ก

คํานํา
ตามพระราชกฤษฎี กาวาด วยหลั กเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ที่ กํ า หนดให ส ว นราชการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการไว เป น การล ว งหน า
และแผนปฏิ บัติ ราชการดังกลา วต องมีรายละเอีย ดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จ ะตองใช ใน
การดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑ และวิธีการบริห ารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี ให แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ว า ต อ งสอดคล อ ง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น
โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึ กษาธิการจังหวัดนครสวรรค ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง สิ้ น
6,018,880 บาท โดยจํ า แนกเป น 1) งบประมาณจากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํ า นวน
4,233,800 บาท 2) งบประมาณจากสํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา จํ านวน 137,300 บาท 3) งบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 647,780 บาท 4) งบประมาณจากจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคขึ้น เพื่อ ใชเปนเครื่องมื อ
ในการกํากับเรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค และเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
สํานั กงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการจั ดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงค

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) , (2) ที่กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการ
ดั ง กล า วต อ งมี ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต อ งใช ใ นการดํ า เนิ น การ
ของแต ล ะขั้ น ตอน เป าหมายของภารกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ และตั ว ชี้ วั ด ของภ ารกิ จ ของหน ว ยงาน
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติห ลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี ให แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ว า ต อ งสอดคล อ ง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นั้น
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง สิ้ น
6,018,880 บาท โดยจํ า แนกเป น 1) งบประมาณจากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํ า นวน
4,198,800 บาท 2) งบประมาณจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํ านวน 137,300 บาท 3) งบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 647,780 บาท 4) งบประมาณจากจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคขึ้น เพื่อ ใชเปนเครื่องมื อ
ในการกํากับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบ ริห ารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค และเป น
กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. วิสัยทัศน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มุงสงเสริมใหผูเรียนทุกคน ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของชาติ มีพัฒนาการสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม และสงเสริมการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
2. พันธกิจ
1. ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ
และปองกันปญหายาเสพติด
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีพัฒนาการดานการอาน การเขียน การคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล
3. สงเสริมการพั ฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีในการจัด
การเรียนรู

ค
4. สงเสริม สนับสนุน ประชากรใหไดรับโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ ทุกชวงวัย
5. เสริมสรางสถานศึกษาใหปลูกฝงผูเ รียนมีความรูคคู ุณธรรม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 สถานศึกษาทุกแหงจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและปองกันปญหายาเสพติด
เปาประสงคที่ 2 สถานศึกษาทุกแหงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีพัฒนาการดานการอาน
การเขียน การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
เปาประสงคที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและสามารถใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 4 ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
เปาประสงคที่ 5 สถานศึกษาทุกแหงปลูกฝงผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6 สถานศึกษาทุกแหงมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณและวัฒนธรรมของจังหวัด
นครสวรรค
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเปนสังคมสมานฉันท
กลยุทธที่ 2 สงเสริมความเปนพลเมือง (Civic Education) ในจังหวัดนครสวรรครวมทั้ง
การยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงในชีวิตของผูเรียนทุกระดับจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม
และมีสุขภาพแข็งแรง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีความรู คุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาจังหวัด
นครสวรรค
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและคุณ ลักษณะของผูเรียน
ในแตละระดับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยและกลุมผูเรียนปกติและผูที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางการพัฒนาแรงงานใหมีความรู ความสามารถและสมรรถนะตรงตาม
ความตองการของตลาดงาน ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต

ง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมศักยภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ
กลยุท ธที่ 1 สงเสริมการพั ฒ นาครูและบุค ลากรทางการศึกษาใหมีคุณ ภาพตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดวยการวิจัยและสงเสริมการใช
ประโยชนจากการวิจัยสูการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม สนับสนุน ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
เทาเทียมและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา
และการเรียนรูครบทุกกลุมเปาหมาย
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพของประชากรวัยแรงงาน
ใหมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน
กลยุท ธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูในจังหวัดนครสวรรคใหสามารถจัดบริการ
ทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนความรูคูคุณธรรม
กลยุท ธที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก ปลูกฝงทัศนคติ คานิยม วัฒ นธรรมของคนทุกชวงวัย
ในการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม
เห็นคุณคาของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถดํารงชีวิตอยางเปนสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกปลูกฝงทัศนคติ คานิยมวัฒนธรรม
และพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 สงเสริมระบบฐานขอมูลดานการศึกษาและระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง
และเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุท ธที่ 3 สนั บ สนุนใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสว นรวมพัฒ นาและสนับ สนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามหลักประโยชนที่ไดรับ (Beneﬁt Principle) ภายใตการกํากับดูแลของจังหวัด
นครสวรรคอยางทั่วถึงและเปนธรรม
กลยุทธที่ 4 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา

จ
สรุปงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
………………………….
1. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณ 4,198,800 บาท
ที่

รายการ

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1) คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2) โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
3) โครงการ ศธจ.นครสวรรค (โรงเรียนเอกชน) รวมใจภักดิ์ รักษภาษาไทย
เทิดไทองคราชัน ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
4) โครงการแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
5) โครงการติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแล นักเรียนทุน
1.2 คาสาธารณูปโภค
2. งบรายจายอื่น
2.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2.2 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ ศธจ.นครสวรรค ปงบประมาณ พ.ศ.2562
2.3 โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ ศธจ.นครสวรรค
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และทั่วถึง
2.4 โครงการ TFE ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
2.5 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค
2.6 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2.7 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กดอยโอกาส
และเด็กออกกลางคัน

งบประมาณ
(บาท)

2,366,800
1,974,800
1,821,720
60,000
40,000
38,400
14,680
392,000
1,832,000
60,000
54,800
120,000
1,597,200
630,000
407,200
320,000
240,000

ฉ
2. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(จัดสรรเพิ่มเติมในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/4873 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561)
งบประมาณ 35,000 บาท
ที่
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ (งบประมาณเพิ่มเติม)
35,000
3. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
งบประมาณ 137,300 บาท
ที่
รายการ
1 โครงการสงเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู (วันครู)
2 โครงการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
ระดับจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)
57,300
80,000

4. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
งบประมาณ 647,780 บาท
ที่
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการตรวจติดตามการดําเนินงานและการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภท
55,600
ของสถานศึกษาเอกชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
2 โครงการพัฒนาประสบการณจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ
70,400
พ.ศ.2562
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
403,800
4 โครงการประชุมเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด
30,000
นครสวรรค (ปสกช.)
5 โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
87,980
5. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจังหวัดนครสวรรค งบบูรณาการ
งบประมาณ 1,000,000 บาท
ที่
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการสรางความมั่นคงปลอดภัยและแกไขปญหาความเดือดรอน
1,000,000
ของประชาชน

ช

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลดานการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดโดยสังเขป
 ขอมูลดานการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
 นิยามศัพท
สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
 วิสัยทัศน
 พันธกิจ
 เปาประสงค
 ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
 กลยุทธ
สวนที่ 3 โครงการ/งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผน
 หลักการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2562
 แนวทางการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2562
 ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ
ภาคผนวก
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ที่ 594/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
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สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเขตปกครองรายอําเภอและเพศ
พ.ศ. 2559 – 2560
ตารางที่ 2 แสดงเขตการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบานและความหนาแนนของประชากร
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดนครสวรรค
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขนึ้ ไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน
เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 – 2560
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนสถานศึกษาทุกสังกัด
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนผูบริหาร ครู นักเรียน ปการศึกษา 2561
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนประชากรวัยเรียนที่จะเขาเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2560-2564
จังหวัดนครสวรรค (เกิดป 2553-2557)
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2560 จังหวัดนครสวรรค
ตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
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สวนที่ 1
ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลดานการศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค
1. ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดโดยสังเขป
นครสวรรค ในอดีตเปนเมืองโบราณที่มีความเจริญรุงเรืองมาชานาน จากหลักฐานการขุด
คนพบโบราณวัตถุ สมัยทวาราวดี ที่บานโคกไมเดน อําเภอพยุหะคีรี
ดวยเหตุที่ตัวเมืองอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา และหันไปทางทิศตะวันออก ตอนเชา
จะเห็ น ดวงตะวั น ขึ้ น ตรงหน า เมื อ งพอดี หลายคนจึ ง เรี ย ก เมื อ งชอนตะวั น แล ว เปลี่ ย นไปเป น
นครสวรรค ในจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช ซึ่งเปนรัชกาลที่ 3 ในราชวงศพระรวง ไดเรียกเมืองนี้
วา เมืองพระบางเปนเมืองหนา ดานของมณฑลราชธานีสุดชายแดนฝายใต ถัดขึ้นไปมีเมือ งคณฑี
ที่บานโคนอยูระหวางกลางอีกเมืองหนึ่งแลวก็ถึงเมืองนครชุม ซึ่งก็คือเมืองกําแพงเพชรในปจจุบัน
ป 2321 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ครั้งดํารงพระยศเปนเจาพระยา
มหากษัตริยศึก ไดอัญเชิญ "พระบาง" สงกลับคืนยังกรุงเวียงจันทน ระหวางทางไดนําพระบางไปไว
ที่เมืองนครสวรรคกอน เนื่องจากเกิดศึกติดพันกับพมา ดังนั้น นครสวรรคจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา
เมืองพระบาง
ในสมั ยรั ชกาลที่ 5 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ ให กระทรวงมหาดไทยจั ดรู ป แบบมณฑล
เทศาภิบาลขึ้นและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาดัสกร ปลาส (อยู) เปนขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลเปนคนแรก ตัวเมืองนครสวรรคไดยายไปอยูทางฝงตะวันตกและฝงตะวันออกดวย จนเกิดเป น
ชุมชนใหญขึ้น ตัวอําเภอเมือง อยูที่ตําบลบานแกง
ตอ มา ป พ.ศ. 2447 ตําบลบา นแกงก็ยา ยกลับ มาอยูที่ป ากน้ํ าโพดัง เดิม เรียกวา ตํา บล
ปากน้ําโพ
ในป พ.ศ. 2458 สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดรูปแบบการปกครองเปนแบบจังหวัด
อําเภอแทนแบบตําบล จึงไดยายตัวเมืองกลับมายังฝงตะวันตกของแมน้ําอีกครั้งหนึ่ง แลวใหเรียกชื่อ
วา เมืองนครสวรรค ดังปจจุบันนี้
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ 15 องศา 40 ลิปดาเหนือ กับละติจูด 16 องศา
10 ลิปดาเหนือ และระหวางลองจิจูด 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก กับลองจิจูด 100 องศา 50 ลิปดา
ตะวันออก อยูบริเวณตอนกลางของประเทศไทยเหนือเสนศูนยสูตร คอนไปซีกโลกดานตะวันออก
จังหวัดนครสวรรค อยูในเขตภาคเหนือตอนลาง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
คาบเกี่ยวระหวาง ภาคเหนือกับภาคกลาง หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต
เปนระยะทาง 237 กิโลเมตร ทางรถไฟเปนระยะทาง 250 กิโลเมตร จังหวัดนครสวรรค มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 8 จังหวัด ดังนี้
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอปางศิลาทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร อําเภอบึงนาราง อําเภอโพทะเล อําเภอบางมูลนาก อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศใต ติดตอกับ อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี อําเภอ
สรรพยา อําเภอมโนรมย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อํา เภอชนแดน อํา เภอบึง สามพัน อํา เภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ อําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ อําเภอ
ลานสัก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และอําเภออุมผาง จังหวัดตาก
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ประมาณ 9,597,677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร
เปรียบเทียบกับจัง หวัดอื่นๆ ในประเทศไทย นครสวรรคเปนจังหวัดขนาดกลางรูปรางของจังหวัด
นครสวรรคมีลักษณะเปนแนวยาวจากทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก รูปรางคลายๆ ผีเสื้อกางปกบิน

จังหวัดนครสวรรค อยูในธรณีโครงสรางของแมน้ําเจาพระยาหรืออยูในบริเวณที่เรียกวา
"กราเบน" (Graben) อายุทางธรณีของพื้นที่เหลานี้มีตั้งแตเกาแกที่สุด จนกระทั่งถึงปจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดคลายแองกระทะ โดยพื้นที่ตอนกลางของจังหวัด
เปนแองที่ต่ําของที่ราบน้ําทวมถึง สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 22 เมตร แตบริเวณทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกจะมีระดับคอยๆ สูงขึ้นๆ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนครสวรรค มีลักษณะภูมิอากาศประเภททุงหญาเมืองรอน (Aw) คือ คอนขางรอน
และแหงแลงอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.7 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิต่ําสุด เฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส
1.4 ขอมูลการปกครอง
ประชากรจังหวัดนครสวรรค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2560
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเขตปกครองรายอําเภอและเพศ พ.ศ. 2559 – 2560

อําเภอ
เมืองนครสวรรค
โกรกพระ
ชุมแสง
หนองบัว
บรรพตพิสัย
เกาเลีย้ ว
ตาคลี
ทาตะโก
ไพศาลี
พยุหะคีรี
ลาดยาว
ตากฟา
แมวงก
แมเปน
ชุมตาบง
รวม

จํานวน
ประชากร
ชาย (คน)
117,208
14,912
27,652
34,099
42,613
17,035
53,768
32,704
35,490
29,954
43,109
19,985
26,530
10,486
9,420
521,343

พ.ศ.2559
จํานวน
ประชากร
หญิง (คน)
125,918
15,783
29,241
35,050
44,292
17,787
55,281
34,480
36,516
31,838
44,886
20,668
26,535
10,355
9,565
545,112

จํานวน
ประชากร
รวม (คน)
243,126
30,695
56,893
69,149
86,905
34,822
109,049
67,184
72,006
61,792
87,995
40,653
53,065
20,841
18,985
1,066,455

จํานวน
ประชากร
ชาย (คน)
117,619
14,891
27,543
33,979
42,515
16,993
53,262
32,669
35,420
29,913
42,931
19,959
26,549
10,541
9,458
520,575

พ.ศ. 2560
จํานวน
ประชากร
หญิง (คน)
126,380
15,735
29,137
35,019
44,190
17,749
55,082
34,370
36,496
31,784
44,741
20,639
26,567
10,414
9,591
544,759

จํานวน
ประชากร
รวม (คน)
243,999
30,626
56,680
68,998
86,705
34,742
108,344
67,039
71,916
61,697
87,672
40,598
53,116
20,955
19,049
1,065,334

แหลงขอมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2560
จากตารางที่ 1 พบวา จํานวนประชากรของจังหวัดนครสวรรคมีจํานวน 1,065,334 คน
เปนชาย จํานวน 520,575 คน คิดเปนรอยละ 48.88 เปนหญิง จํานวน 544,759 คน คิดเปนรอยละ
51.12 อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองนครสวรรค จํานวน 243,999 คน คิดเปนรอยละ
22.80 ของประชากรทั้งจังหวัด อําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอชุมตาบง จํานวน 19,049 คน
คิดเปนรอยละ 1.78 จํานวนประชากรของจังหวัดนครสวรรคลดลงจาก ป พ.ศ.2559 จํานวน 1,121 คน

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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จังหวัดนครสวรรค จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองสวนภูมิภาค ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงเขตการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ที่

อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
หมูบาน ตําบล เทศบาล อบต.

1 เมืองฯ
2 โกรกพระ
3 ชุมแสง

748.268
297.194
716.726

172
65
126

16
9
11

2
3
2

16
7
11

4 ลาดยาว

691.096

149

12

2

12

909.897
819.505
854.062
256.713
607.225
570.692
979.457
740.794
766.808
260.200
379.040
9,597.677

118
107
125
43
112
76
101
125
66
24
23
1,432

13
9
10
5
10
7
8
11
4
1
2
128

2
1
2
1
1
2
1
2
21

12
9
10
4
10
6
8
9
4
1
2
121

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บรรพตพิสัย
หนองบัว
ตาคลี
เกาเลี้ยว
ทาตะโก
ตากฟา
ไพศาลี
พยุหะคีรี
แมวงก
แมเปน
ชุมตาบง
รวม

แหลงขอมูล : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครสวรรค ขอมูลเดือน มกราคม 2560
จากตารางที่ 2 พบวา จังหวัดนครสวรรคแบงการปกครองออกเปน 15 อําเภอ 128 ตําบล
1,432 หมูบาน และจัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 21 แหง (เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาล
ตําบล 18 แหง) และองคการบริหารสวนตําบล 121 แหง
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1.5 ขอมูลประชากร
1.5.1 ประชากรและความหนาแนน
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนบานและความหนาแนนของประชากร
ป พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวม

2556

525,351

547,791

1,073,142

เฉลี่ย
ความ
จํานวน
บาน
หนาแนน
ประชากร
(คน/ตร.กม.)
ตอบาน
383,867
2.79
111.81

2557

525,146

547,610

1,072,756

390,771

2.74

111.77

2558

524,682

547,260

1,071,942

396,323

2.70

111.68

2559

521,343
520,575

545,112
544,759

1,066,455
1,065,334

401,432
405,855

2.65

111.16

2.62

110.99

2560

แหลงขอมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
(พื้นที่จังหวัดนครสวรรค 9,597.68 ตร.กม.)
จากตารางที่ 3 พบวา จํานวนบานเพิ่มขึ้น แตจํานวนและความหนาแนนของประชากรลดลง
เฉลี่ยจํานวนประชากรตอบานลดลง แสดงวา สภาพสังคมมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง
และเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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1.5.2 โครงสรางอายุประชากร
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกรายอายุ จังหวัดนครสวรรค
อายุ
0-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
46-50 ป
51-55 ป
56-60ป
61-65 ป
66-70 ป
71-75 ป
76-80 ป
81-85 ป
86-90 ป
91-95 ป
96-100 ป
100 ปขึ้นไป
รวม

ชาย
33,142
30,479
30,681
34,675
38,246
36,056
38,306
39,600
40,066
42,020
41,950
33,387
26,783
19,912
13,276
10,421
6,672
3,025
1,162
406
44
520,309

หญิง
31,115
28,797
28,850
32,693
36,080
34,242
37,628
39,116
41,642
46,020
46,349
38,474
31,280
24,554
16,731
14,414
9,359
4,743
1,693
514
81
544,376

รวม
64,257
59,276
59,531
67,368
74,326
70,298
75,934
78,716
81,708
88,040
88,299
71,861
58,063
44,466
30,007
24,835
16,031
7,768
2,855
920
125
1,064,685

แหลงขอมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
จากตารางที่ 4 พบวา จํานวนประชากรจังหวัดนครสวรรค รวมทั้งสิ้น 1064,685 คน
เปนชาย 520,309 คน เปนหญิง 544,376 คน ประชากรชายนอยกวาประชากรหญิง 24,067 คน
ประชากรชายคิดเปนรอยละ 95.57 ของประชากรหญิง กลุมอายุที่มีจํานวนมากที่สุด คือชวงอายุ
41-60 ป จํานวน 329,908 คน รองลงมาคือชวงอายุ 21-40 ป จํานวน 299,274 คน สวนชวงอายุ
0-20 ป จํานวน 250,432 คน
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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1.6 ขอมูลแรงงาน อุตสาหกรรม อาชีพและการประกันสังคม
1.6.1 สถานภาพแรงงาน
ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน
เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 – 2560 (หนวย : พันคน)
กําลังแรงงาน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

ป/ไตรมาส

รวม

ป 2558 ไตรมาส 1

553.5

546.4

4.2

กําลัง
แรงงาน
ที่รอฤดูกาล
2.9

ป 2558 ไตรมาส 2

542.4

534.9

2.0

ป 2558 ไตรมาส 3

535.3

531.9

ป 2558 ไตรมาส 4

549.8

ป 2559 ไตรมาส 1

ทํางาน
บาน

เรียน
หนังสือ

อื่นๆ

101.2

58.5

96.8

5.4

98.7

57.1

112.0

2.8

0.5

96.2

57.2

121.9

545.9

3.4

0.3

82.9

60.1

118.1

555.8

549.3

3.6

2.7

75.1

54.6

125.8

ป 2559 ไตรมาส 2

508.2

505.4

2.8

6.1

97.0

61.3

139.2

ป 2559 ไตรมาส 3

492.3

487.0

5.2

0.3

96.9

64.8

157.9

ป 2559 ไตรมาส 4

537.9

531.1

6.8

1.6

66.0

61.2

145.8

ป 2560 ไตรมาส 1

529.8

510.9

5.9

12.8

513.4
519.3

495.9
512.3

6.9
6.9

10.47
1.8

58.77
58.2

145.7

ป 2560 ไตรมาส 2

78.6
94.7
84.1

65.8

ป 2560 ไตรมาส 3

ผูมีงานทํา ผูวางงาน

146.8
144.0

แหลงขอมูล : การสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 – 2560 ระดับจังหวัด
สํานักงานสถิติแหงชาติ
จากขอ มูล ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จํ าแนกตามสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส
พ.ศ. 2558 – 2560 ของสํานัก งานสถิติแ หง ชาติ พบวา จํานวนผูวางงานมีแ นวโนม เพิ่ม ขึ้นตั้งแต
ปพ.ศ. 2559 ไตรมาส 1 และผูไมอยูในกําลังแรงงาน อื่นๆ มีแนวโนมมากขึ้น (อายุมากหรือนอยเกินไป
เจ็บ ปว ยเรื้อ รัง พิการ ไมส มัค รใจทํางาน ทํา งานโดยไมไดรับ คาจา งหรือสิ่ง ตอบแทนใหแ กบุคคล
ซึ่งไมไดเปนสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ทํางานใหองคกรการกุศลฯ)

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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2. ขอมูลดานการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
ขอมูลดานการศึกษาของจังหวัดนครสวรรคนําเสนอตามลําดับดังนี้
2.1 จํานวนสถานศึกษาทุกสังกัด
2.2 จํานวนผูบริหาร ครู นักเรียน ปการศึกษา 2561
2.3 จํานวนประชากรวัยเรียน ที่จะเขาเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2560-2564
จังหวัดนครสวรรค (เกิดป พ.ศ. 2553-2557)
2.4 ผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2560 จังหวัดนครสวรรค
2.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2.6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
2.7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
2.8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่

สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค
สถาบันพลศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
การจัดการศึกษาแบบ Home School
รวม

จํานวน
สถานศึกษา
550
52
2
16
8
1
332
11
4
1
2
979

จากตารางที่ 6 พบวา จังหวัดนครสวรรคมีจํานวนหนวยงานรวมจัดการศึกษา รวม 11 สังกัด
จํานวนสถานศึกษา 979 แหง
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

9
ตารางที่ 7 ตารางแสดงจํานวนผูบริหาร ครู นักเรียน ปการศึกษา 2561

ที่

หนวยงาน

จํานวน
ผูบริหาร
(คน)

จํานวน จํานวน
ครู
นักเรียน
(คน)
(คน)

เฉลี่ยจํานวน
นักเรียน/
ครูผูสอน
1 คน (คน)

1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

577

5,355

98,323

18.36

2

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

104

1,532

34,677

22.64

7

167

976

5.84

12

323

16,040

49.66

16

91

855

4
33
39
22

75
1,029
726
656

313
19,429
12,247
12,360

1

32

483

3

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
4 และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
5
นครสวรรค
6 สถาบันพลศึกษา
7 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
8 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10
นครสวรรค
11 การศึกษาแบบ Home School
รวมทั้งหมด

2
817

2
3
9,988 195,706

9.40
4.17
18.88
16.87
18.84
15.09
1.50
19.59

แหลงขอมูล : ขอมูลพื้นฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 (10 มิ.ย.61)
จากตารางที่ 7 พบวา จํานวนผูบริหาร จํานวนครู และจํานวนนักเรียนแตละสังกัด รวมถึง
อัตราสว น นักเรีย น : ครู ในแตละสังกัดโรงเรียนที่มี คา เฉลี่ยจํ า นวนนั กเรีย นต อ ครู 1 คน สูงสุด
(22-23 คน) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สําหรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอัตราประมาณ 50 : 1

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

10
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจํานวนประชากรวัยเรียน ที่จะเขาเรียน ชั้น ป.1
ปการศึกษา 2560-2564 จังหวัดนครสวรรค (เกิดป พ.ศ. 2553-2557)

ที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อําเภอเมืองฯ
เกาเลีย้ ว
โกรกพระ
พยุหะคีรี
ชุมแสง
ลาดยาว
บรรพตพิสัย
แมวงก
แมเปน
ชุมตาบง
ทาตะโก
ไพศาลี
ตากฟา
ตาคลี
หนองบัว
รวม

ปการศึกษา
2560
เกิดป
พ.ศ. 2553
2,421
414
421
634
708
932
995
592
258
252
676
765
416
1102
687
11,273

จํานวนประชากรที่จะเขาเรียนชัน้ ป.1
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2561
2562
2563
เกิดป
เกิดป
เกิดป
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
2,397
2,348
2,162
355
368
348
376
386
339
606
624
559
655
661
575
918
901
869
986
971
847
646
608
550
258
293
209
236
250
197
688
687
622
837
827
697
424
404
380
1112
1073
998
774
768
691
11,268
11,169
10,043

ปการศึกษา
2564
เกิดป
พ.ศ. 2557
2,173
326
332
512
607
841
876
535
247
219
586
672
392
945
654
9,917

แหลงขอมูล : จากสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2559
จากตารางที่ 8 พบวา จํานวนประชากรที่จะเขาเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2560-2564
จังหวัดนครสวรรค มีแนวโนมลดลง ซึ่งจะมีผลตอจํานวนนักเรียนที่จะลดลงเชนเดียวกัน

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

11
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนที่เ ปนภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค ขอนําเสนอคะแนนเฉลี่ย
O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559
ของหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค ดังตารางที่ 9 – 11
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2560 จังหวัดนครสวรรค
คะแนนเฉลี่ยรอยละจําแนกตามระดับ
สังกัด/
รายการ

ระดับ
เขต

สพป.
นครสวรรค 75.16
เขต 1
สพป.
นครสวรรค 70.89
เขต 2
สพป.
นครสวรรค 75.36
เขต 3

การอานออกเสียง
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จังหวัด ภาค สพฐ. ประเทศ เขต

การอานรูเรื่อง
รวม
2
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จังหวัด ภาค สพฐ. ประเทศ สมรรถนะ

75.58 76.59 73.34

73.57 70.66 75.58 76.59 73.34

73.57

72.96

75.58 76.59 73.34

73.57 68.40 75.58 76.59 73.34

73.57

69.65

75.58 76.59 73.34

73.57 70.23 75.58 76.59 73.34

73.57

72.80

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560
จากตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
พบวา สพป.นครสวรรค เขต 1,2,3 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 72.96, 69.65 และ 72.80 ตามลําดับ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

12
ตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ดานภาษา

ดานคํานวณ

ดานเหตุผล

ระดับ ระดับ ระดับ
เขต จังหวัด ภาค

ระดับ
สพฐ.

ระดับ
ประเทศ

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
เขต จังหวัด ภาค สพฐ. ประเทศ

ระดับ ระดับ ระดับ
เขต จังหวัด ภาค

ระดับ
สพฐ.

รวม
ความ
ระดับ สามารถ
ประเทศ 3 ดาน

สพป.นครสวรรค
เขต 1

54.15

53.12

51.61

51.94

52.67

38.82

36.27 36.91 38.38

27.75

45.30

44.93

44.04

44.98

45.31

46.09

สพป.นครสวรรค
เขต 2

55.53

53.12

51.61

51.94

52.67

40.06

36.27 36.91 38.38

27.75

48.35

44.93

44.04

44.98

45.31

47.98

สพป.นครสวรรค
เขต 3

49.29

53.12

51.61

51.94

52.67

33.20

36.27 36.91 38.38

27.75

42.25

44.93

44.04

44.98

45.31

41.58

สังกัด

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560
จากตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา สพป.นครสวรรค เขต 1, 2, 3 มีคาเฉลี่ย 46.09, 47.98
และ 41.58 ตามลําดับ และ สพป.นครสวรรค เขต 1, 2 มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ +4.18, +6.07 ตามลําดับ และสพป.นครสวรรค เขต 3 ต่ํากวาระดับประเทศ -0.23

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

13
ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
ไทย
หนวยงาน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ ระดับ
จังหวัด ประเทศ
สพป.นครสวรรค เขต 1 45.14 45.29
สพป.นครสวรรค เขต 2 44.96 45.29
สพป.นครสวรรค เขต 3 42.99 45.29
54.64 61.52
สาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ
สช.นครสวรรค
ทองถิ่นจังหวัด
นครสวรรค

48.18
40.23

50.30
44.47

ชื่อรายวิชา
อังกฤษ
คณิตศาสตร
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ
32.08 32.73 36.46 35.55
31.75 32.73 36.16 35.55
29.34 32.73 33.19 35.55
51.02 65.70 45.74 59.47

วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ ระดับ
จังหวัด ประเทศ
38.73 38.13
38.86 38.13
36.30 38.13
44.41 51.10

41.27
27.74

40.87
33.70

46.65
33.32

38.95
29.07

42.06
34.28

42.18
37.35

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560
จากตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด และสาระการเรียนรู พบวา สพป.
นครสวรรค เขต 1, 2, 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สช.นครสวรรค และทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค สาระการเรียนรูภาษาไทย มีคาเฉลี่ย 45.14, 44.96, 42.99, 54.64, 48.18 และ 40.23
(-0.15,-0.33, -2.30,-0.88 และ-2.12 ตามลําดับ), สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคาเฉลี่ย
32.08, 31.75, 29.34, 51.02, 41.27 และ 27.74 (-0.65, -0.98, -3.39, -14.68, -5.38 และ -5.58
ตามลําดับ), สาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ย 36.46, 36.16,33.19, 45.74, 38.95 และ 29.07
(-0.91,+0.61, -2.23, -13.73, -6.11 และ -5.21 ตามลําดับ), สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ย
38.73, 38.86, 36.30, 44.41, 40.87และ33.70 (+0.60, +0.73,-1.83, -6.69, -1.31 และ -3.65
ตามลําดับ) จะเห็นไดวา สาระการเรียนรูภาษาไทย และสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ทุ กสั งกั ดมี คา เฉลี่ ย ต่ํา กว า ระดั บ ประเทศ สาระการเรีย นรู วิช าคณิ ต ศาสตร และสาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร สังกัดสพป.นครสวรรค เขต 1 และ 2 สูงกวาระดับประเทศ สังกัด สพป.นครสวรรค เขต 3,
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ, สช.นครสวรรค และทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

14
ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด
ไทย
หนวยงาน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ ระดับ
จังหวัด ประเทศ
สพป.นครสวรรค เขต 1 44.45 44.74
สพป.นครสวรรค เขต 2 44.13 44.74
สพป.นครสวรรค เขต 3 43.54 44.74
49.20 50.25
สพม.42
46.59 65.02
สาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ
สช.นครสวรรค
ทองถิ่นจังหวัด
นครสวรรค
พุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค

ชื่อรายวิชา
อังกฤษ
คณิตศาสตร
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ
27.33 27.24 21.56 21.70
27.28 27.24 21.40 21.70
26.82 27.24 20.48 21.70
30.73 31.21 28.13 28.34
29.00 53.49 19.64 55.63

วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ ระดับ
จังหวัด ประเทศ
30.02 30.20
29.91 30.20
29.51 30.20
33.23 33.30
29.55 46.68

47.52
41.59

47.89
44.79

30.34
26.19

32.92
27.74

25.56
19.57

26.88
22.12

32.11
28.64

32.33
30.14

42.03

39.40

26.40

26.51

19.72

19.69

28.68

27.98

44.18

41.57

25.46

26.62

18.57

19.60

29.73

28.74

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560
จากตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด และสาระการเรียนรู พบวา สพป.
นครสวรรค เขต 1, 2, 3 สพม. 42 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สช.นครสวรรค
ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครสวรรค พุ ท ธศาสนาจั ง หวัดนครสวรรคแ ละโรงเรีย นกี ฬ าจัง หวัด นครสวรรค
สาระการเรียนรูภาษาไทย มีคาเฉลี่ย 44.45, 44.13, 43.54, 49.20, 46.59, 47.52, 41.59, 42.03
และ 44.18 (-0.29, -0.61, -1.21, -1.05, -18.43, -0.37, -3.20, +2.63 และ +2.61 ตามลํ า ดั บ ),
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีคาเฉลี่ย 27.33, 27.28, 26.82, 30.73, 29.00,
30.34, 26.19, 26.40 และ 25.46 (+0.24, +0.04, -0.42, -0.48, -24.49, -2.58, -1.55, +0.11
และ +1.16 ตามลําดับ), สาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย 21.56, 21.40, 20.48, 28.13,19.64,
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25.56, 19.57, 19.72 และ18.57 (-0.14, -0.30, -1.22, -0.21, -35.99, -1.34, -2.50, +0.03 และ -1.03
ตามลําดับ), สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ย 30.02, 29.91, 29.51, 33.23, 29.55, 32.11, 28.64,
28.68 และ 29.73 (-0.18, -0.29, -0.69, -0.07, -17.13, -0.22, -14.64, +0.70 และ +0.99 ตามลําดับ),
จะเห็นไดวา สาระการเรียนรูภาษาไทย ทุกสังกัดมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ ยกเวนสังกัดพุทธศาสนา
และโรงเรียน กีฬาจังหวัดนครสวรรค สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทุกสังกัดมี
คาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ ยกเวนสังกัด สพป.นครสวรรค เขต 1,2 สังกัดพุทธศาสนาและโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครสวรรค สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ทุกสังกัดมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ
ยกเวนสังกัดพุทธศาสนา และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ทุกสังกัดมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ
ยกเวนสังกัดพุทธศาสนาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด

หนวยงาน

สพม.42
สาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ
สช.
นครสวรรค
ทองถิ่น
จังหวัด
นครสวรรค

ชื่อรายวิชา
ไทย
สังคมฯ
อังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ

48.35 50.18 34.33 35.02 27.54 27.99 24.82 24.72 29.84 29.54
39.96 63.97 31.33 44.31 18.44 53.08 15.63 47.69 24.79 43.27
48.73 46.90 33.77 34.22 29.60 31.42 21.87 24.68 27.73 29.30
35.57 43.43 29.34 31.33 21.65 22.70 16.33 19.05 23.45 25.91

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560
จากตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัด และสาระการเรียนรู พบวา สพม. 42
โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค สช.นครสวรรค และท อ งถิ่ น จั ง หวัด นครสวรรค
สาระการเรียนรูภาษาไทยมีคาเฉลี่ย 48.35, 39.96, 48.73 และ 35.57 (-1.83, -24.01, +1.83และ -7.86
ตามลําดับ), สาระการเรียนรูสังคม มีคา เฉลี่ย 34.33, 31.33, 33.77 และ29.34 (-0.69, -12.87, - 0.45
และ -1.99 ตามลําดับ), สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคาเฉลี่ย 27.54, 18.44,
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29.60 และ 21.65,+0.45,-34.64,-1.82 และ -1.05 ตามลําดับ), สาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย
24.82, 15.63, 21.87 และ 16.33 (+0.10, -32.06, -2.81 และ -2.72 ตามลําดับ), สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
มีคาเฉลี่ย 29.84, 24.79, 27.73 และ 23.45 (+0.30, -18.48, -1.57 และ -2.46 ตามลําดับ) จะเห็น
ไดวาสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกสังกัดมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศยกเวนสังกัด สช.นครสวรรค
สาระการเรียนรูสังคมฯ ทุกสังกัดมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ทุกสังกัดมีคาเฉลี่ย
ต่ํากวาระดับประเทศ ยกเวนสังกัด สพม. 42
เนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการรูไมสอดคล อง
กับมาตรฐาน และตัวชี้วัด
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3. นิยามศัพท
1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรหลัก
ในแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด หรือ ประเด็นหลักที่หนวยงานในจังหวัดตองดําเนินการเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน
2. โครงการ/กิจกรรมหลัก หมายถึง ชื่อโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนบูรณาการตางๆ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ควรมุงเนน
เฉพาะโครงการ ที่มีความสําคัญสูงและสงผลตอการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
3. วัตถุประสงคโครงการ หมายถึง เปาหมายหรือผลที่เปนจุดหมายปลายทางที่ตองการให
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
4. เปาหมายโครงการ หมายถึง สิ่งที่ตองการจะดําเนินการหรือตองการจะกระทําหรือ
ความสําเร็จของโครงการที่จังหวัดจะตองการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปที่กําหนดไว และควร
มีขอมูลที่สามารถวัดผลได (โปรดระบุเชิงปริมาณ)
5. กลุมเปาหมาย หมายถึง กลุมบุคคลที่จะเขารวมดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่เปาหมาย หมายถึง พื้นที่ดําเนินการโครงการ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด หมายถึง ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการที่สามารถวัดได และควรมีขอมูลที่สามารถวัดผลได (โปรดระบุเชิงปริมาณ)
8. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณในการดําเนินการของโครงการในแตละปงบประมาณ
9. แหลงงบประมาณ หมายถึง แหลงที่มาของงบประมาณของโครงการที่ไดรับจัดสรร
10. หนวยงานรับผิดชอบ หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการ
หากโครงการมีหลายหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ใหระบุหนวยงานรับผิดชอบหลัก
และรวม
11. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป มี 6 ยุทธศาสตร
1 หมายถึง ดานความมั่นคง
2 หมายถึง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3 หมายถึง ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4 หมายถึง ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
5 หมายถึง ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6 หมายถึง ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
12. ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี 6 ยุทธศาสตร
1 หมายถึง พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2 หมายถึง พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3 หมายถึง พัฒนาศักยภาพคนใหมีคณ
ุ ภาพ
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4 หมายถึง สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5 หมายถึง สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
6 หมายถึง พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
13. ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค
มี 4 ยุทธศาสตร
1 หมายถึง พัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป
2 หมายถึง สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรรมชาติ
3 หมายถึง พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและเสริมสรางสังคมเขมแข็ง
4 หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
1. วิสัยทัศน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มุงสงเสริมใหผูเรียนทุกคน ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของชาติ มีพัฒนาการสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม และสงเสริมการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

2. พันธกิจ
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและปองกัน
ปญหายาเสพติด
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีพัฒนาการดานการอาน การเขียน การคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู
4. สงเสริม สนับสนุน ประชากรใหไดรับโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ ทุกชวงวัย
5. เสริมสรา งสถานศึก ษาใหป ลูก ฝงผูเ รียนมีค วามรูคูคุณธรรม และดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา

3. เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 สถานศึกษาทุกแหงจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และปองกันปญหายาเสพติด
เปาประสงคที่ 2 สถานศึกษาทุกแหงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีพัฒนาการดานการอาน
การเขียน การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
เปาประสงคที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและสามารถใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 4 ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
เปาประสงคที่ 5 สถานศึกษาทุกแหงปลูกฝงผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6 สถานศึกษาทุกแหงมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

20

4. ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 สถานศึกษาทุกแหงจัดการศึกษาเพื่อใหเกิด
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและปองกันปญหา
ยาเสพติด
1) รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเปนสังคมแหงคุณธรรม
จริยธรรม ปลอดภัยและสมานฉันท
2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรทองถิ่นโดยใชชุมชนเปนฐาน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสรางเอกลักษณ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด
นครสวรรค
3) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) ใหเปนสังคม
แหงคุณธรรม จริยธรรม ปลอดภัยและสมานฉันท
4) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด กิจกรรม To be number one
5) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคาม
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามในรูปแบบใหม
เปาประสงคที่ 2 สถานศึกษาทุกแหงพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ใหมีพัฒนาการดานการอาน การเขียน การคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล
1) รอยละของเด็ก 3 – 5 ป มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มมากขึ้น
2) รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน
รอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ป ในวิชา
วิทยาศาสตร การอาน และคณิตศาสตรสูงขึ้น

ปจจุบัน

คาเปาหมาย

100

100

60

63

80

83

100

100

80

83

80

83

50

50

400

410
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ตัวชี้วัดเปาประสงค
4) ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น
5) รอยละของผูเรียนทุกระดับที่มีพัฒนาการดานการอาน
การเขียน และการคิดคํานวณ เพิ่มขึ้น
6) รอยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา
และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
7) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา โดยบูรณาการ
องคความรูแบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
8) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีสมรรถนะ
เปนที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
9) รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
10) รอยละของสถานศึกษาที่สงเสริมอาชีพตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
และสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) จํานวนกิจกรรม/โครงการที่หนวยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหครูมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
2) จํานวนกิจกรรม/โครงการที่หนวยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
3) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4) จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรม
ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
5) รอยละของครูและบุคลกรทางการศึกษามีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได
6) รอยละที่เพิ่มขึ้นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนตรง
ตามสาขาวิชา
7) รอยละของครูที่ผลิตและใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

ปจจุบัน

คาเปาหมาย

A1

A1

80

83

70

73

55

58

70

73

20

23

70

73

55

56

60

63

70

73

20

23

60

63

70

73

70

73
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ตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงคที่ 4 ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ
และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
1) สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 3-5 ป
เพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6-11 ป ไดเขาเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน

ปจจุบัน

คาเปาหมาย

90

92

90

92

3) ประชากรอายุ 12-14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือเทียบเทาทุกคน
4) สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
(15-17 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 15-17 ปเพิ่มขึ้น
5) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม
6) รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จําแนกตามกลุมประเภท
ของความจําเปนพิเศษ)
7) อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
ลดลง
8) สัดสวนผูเรียนเอกชนของนักเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ
9) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา

90

10) ประชากรวัยแรงงาน (15-59) ป มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น
11) รอยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณ
เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
12) รอยละของแหลงเรียนรู พิพิธภัณฑ หองสมุดศูนยการเรียนรู
ฯลฯ) ที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดบริการทางการศึกษา
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

92

75

77

75

77

20

23

0.20

0.17

20 : 80

22 : 78

30 : 70

38 : 62

10

10.5

15

17

30

33
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เปาประสงคที่ 5 สถานศึกษาทุกแหงปลูกฝงผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) รอยละของครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค
4) จํานวนเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาทุกแหง
มีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
1) รอยละของหนวยงานการศึกษา/สถานศึกษาที่มีระบบ
เครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง
และเปนปจจุบัน ในการบริหารจัดการศึกษา
2) รอยละของหนวยงานการศึกษา/สถานศึกษาที่พัฒนาระบบ
รูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) จํานวนเครือขาย หนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกซนที่มีสวนรวม
จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
4) รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
5) รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพิ่มขึ้น

ปจจุบัน

คาเปาหมาย

80

82

80

82

100

100

50

53

60

63

55

60

30

33

70

73

70

73
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5. กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครสวรรค
กลยุ ท ธ ที่ 1 เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเปนสังคมสมานฉันท
กลยุ ท ธ ที่ 2 ส ง เสริ ม ความเป น พลเมื อ ง (Civic Education) ในจั ง หวั ด
นครสวรรครวมทั้งการยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุ ท ธ ที่ 3 เสริม สร า งความมั่น คงในชี วิ ตของผู เ รี ย นทุ ก ระดั บ จากภั ย
คุกคามในรูปแบบใหมและมีสุขภาพแข็งแรง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีความรู คุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาจังหวัดนครสวรรค
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและคุณลักษณะ
ของผูเรียนในแตละระดับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยและกลุมผูเรียน
ปกติและผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางการพัฒนาแรงงานใหมีความรู ความสามารถและ
สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถเรีย นรู
ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมศักยภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดวยการวิจัยและ
สงเสริมการใชประโยชนจากการวิจัยสูการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม สนับสนุน ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางเสมอภาค เทาเทียมและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการ
เขาถึงการศึกษาและการเรียนรูครบทุกกลุมเปาหมาย
กลยุ ท ธ ที่ 2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเพิ่ ม โอกาสและประสิท ธิ ภ าพของ
ประชากรวัยแรงงานใหมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูในจังหวัดนครสวรรคใหสามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนความรูคูคุณธรรม
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก ปลูกฝงทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมของคน
ทุกชวงวัยในการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยทุกชวงวัยใหมี
คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคาของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถ
ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกปลูกฝง
ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมและพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 สงเสริมระบบฐานขอมูลดานการศึกษาและระบบสารสนเทศ
ที่ครอบคลุม ถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมพัฒนาและ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามหลักประโยชนที่ไดรับ (Beneﬁt Principle) ภายใตการกํากับ
ดูแลของจังหวัดนครสวรรคอยางทั่วถึงและเปนธรรม
กลยุทธที่ 4 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และสถาบันการศึกษา
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สวนที่ 3
โครงการ/งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมงบประมาณ 6,018,880 บาท ดังนี้
1. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณ 4,198,800 บาท
2. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(จัดสรรเพิ่มเติมในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ 0201.3/4873 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561) งบประมาณ 35,000 บาท
3. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา งบประมาณ
137,300 บาท
4. งบประมาณประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํา นั ก งานคณะกรรมการสง เสริม
การศึกษาเอกชน งบประมาณ 647,780 บาท
5. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจังหวัดนครสวรรค งบบูรณาการ
งบประมาณ 1,000,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณ 4,198,800 บาท
งบประมาณ
ที่
รายการ
(บาท)
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค
1. งบดําเนินงาน
2,366,800
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1,974,800
1) คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1,821,720
2) โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
60,000
3) โครงการ ศธจ.นครสวรรค (โรงเรียนเอกชน) รวมใจภักดิ์ รักษภาษาไทย
40,000
เทิดไทองคราชัน ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
4) โครงการแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
38,400
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
5) โครงการติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแล นักเรียนทุน
14,680
1.2 คาสาธารณูปโภค
392,000
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ที่

งบประมาณ
(บาท)

รายการ

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค
2. งบรายจายอื่น
2.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2.2 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ ศธจ.นครสวรรค
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
2.3 โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ ศธจ.นครสวรรค
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ
เทาเทียมและทั่วถึง
2.4 โครงการ TFE ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
2.5 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค
2.6 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2.7 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กดอยโอกาส
และเด็กออกกลางคัน

1,832,000
60,000
54,800
120,000
1,597,200
630,000
407,200
320,000
240,000

2. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(จัดสรรเพิ่มเติมในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/4873 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561)
งบประมาณ 35,000 บาท
ที่

รายการ

1 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ (งบประมาณเพิ่มเติม)

งบประมาณ
(บาท)
35,000

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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3. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
งบประมาณ 137,300 บาท
ที่

รายการ

1 โครงการสงเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู (วันครู)
2 โครงการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
ระดับจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)
57,300
80,000

4. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
งบประมาณ 647,780 บาท
ที่

รายการ

1 โครงการตรวจติดตามการดําเนินงานและการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภท
ของสถานศึกษาเอกชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
2 โครงการพัฒนาประสบการณจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ
พ.ศ.2562
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
4 โครงการประชุมเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด
นครสวรรค (ปสกช.)
5 โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
55,600
70,400
403,800
30,000
87,980

5. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจังหวัดนครสวรรค งบบูรณาการ
งบประมาณ 1,000,000 บาท
ที่

รายการ

1 โครงการสรางความมั่นคงปลอดภัยและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000
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โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ
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โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

1. จัดงานฉลอง
วันเด็กแหงชาติ
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
กิจกรรมหลัก
1.1 ประชุม
คณะกรรมการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2562
(จํานวน 1 ครั้ง)
1.2 ดําเนินการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติ
โดยการจัดกิจกรรม
ตางๆ ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ

1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย ตระหนัก
ในความสําคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และนอมรําลึกถึงผูทํา
คุณประโยชนของกระทรวงศึกษาธิการ
จากอดีตจนถึงปจจุบัน
2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย
ไดมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันดีงามของชาติไทย
พรอมทั้งสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
เอกลักษณของความเปนชาติไทย
ใหมั่นคงสืบไป และรวมสนับสนุน
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดนครสวรรค

เชิงปริมาณ
รอยละ 100 เด็กและเยาวชน
ที่อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ
ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค ไดมสี วนเขารวม
กิจกรรมไดอยางทั่วถึง
จํานวน 1 วัน
เชิงคุณภาพ
จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2562 เพื่อเด็ก
และเยาวชนที่อายุไมเกิน
18 ปบริบูรณ ทั้งที่อยู
ในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค ไดมสี วนเขารวม
กิจกรรมไดอยางทั่วถึง
จํานวน 1 วัน

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยง
รับผิดช

เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : นักเรียนที่มา
รวมงานฉลองวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2562
จํานวน 2,000 คน
คาเปาหมาย : รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชน
ไดแสดงความสามารถ
และมีโอกาสแสดงออก
ทางดานความรูค วามสามารถ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในกิจกรรมที่เขารวม
เกิดความสามัคคี
รวมทั้งใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
คาเปาหมาย : รอยละ 90

60,000

สป.

กลุมพัฒน
การศึกษ
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

3. เพื่อใหเด็กและเยาวชน ตระหนัก
ในบทบาทและหนาที่ของตนเอง
ตลอดจนสงเสริมใหมคี ุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และรัก
ความสามัคคีสรางความเปนปกแผน
ใหเกิดขึ้นในครอบครัว และสังคมไทย
ไดอยางมั่นคง
4. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไทย
ไดมสี ุขภาพที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ และมีจิตสํานึกที่ดี
ตอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีการพัฒนา
ตนเอง และสังคมใหกาวหนาสืบไป

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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โครงการ
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ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

5. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการรณรงคในภาครัฐและเอกชน
ไดมสี วนรวมในการระดมสรรพกําลัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน
ตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ
และในการพัฒนาประเทศชาติ และให
ผูมีสวนรวมรับผิดชอบอนาคตของชาติ
ตระหนักในความสําคัญของเด็ก
และเยาวชน โดยใหความรัก
การคุมครอง การเลีย้ งดู การอบรม
สั่งสอน และชวยเหลือสงเคราะห
เปนพิเศษ

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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2. สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
(โรงเรียนเอกชน)
รวมใจภักดิ์
รักษภาษาไทย
เทิดไทองคราชัน
ครบ 67 พรรษา
28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมหลัก
2.1 จัดประชุมชี้แจง
คณะทํางาน

1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวัน
อาทิตย ที่ 28 กรกฎาคม 2562
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนัก
ในความสําคัญของลายมือ ฝกฝน
และพัฒนาลายมือ อยางเต็ม
ศักยภาพ
และเห็นความสําคัญที่จะรวมมือ
รวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริม
อนุรักษภาษาไทย สรางชื่อเสียง
ใหแกตนเอง ครอบครัว และ
โรงเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนไดแสดง
ความ สามารถดานการคัดลายมือ
การเรียงรอยถอยความ การวาด

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด
เฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2)
รวม 2 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3
และ 4 กิจกรรม กิจกรรมละ
38 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผานกิจกรรม
การคัดลายมือ การเรียงรอย
ถอยความ วาดภาพระบายสี
พระราชกรณียกิจของพระองค
และขับรองเพลงเฉลิมพระเกียรติ

2.2 จัดการประกวด
กิจกรรม ไดแก

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
รอยละ 70 ของนักเรียน
ของโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัด ไดรวมกิจกรรม
ตางๆ กับหนวยงาน
ตนสังกัด ตระหนัก
ในความสําคัญของ
ลายมือ ฝกฝนและ
พัฒนาลายมือ ไดอยาง
เต็มศักยภาพ และเห็น
ความสําคัญที่จะ
รวมมือรวมใจกัน
เพื่อทํานุบํารุงสงเสริม
อนุรักษภาษาไทย

40,000

สป.

กลุมสงเสริม
การศึกษา
เอกชน

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
1,3

1,3

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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- การคัดลายมือ
- การเรียงรอย
ถอยความ
- วาดภาพระบาย
สี
พระราชกรณียกิจ
ของพระองค
- ขับรองเพลง
เฉลิมพระเกียรติ

ภาพระบายสี และการขับขาน
ประสานเสียง เฉลิมพระเกียรติ ให
เปน
ที่ปรากฏ

2. นักเรียนเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญของลายมือ
ฝกฝน และพัฒนาลายมือ
ไดอยางเต็มศักยภาพ และเห็น
ความสําคัญที่จะรวมมือรวมใจกัน
ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษ
ภาษาไทย ใหเปนที่ปรากฏ
เพื่อสรางชื่อเสียง และความ
ภาคภูมิใจ ใหแกตนเอง ครอบครัว
และโรงเรียน
3. เกิดขวัญและกําลังใจแก
โรงเรียนเอกชนรวม 52 โรงเรียน
ในสังกัด

3. โครงการแผนการ
ตรวจสอบประจําป

4. เพื่อเปนขวัญ และกําลังใจ
แกโรงเรียนเอกชน ในสังกัด

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดความ
ตระหนักในความสําคัญ
ของลายมือ ฝกฝน
และพัฒนาลายมือ
อยางเต็มศักยภาพ
และเห็นความสําคัญ
ที่จะรวมมือรวมใจกัน
ทํานุบํารุงสงเสริม
อนุรักษภาษาไทย
ไดแสดงความสามารถ
ดานการคัดลายมือ
การเขียนเรียงความ
การวาดภาพระบายสี
และการขับรองเพลง
ประสานเสียง ใหเปน
ที่ปรากฏสรางชื่อเสียง
ใหแก ตนเอง โรงเรียน
และครอบครัวตอไป
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
งบประมาณ
พ.ศ.2562
หนวยตรวจสอบ
ภายใน สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคกิจกรรม
หลัก
3.1 การใหคําปรึกษา
ดานการเงิน การคลัง
การปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบและการ
ควบคุมภายในของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
3.2 การตรวจสอบ
ใบสําคัญ

วัตถุประสงคของโครงการ

1.เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในกําหนดกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในไดครอบคลุม
ภารกิจ
และสอดคลองกับมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน ภายใต
ทรัพยากรดานการตรวจสอบที่มี
อยู
2. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในใหบรรลุ
วัตถุประสงคเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เปาหมายโครงการ
หนวยรับตรวจ 37 แหง
ประกอบดวย
1.1 หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 1 หนวยงาน
- กลุมอํานวยการ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
- สถานศึกษาเอกชนในสังกัด
จํานวน 20 โรงเรียน
1.2 สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
1 แหง
1.3 สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
จํานวน 15 แหง

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
จํานวนหนวยรับตรวจ

38,400

สป.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
6

6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

คาเปาหมาย
หนวยรับตรวจ จํานวน
37 แหง ทราบและลด
จุดออน/ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

36
สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

3.3 การตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน
การกํากับติดตาม
ตรวจสอบ
งานการเงินและพัสดุ
ของสํานักงาน
สงเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดและ
อําเภอ
3.4 การติดตาม
การบริหารจัดการ
โครงการอาหาร
กลางวันของ
โรงเรียนเอกชน
ในสังกัด

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

37
สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

3.5 การสอบทาน
การดําเนินงานตาม
นโยบาย
ของสํานักงาน
ปลัดประทรวง
ศึกษาธิการ
1) การสอบทาน
การรายงานการเงิน
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
2) การติดตามการ
ใชจายงบประมาณ
ในสวนของงบลงทุน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3) การตรวจสอบ
การดําเนินงาน
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

โครงการ 1 อําเภอ
1 ทุน
4) การตรวจสอบ
การดําเนินงาน
โครงการปรับปรุง
ระบบการเรียนรู
กศน.

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

4. ติดตาม
ตรวจเยี่ยม ดูแล
นักเรียนทุน
กิจกรรมหลัก
4.1 แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
4.2 จัดทําโครงการ
4.3 จัดเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล
4.4 จัดทํากําหนดการ
โครงการ
4.5 ดําเนินการออก
ดูแล ติดตาม
ตรวจเยีย่ ม
นักเรียนทุน
6. ประเมิน สรุป
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. เพื่อสรางสัมพันธภาพทีด่ ี
ระหวางหนวยงาน โรงเรียน และ
นักเรียนทุน
2. เพื่อหาแนวทางในการดูแล
สงเสริม พัฒนา ปองกันและ
แกไขปญหาของนักเรียนทุน
3. เพื่อดูแล ติดตาม ตรวจเยี่ยม
ความเปนอยูและการเรียนของ
นักเรียนทุน

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. จํานวน 5 ราย
2. นักเรียนทุนมูลนิธริ วมจิตต
นอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ จํานวน
17 ราย
3. นักเรียนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี จํานวน 13 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีแนวทางในการดูแล
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียนทุน
2. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อใช
ประกอบการดูแล ชวยเหลือ
ในดานตางๆ ของนักเรียนทุน

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับ
ทุนการศึกษา

14,680

สป.

กลุมพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
4

4

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

คาเปาหมาย
นักเรียนที่ไดรับ
ทุนการศึกษา จํานวน
35 คน

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

5. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
นครสวรรค
(พ.ศ. 2562-2565)
จังหวัด
กิจกรรมหลัก
5.1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
คณะทํางานขอมูล
สารสนเทศ
ดานการศึกษา
ในการกําหนด
ขอบเขตและรูปแบบ
ขอมูลกลางดาน
การศึกษา

1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.
2562-2565)
ใหสอดคลองกับบริบทของจังหวัด
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
การจัดการศึกษาของจังหวัด
นครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565)
ใหตรงตอความตองการของผูเรียน
ผูปกครองและชุมชน

เชิงปริมาณ
1. คณะทํางานทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
นครสวรรค (พ.ศ. -2565)
จํานวน 40 คน
2. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป)
ของจังหวัด นครสวรรค จํานวน
25 คน
3. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป)
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 20 คน

เชิงปริมาณ
1. แผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด
นครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565)
จํานวน 10 เลม
2. แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทํา
คําของบประมาณ
รายจายประจําป)
ของจังหวัดนครสวรรค
จํานวน 10 เลม
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค จํานวน
10 เลม

60,000

สป.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กลุม
นโยบาย
และแผน

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
6

6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
5.2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
คณะทํางานทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565)
เพื่อจัดทําราง
แผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ.2562–2565)
และจัดทําราง
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทํา
คําของบประมาณ
รายจายประจําป)
ของจังหวัด
นครสวรรค

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ
เชิงคุณภาพ
จังหวัดนครสวรรคมีทิศทาง
พัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ.2562-2565) ที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตรจังหวัด
นครสวรรค และสภาพปญหา
ความตองการ ของประชาชน
ในพื้นที่ตามบริบทของจังหวัด
สามารถนําไปสูการจัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป
งบประมาณไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
และนําไปใชไดจริง

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

3. แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทํา
คําของบประมาณ
รายจายประจําป)
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค จํานวน
10 เลม
เชิงคุณภาพ
รอยละ 100
ของโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565)
มีความเชื่อมโยง
สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
5.3 นําเสนอราง
แผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565)
และรางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2563
(ฉบับจัดทํา คําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป)ของจังหวัด
นครสวรรคตอคณะ
อนุกรรมการ เกีย่ วกับ
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค
และนําเสนอคณะ
กรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

ยุทธศาสตรจังหวัด
และความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่
เปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินการ
พัฒนาการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

5.4 จัดทําเอกสาร
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565)
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
(ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป) ของจังหวัด
นครสวรรค นโยบาย
และแนวทาง การ
จัดการศึกษาของ
จังหวัดนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

5.5 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
คณะทํางานจัดทํา
รางแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
(ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป) ของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
5.6 จัดทําเอกสาร
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ฉบับ
จัดทําคําขอ
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

งบประมาณ
รายจายประจําป)
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัด
นครสวรรค
5.7 คาใชจาย
ในการเดินทางไป
ราชการ ในการ
ดําเนินการจัดทํา
แผนบูรณาการภาค
(ภาคเหนือ) ,คา ใชจาย
ในการเดินทางไป
ราชการในการ
ดําเนินการจัดทํา
แผนงานงบประมาณ

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมหลัก
6.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
6.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูและความเขาใจ
การประเมินวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑใหม
(ว21/2560)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหสามารถบริหารจัดการตามภารกิจ
งานและการใหบริการใหเปนไปตาม
ตามแนวนโยบายที่กําหนด
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
และการปฏิบัติงานสูมาตรฐาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
กําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางความรูค วามเขาใจ
และสงเสริมใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ เปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค จํานวน
50 คน และขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ในจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 360 คน
เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค มีความพึงพอใจ
ไมต่ํากวารอยละ 60

เชิงปริมาณ
จํานวนผูผานการ
อบรมของขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
จํานวน 50 คน และ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัด
จํานวน 360 คน
โดยพิจารณาจาก
รายชื่อผูเขารวม
การฝกอบรม

54,800

สป.

กลุมบริหาร
งานบุคคล

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3,6

3,6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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4. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดี 2. ผูเขารับการอบรม
ซึ่งกันและกันระหวางบุคลากรภายใน มีความรูความเขาใจเรื่อง
องคกร และภายนอกองคกร
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ
ใหม (ว 21/2560) เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวารอยละ 60

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

เชิงคุณภาพ
ประเมินจากแบบทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม
ผูผานการฝกอบรม
มีความรูความเขาใจ
มากขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบ
กับคะแนนกอนและ
หลังการฝกอบรม
และผูเขารับการฝกอบรม
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 60
ของผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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7. สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการตามนโยบาย
การตรวจราชการ
ของรัฐและกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคตรวจ
ติดตาม
กิจกรรมหลัก
7.1 จัดทําขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการ
7.2 จัดทําแผนปฏิบัติ
การตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ กรณีปกติ และกรณี
พิเศษ ประจําปงบประมาณ 2562
จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ กรณีปกติ และกรณี
พิเศษ ประจําปงบประมาณ 2562
จังหวัดนครสวรรค

เชิงปริมาณ
1. เอกสารขอมูลสารเทศ
เพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการตามนโยบาย
การตรวจราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ครบทุกโครงการ/นโยบาย
และเผยแพรผานเว็บไซต
ของหนวยงาน
2. ประชุมประสาน
แผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการแกเครือขาย
การตรวจราชการในพื้นที่
จํานวน 2 ครั้ง

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
1.รวมปฏิบัติการตรวจ
ราชการกับผูต รวจ
ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการตามนโยบาย
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ และกรณีปกติ
ประจําปงบประมาณ
2562 จํานวน 2 ครั้ง
รอยละ 100
2.รวมปฏิบัติการตรวจ
ราชการกับ ผูตรวจราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ
หรือตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ตามนโยบายการตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ
ทุกครั้งเมื่อเกิด
เหตุการณเรงดวน
ฉุกเฉิน รอยละ 100

120,000

สป.

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
6

6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

49
สอดคลอง
โครงการ
7.2.1 การนิเทศ
ตรวจราชการรอบที่ 1
7.2.2 การนิเทศ
ตรวจราชการรอบที่ 2
7.3 แผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ
2562
7.3.1 รอบที่ 1
เดือนตุลาคม 2561 –
มีนาคม 2562
7.3.2 รอบที่ 2
เดือนเมษายน 2562 –
กันยายน 2562
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3. เอกสารแผนปฏิบัติการ
ตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน 50 เลม และ
เผยแพรผาน Web site
ของหนวยงาน
4. ปฏิบัติการตรวจ
ราชการกับผูต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจ
ราชการ แบบบูรณาการ
และกรณีปกติ ประจําป
งบประมาณ 2562
จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

3. สรุปและรายงานผล
การตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
และกรณีปกติ ประจําป
งบประมาณ 2562
รอยละ 100
4. สรุปและรายงานผล
การตรวจราชการกรณี
พิเศษ ทุกครั้งที่รวม
ตรวจราชการหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
รอยละ 100

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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4.1 ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาลรอบที่ 1
และตรวจราชการกรณี
ปกติ ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ
4.2 ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาลรอบที่ 2
และตรวจราชการกรณี
ปกติ ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

เชิงคุณภาพ
ผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบผลการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ
รวมทั้ง ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงาน
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่ เพื่อเปน
ขอมูลไปใชประกอบ
ในการปรับปรุงพัฒนา
และแกไขปญหาให
สอดคลองกับบริบท
ในพื้นที่

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

5. ปฏิบัติการตรวจราชการ
กับผูตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการหรือตามที่
ไดรับมอบหมายแบบกรณี
พิเศษ เมื่อเกิดเหตุเรงดวน
ฉุกเฉิน ตามเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น
6. สรุปและรายงานผล
การตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการ ประจําป
งบประมาณ 2562
เชิงคุณภาพ
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค ศึกษาธิการ
ภาค 18 ผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

รับทราบผลการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบตั ิ
รวมทั้งปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการในพื้นที่
เพื่อเปน ขอมูลไปใช
ประกอบในการปรับปรุง
พัฒนาและแกไขปญหา
ใหสอดคลองกับบริบท
ในพื้นที่

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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8. TFE ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
กิจกรรมหลัก
8.1 การวิเคราะห
ขอมูล และจัดทํา
สารสนเทศ
ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในระดับ
จังหวัดเพื่อจัดทํา
รูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัด
การเรียนรูในระดับ
จังหวัด

1. เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ พื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และที่เกี่ยวของ ในจังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาการจัด
การเรียนรู และถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ
วิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50
เพิ่มขึ้น ใหกับหนวยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค
3. เพื่อใหสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรคมรี อยละของนักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ
วิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น

1. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค
2. แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู และ
ถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนานักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ํา
กวาเกณฑคะแนนรอยละ
50 เพิ่มขึ้น
3. สถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรคมรี อยละ
ของนักเรียนที่คะแนน

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
1. สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคมีฐาน
ขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
กระบวนการจัด
การเรียนรูเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวัดนครสวรรค
2. สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคมีแนวทาง
การพัฒนาการจัด
การเรียนรู และ
ถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนา

630,000

สป.

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3

3

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
8.2 การพัฒนา
รูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัด
การเรียนรูในระดับ
จังหวัด
8.3 สัมมนารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู
เพื่อการสงเสริม
การพัฒนาการจัด
การเรียนรูในระดับ
จังหวัดนครสวรรค
8.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางความเขาใจ
ใหความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทาง
และสนับสนุนงบประมาณ
ใหสถานศึกษาที่ไดรับ
คัดเลือก

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ
ผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแตละวิชา
ผานเกณฑเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

นักเรียนที่คะแนน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแตละวิชา
ต่ํากวาเกณฑคะแนน
รอยละ 50 เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 รูปแบบ/
แนวทาง
3. สถานศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค
มีรอยละของนักเรียน
ที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแตละวิชา
ผานเกณฑเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
8.5 ติดตาม การจัด
กิจกรรมตามรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู
8.6 จัดประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู
และถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัด
การเรียนรูในพื้นที่
8.7 ประชุมคณะทํางาน
สรุปผลโครงการและ
จัดทําเอกสารรายงาน
ผลงาน และเผยแพร
ผลงาน

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

เชิงคุณภาพ
1. สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
มีศูนยกลางขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาระดับ
จังหวัด ในการสงเสริม
การจัดการเรียนรู
ในการสรางคุณลักษณะ
ที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21
2. สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคมีแนวทาง
การพัฒนาการจัด
การเรียนรูและถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทาง
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

การพัฒนานักเรียน
ที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแตละวิชา
ต่ํากวาเกณฑคะแนน
รอยละ 50 เพิ่มขึ้น
3. สถานศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค
มีรอยละของนักเรียน
ที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแตละวิชา
ผานเกณฑเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

9. Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดนครสวรรค
กิจกรรมหลัก
9.1 แตงตั้ง Supervisor
Teams ระดับจังหวัด และจัด
ประชุมปฏิบตั ิการเพื่อ
วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
ตนแบบแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาฯ
ที่สอดคลองเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ จํานวน
72 คน 3 วัน

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครสวรรค
ใหมีความสอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
2. เพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือในการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัด การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครสวรรค
เพื่อพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพของผูเรียน

เชิงปริมาณ
1. มีแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
อยางนอย 1 แนวทาง
2. มี Supervisor Teams
ระดับจังหวัด จํานวน
71 คน
3. มีเอกสารผลการพัฒนา
แนวทางการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
การบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่

ตัวชี้วัด
1. จังหวัดนครสวรรค
มีแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหาร การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ที่สอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
อยางนอย 1 แนวทาง
เปาหมาย 1 แนวทาง
ตัวชี้วัด
2. จังหวัดนครสวรรค
มี Supervisor Teams
ระดับจังหวัด เพื่อเปน
ศูนยกลางการบูรณาการ
ดานการนิเทศติดตาม
และประเมินผล

407,200

สป.

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3,6

3,6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
9.2 Supervisor Teams
ทําการ Coaching ตามแนวทางฯ
ที่พัฒนาขึ้น ใหกับศึกษานิเทศก
ของ สพป., สพม., และ อปท.
ในพื้นที่ รับผิดชอบ จํานวน
63 คน 1 วัน
9.3 ศึกษานิเทศกที่ผาน
การ Coaching นําแนวทางฯ
ไปใชในการปฏิบัติงานจริง
กับสถานศึกษาที่เปนกลุม
เปาหมาย โดยมี Supervisor
Teams, ศธจ. ใหคําปรึกษา
ใหการสนับสนุนและติดตาม
ผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องจํานวน 51 คน

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ
เพื่อเสนอผูบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และเผยแพรแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของนําไปใช
จํานวน 100 เลม
เชิงคุณภาพ
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
มีแนวทางและเครือขาย
ความรวมมือในการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความสอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของแตละพื้นที่
เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
การศึกษาและยกระดับ
คุณภาพของผูเรียน
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

การบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่
เปาหมาย 1 ทีม
ตัวชี้วัด
3. สถานศึกษาที่ไดรับ
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลตาม
แนวทางที่พัฒนาขึ้น
มีรอยละของนักเรียน
ที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในแตละวิชา ผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
9.4 จัดประชุมเพื่อสรุปผล
การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด
ที่มีความสอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ จํานวน
118 คน 1 วัน
9.5 จัดทําเปนเอกสารเผยแพร
และนําแนวทางฯ ที่พัฒนาขึ้น
ไปใชในหนวยงานทาง
การศึกษา

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

เปาหมาย รอยละของ
นักเรียนทีม่ ีคะแนน
O-NET มากกวารอยละ 50
เพิ่มขึ้นจากปที่ผา นมา

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

10. ขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
กิจกรรมหลัก
10.1 การพัฒนาและ
ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ
(ระดับปฐมวัย) และ
จัดทําแผนที่สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
(School map) ระดับ
จังหวัดนครสวรรค

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดนครสวรรคใหมีคณ
ุ ภาพ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่กําหนดไว
2. เพื่อขยายผล และตอยอด
การดําเนินงานเกี่ยวกับการนําผล
งานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปสูหนวยงาน
และสถานศึกษาใหครอบคลุม ทั่วถึง
มากขึ้น
3. เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู
การปฏิบัติ ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในสวนกลาง และ
สวนภูมิภาคใหเปนในทิศทาง
เดียวกัน

1. ผูบริหาร ครูผสู อน
ผูดูแลเด็กปฐมวัย และ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา การสงเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามแนว นโยบาย เปาหมาย
และขอกําหนดของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยไดรับการนิเทศ
ติดตาม สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาใหสามารถจัด
การศึกษาหรือจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไดอยางมีคุณภาพ ตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร ครูผูสอน
ผูดูแลเด็กปฐมวัย และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัด
นครสวรรค ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
การสงเสริมและพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามแนว
นโยบาย เปาหมาย
และขอกําหนดของ
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ จํานวน
100 คน

320,000

สป.

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3,6

3,6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

61

สอดคลอง
โครงการ
10.2 การขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2561-2564)
สูการปฏิบัติ
10.3 ขยายผล/ตอยอด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และแนวปฏิบตั ิที่ดีของ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยสูหนวยงาน/
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
10.4 จัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูร วมกันเกีย่ วกับ
การพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ
3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม
รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีการนําไป
ประยุกตใช ขยายผล
หรือตอยอดในหนวยงาน
สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดวยวิธีการ และรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสม

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

2. รอยละ 50
ของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการนิเทศ
ติดตาม สงเสริม
สนับสนุน และพัฒนา
ใหมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
3. สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
รูปแบบและแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีการนําไป
ประยุกตใช ขยายผล
หรือตอยอดในหนวยงาน
สถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
10.5 นิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงาน
10.6 รายงานผล
การดําเนินงาน (ศธภ/
สํานักงานปลัดกระทรวง
และหนวยงานอื่น)
10.7 คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
ของผูรับผิดชอบ
โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่จังหวัด
นครสวรรคสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

ดวยวิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสม อยางนอย
1 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร ครูผูสอน
ผูดูแลเด็กปฐมวัย และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
การสงเสริมและพัฒนา
เด็กปฐมวัย ตามแนว
นโยบาย เปาหมาย และ
ขอกําหนดของระเบียบ

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

กฎหมายที่เกี่ยวของ
สามารถปรับใชได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับอนุบาล
(อนุบาล1-3) มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ. 2561
3. จังหวัดนครสวรรค
มีผลงานวิจัย นวัตกรรม
รูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีการนําไปประยุกตใช
ขยายผล หรือตอยอด
ในหนวยงาน สถานศึกษา
หรือสถานพัฒนา

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

เด็กปฐมวัย ดวยวิธีการ
และรูปแบบที่หลากหลาย
อยางเหมาะสม

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

11. เสริมสรางทักษะชีวิต
เพื่อการมีงานทําสําหรับ
เด็กดอยโอกาสและเด็ก
ออกกลางคัน
กิจกรรมหลัก
11.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
11.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
11.3 ดําเนินการจัดกิจกรรม
สงเสริมการฝกทักษะงาน
อาชีพและการมีงานทํา
11.4 นิเทศติดตาม
การดําเนินงาน
11.5 รายงานผลการดําเนินงาน

1. เพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหกับ
ผูดอยโอกาส ผูพลาดโอกาส
ผูขาดโอกาสทางการศึกษา
และเด็กออกกลางคัน
2. เพื่อใหผูเรียน/ผูรับบริการ
ไดรับการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูเ พื่อแกปญ
 หาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
โดยมี กศน.ตําบล ศูนยการเรียน
ชุมชน และแหลงการเรียนรู
อื่นในชุมชนเปนกลไกในการ
จัดการเรียนรู
3. เพื่อขยายโอกาสและพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และ
เจตคติทดี่ ีตอการศึกษาตลอด
ชีวิต

เชิงปริมาณ
ผูเรียน/ผูรับบริการ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ออกจากการศึกษา
ภาคบังคับกลางคันของ
กศน.อําเภอทุกอําเภอ
จํานวน 750 คน ระดับ
อาชีวะศึกษา จํานวน
50 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเรียน/ผูรับบริการที่สนใจ
มีความรูความเขาใจ
สามารถนําความรูพื้นฐาน
ที่ไดรับ ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถ
ประกอบอาชีพได

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผูเรียน/ผูรับบริการ
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ออกจาก
การศึกษาภาคบังคับ
กลางคันของ กศน.
อําเภอทุกอําเภอ
คาเปาหมาย
จํานวน 750 คน
ระดับอาชีวะศึกษา
จํานวน 50 คน

240,000

สป.

กลุมพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3,4

3,4

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

4. เพื่อเสริมสรางใหครูมี
ความรูความเขาใจในปญหา
การจัดการเรียนการสอน
ภาวการณออกกลางคันและ
แนวทางการพัฒนาผูเรียน
ตลอดจนการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมี
คุณภาพ

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
12. จัดงานฉลองวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2562
(เพิ่มเติม)
กิจกรรมหลัก
12.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
12.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และจัดประชุม
12.3 ประสานงานหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
12.4 ดําเนินการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2562
12.5 สรุปรายงาน
ผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย

เปาหมายโครงการ

เชิงปริมาณ
ตระหนักในความสําคัญ ยึดมั่น รอยละ 100 ของเด็ก
ในสถาบันชาติ ศาสนาและ
และเยาวชนที่มีอายุไมเกิน
พระมหากษัตริย การปกครอง 18 ปบริบูรณ ทั้งที่ในระบบ
ในระบอบประชาธิปไตย
โรงเรียนและนอกระบบ
อันมีพระมหากษัตริย
โรงเรียน ในจังหวัด
เปนประมุข และนอมรําลึก
นครสวรรค ไดมสี วน
ถึงผูทําคุณประโยชนของ
เขารวมกิจกรรมไดอยาง
กระทรวงศึกษาธิการ
ทั่วถึง
จากอดีตจนถึงปจจุบัน
เชิงคุณภาพ
2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย จัดฉลองวันเด็กแหงชาติ
ไดมีความภาคภูมิใจใน
ประจําป 2562 เพื่อเด็ก
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และเยาวชนที่อายุไมเกิน
อันดีงามของชาติไทยพรอมทั้ง 18 ปบริบูรณ ทั้งที่อยูใน
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
ระบบโรงเรียนและนอก
เอกลักษณของความเปน
โรงเรียน ในจังหวัด
ชาติไทยใหมั่นคงสืบไป
นครสวรรค ไดมสี ว นเขา
รวมกิจกรรมไดอยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เขารวมงาน
วันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2562
จํานวน 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชน
ไดแสดงความสามารถ
และมีโอกาสแสดงออก
ทางดานความรู
ความสามารถ
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในกิจกรรม
ที่เขารวม เกิดความ
สามัคคี รวมทั้งใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

35,000

สป.

กลุมพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
1

1

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

3. เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ตระหนักในบทบาทและหนาที่
ของตนเอง ตลอดจนสงเสริม
ใหมีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย และรัก
ความสามัคคีสรางความเปน
ปกแผนใหเกิดขึ้นกับครอบครัว
และสังคมไทยไดอยางมั่นคง
4. เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไทย ไดมีสุขภาพที่ดี
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณและมีจิตสํานึกที่ดี
ตอสังคมและประเทศชาติ
ตลอดจนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีการพัฒนาตนเอง
และสังคมใหกาวหนาสืบไป

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

13. โครงการสงเสริมและ
เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
(วันครู)
กิจกรรมหลัก
13.1 พิธีทําบุญตักบาตร
13.2 พิธีระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารยและระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย
13.3 พิธีมอบรางวัล
และประกาศเกียรติคุณ
ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
13.4 จัดนิทรรศการ
เผยแพรผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
13.5 กิจกรรมสงเสริม
ความสามัคคี

1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
2. เพื่อสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูและพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพื่อสงเสริมสามัคคีธรรม
ความรวมมือและความเขาใจอันดี
ระหวางครูและครูกับประชาชน
4. เพื่อสงเสริมใหผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาตระหนัก
ถึงความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปฏิบตั ิตนเปน
แบบอยางที่ดีแกเยาวชนของชาติ

เชิงปริมาณ
ผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน
1,500 คน
เชิงคุณภาพ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
ใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย
รอยละ 80 ของครู
ที่รวมกิจกรรม
เกิดความพึงพอใจ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

57,300

- สํานักงาน
เลขาธิการ
คุรุสภา
30,000 บาท
- สํานักงาน
สกสค.
จังหวัด
นครสวรรค
5,000 บาท
- สหกรณ
ออมทรัพย
ครูจังหวัด
นครสวรรค
15,000 บาท
- ศธจ.นว
7,300 บาท

คุรุสภา

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3

3

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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14. คัดเลือกครูผูสมควร
ไดรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี
ระดับจังหวัด
กิจกรรมหลัก
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมทําความเขาใจ
คณะกรรมการและระดม
ความคิดเพื่อวางแผน
การทํางาน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผน จัดทําปฏิทิน
การทํางานและตั้ง
คณะทํางาน
ขั้นปฏิบัติการ
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ
และรณรงค

เพื่อคัดเลือกครูผสู มควรไดรับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหาจักรีระดับจังหวัดนครสวรรค

เชิงปริมาณ
คัดเลือกครูผสู มควรไดรับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจาฟามหาจักรีระดับ
จังหวัดนครสวรรค
จํานวน 2 ราย
เชิงคุณภาพ
ยกยองเชิดชูเกียรติครู
ผูสรางความเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตลูกศิษย
สรางคุณประโยชน
ตอการศึกษา

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
จังหวัดนครสวรรค
มีผูสมควรไดรับ
พระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี
ระดับจังหวัด
นครสวรรค
คาเปาหมาย
จํานวน 2 ราย

80,000

สป.

คุรุสภา

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3

3

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

2. ประชุมคณะทํางาน
เพื่อขับเคลื่อนกลไก
การสรรหา คัดกรอง และ
คัดเลือกครูผสู มควร6ไดรับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจาฟามหาจักรี
3. ปฏิบัติการสรรหาและ
คัดเลือกครูตามสัดสวน
ของจังหวัด (จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 2 คน)
3.1 รับเสนอรายชื่อและ
พิจารณาคุณสมบัติ
3.2 สืบเสาะเก็บขอมูล
เพิ่มเติม
4. ประชุมพิจารณาตัดสิน
และประกาศรายชื่อ
5. จัดกระบวนการทักทวง
ตามกําหนด

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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โครงการ
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เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

ขัน้ สรุปผล
1. พิจารณาขอทักทวง
และสรุปรายชื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการคัดเลือก
สวนกลาง
2. จัดทําเอกสารสงหนวย
ประสานงานคัดเลือก
(กสศ.)

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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สอดคลอง
โครงการ
15. ตรวจติดตาม
การดําเนินงาน
และการใชจายเงิน
อุดหนุนทุกประเภท
ของสถานศึกษา
เอกชน ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2562
กิจกรรมหลัก
15.1 ประชุมชี้แจง
เจาหนาที่และ
จัดเตรียมเอกสาร
15.2 ออกติดตาม
ตรวจสอบการใช
จายเงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน
ในสังกัด

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษา
เอกชนที่ไดรับการสนับสนุนเปนเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายบุคคล)
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(เรียนฟรี 15 ป) ไดดําเนินการถูกตอง
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนกําหนดและเปนไป
ตามวัตถุประสงคของรัฐบาลหรือไม

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาเอกชน
ในสังกัด จํานวน 50 โรงเรียน
(ทองที่อําเภอเมือง
นครสวรรค, ไพศาลี,
ตากฟา, ตาคลี, ทาตะโก,
ชุมแสง, พยุหะคีรี,
บรรพตพิสัย, ลาดยาว,
เกาเลีย้ ว, โกรกพระ)
ไดรับการตรวจสอบ
ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะในเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานดาน
การจัดทําเอกสาร
และดานเงินอุดหนุน
ทุกประเภทไดอยางทั่วถึง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาเอกชน
จํานวน 50 โรงเรียน
สามารถจัดระบบ
บริหารจัดการ
ในเรื่องของงาน
วิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานการเงิน
และงานบริหารทั่วไป
อยางถูกตอง ตามขอ
กฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษาเอกชน
จํานวน 50 โรงเรียน
ไดรับการตรวจสอบ
ใหคําแนะนํา และให
คําปรึกษาและ

55,600

สป.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สงเสริม
การศึกษา
เอกชน

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
6

6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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15.3 สรุปผล/รายงาน
ผลการติดตาม
ตรวจสอบการใช
จายเงินอุดหนุน

2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหโรงเรียน
เอกชนสามารถบริหารจัดการ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 และตามระเบียบ ประกาศ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3. เพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
และการใชเงินจายอุดหนุนของสถานศึกษา
เอกชนในสังกัดเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาเอกชนมีความ
เขมแข็ง สามารถจัดระบบ
บริหารจัดการในดาน
วิชาการ ดานเงินอุดหนุน
ดานบริหารบุคคล และ
งานบริหารทั่วไป ไดอยาง
ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบ
ได และเปนไปตามตาม
พระราชบัญญัตโิ รงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550
และระเบียบ ประกาศ
ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

ขอเสนอแนะในเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน ของ
โรงเรียนไดอยางทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาเอกชน
รอยละรอยที่ไดรับการ
ตรวจสอบมีระบบ
บริหารจัดการในเรื่อง
ของงานวิชาการงาน
บริหารบุคคล
งานการเงิน และงาน
บริหารทั่วไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

และเกิดประสิทธิผล
สงผลตอคุณภาพของ
ผูเรียน
2. ผูบริหาร ครู
สามารถดําเนินงาน
ดานตาง ๆ สงผลให
การปฏิบัติงานบังเกิด
ผลดี ลดขอผิดพลาด
ที่อาจกระทบตอ
การปฏิบัติงานได

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

16. พัฒนาประสบการณ
การจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย ปงบประมาณ
พ.ศ.2562
กิจกรรมหลัก
16.1 ประชุมชี้แจง
การดําเนินงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
16.2 จัดทําคําสั่ง เตรียม
วัสดุ อุปกรณ เอกสาร
ประกอบการอบรม
16.3 จัดประชุมตาม
โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณการเรียน
การสอนปฐมวัย

1. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเอกชน
สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
ไดอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรบั
การสงเสริมพัฒนาการอยางเต็ม
ศักยภาพ
2. ทําใหศกึ ษานิเทศก บุคลากรที่ทํา
หนาที่สงเสริมการศึกษา ผูบริหาร
โรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู
ความเขาใจองคความรูการศึกษา
ปฐมวัยที่ทันสมัย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผสู อนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ใหมีความรู
ความเขาใจเทคนิค และกระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร และ
สามารถนําความรูทไี่ ด ไปจัดการเรียน
การสอนในหองเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนที่เปดสอน
ระดับปฐมวัย จํานวน
46 โรงเรียน ไดรับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนเอกชนที่เปด
สอนระดับปฐมวัย
กลุมเปาหมาย สามารถ
จัดการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย ไดอยางมี
คุณภาพตามหลักสูตร
ปฐมวัย
2. ครูผูสอนระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนเอกชน
กลุมเปาหมาย มีความรู

1. ครูผูสอนระดับ
ปฐมวัย รอยละ 80
ที่เขาอบรมสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ปฐมวัยไดอยางมี
คุณภาพ ผูเรียนไดรับ
การสงเสริมพัฒนาการ
อยางเต็มศักยภาพ
2. ผูบริหารโรงเรียน
และครูผสู อนระดับ
ปฐมวัย รอยละ 80
มีความรู ความเขาใจ
กระบวนการเรียน
การสอน และสามารถ
นําความรูที่ไดไปจัด
การเรียนรูในหองเรียน
ไดอยางทันสมัย

70,400

สช.สป.

กลุมสงเสริม
การศึกษา
เอกชน

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
2,3

2,3

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
16.4 นิเทศ ติดตาม ดูแล
ชวยเหลือเพื่อพัฒนา
ไปสูหลักสูตรฯ
16.5 รายงาน
ผลการนิเทศติดตาม
ให สช. ทราบ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ
ความเขาใจ เทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร (โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย)

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

3. โรงเรียนเอกชน
ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย รอยละ 95
มีความรู ความเขาใจ
เทคนิค กระบวนการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร (โครงการ
บานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย)

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

17. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ
ในการทดสอบระดับชาติ
(O-NET)
(O-NET) ของนักเรียน
กิจกรรมหลัก
โรงเรียนเอกชนใหสูงขึ้น
17.1 สงเสริมการนําผล O-NET
ไปพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
17.2 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การวัดและ
ประเมินผล
17.3 การยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรูรายกลุม สาระ
(แบบ Active Learning)
4. รายงานสรุปผลการยกระดับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
1. รอยละคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)
โรงเรียนกลุมเปาหมาย
สูงขึ้น (คาเปาหมาย
รอยละ 3)
2. จํานวนโรงเรียนเอกชน
ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ต่ํากวารอยละ 50
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เชิงคุณภาพ
ครูและผูบริหารโรงเรียน
เอกชน มีความรูความ
เขาใจ การนําหลักสูตร

เชิงปริมาณ
1. รอยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในการ
ทดสอบระดับชาติ
(O-NET) โรงเรียน
กลุมเปาหมายสูงขึ้น
คาเปาหมาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 3
2. จํานวนโรงเรียน
เอกชนที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในการ
ทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ต่ํากวารอยละ 50
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาเปาหมาย
จํานวน 41 โรงเรียน

403,800

สช.สป.

กลุมนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
2,3

2,3

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

สถานศึกษาการวัด 3. จํานวนโรงเรียนเอกชนไดรบั
และประเมินผล
การนิเทศ ติดตามและ
ในการจัดกิจกรรม ประเมินผลตามหลักสูตรการฝก
การเรียนรูเ พื่อ
อบรม
ยกระดับคะแนน
คาเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ในการ
จํานวน 17 โรงเรียน
ทดสอบระดับชาติ เชิงคุณภาพ
(O-NET)
ผูบริหาร และครูผสู อนมี
ความรูค วามเขาใจทาง
วิชาการ ควบคู ไปกับ
วิธีการสอนที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหและการแกปญ
 หา
และสามารถนําความรูไ ปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
คาเปาหมาย
ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ
18. ประชุมเครือขาย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ
จังหวัดนครสวรรค
(ปสกช.)
กิจกรรมหลัก
18.1 ประชุมครั้งที่ 1
เดือนมกราคม 2562
18.2 ประชุมครั้งที่ 2
เดือน มีนาคม 2562
18.3 ประชุมครั้งที่ 3
เดือน มิถุนายน 2562
18.4 ประชุมครั้งที่ 4
เดือน กันยายน 2562

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

1. เพื่อสรางความเขาใจ
ในการดําเนินงานประสาน
และสงเสริมการศึกษาเอกชน
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
บทบาทของขาราชการ ผูบริหาร
ครู และสถานศึกษา เรื่องการมี
สวนรวมในการ พัฒนาการศึกษา
3. เพื่อสงเสริมความรวมมือ
และสัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการ คณะกรรมการ
ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเกีย่ วของ
4. เพื่อรวมกําหนดแนวทาง
โครงการในการพัฒนาผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชน

1. กลุมเปาหมาย
- ขาราชการจาก
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
- คณะกรรมการ
ปสกช. จังหวัด
นครสวรรค
- ผูทรงคุณวุฒิ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2. จํานวนผูเขาประชุม
ทั้งสิ้น 45 คน จํานวน
4 ครั้ง
3. ระยะเวลาของ
การประชุม ครั้งละ
1 วัน

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนกลุมเปาหมาย
ที่เขารวมประชุมเครือขาย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ
จังหวัดนครสวรรค (ปสกช.)
คาเปาหมาย
จํานวน 45 คน 4 ครั้ง

30,000

สช.สป.

กลุมสงเสริม
การศึกษา
เอกชน

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
3,6

3,6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

19. พัฒนาระบบการประเมิน
มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก
19.1 สรางความรูความเขาใจ
ในการประเมินมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
19.2 ขับเคลื่อนการสงเสริม
การการประเมินมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตนแบบ
19.3 การวิเคราะหการดําเนินงาน
ดานการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
19.4 จัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรผลการดําเนินงาน

1. เพื่อใหสถานศึกษาเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา
มีแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ
เปนไปตามที่กฎกระทรวง
ประกาศกําหนด
2. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเอกชนมีแนวทาง
ในการใหคาํ ปรึกษา แนะนํา
ชวยเหลือสถานศึกษาในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพอยาง
ตอเนื่อง

เชิงปริมาณ
1. ครู ผูบริหาร โรงเรียน
เอกชนในจังหวัด
นครสวรรค จํานวน
104 คนเขารับการอบรม
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนตนแบบ
จํานวน 4 โรงเรียน ไดรับ
การนิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อน การสงเสริม
การประเมินมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. ครู ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน จังหวัด
นครสวรรค มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
คาเปาหมาย รอยละ90
2. โรงเรียนตนแบบ
(จํานวน 4 โรงเรียน)
ที่ไดรับการนิเทศ
ติดตาม การขับเคลื่อน
การสงเสริมการประเมิน
มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความพรอม
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงาน

87,980

สช.สป.

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
6

6

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

3. เพื่อเปนการเตรียมการ
ของสถานศึกษาเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา สําหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)

เชิงคุณภาพ
1. ครู ผูบริหาร โรงเรียน
เอกชน จังหวัดนครสวรรค
มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น รอยละ 90
2. โรงเรียนตนแบบ
(จํานวน 4 โรงเรียน)
ที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อนการสงเสริม
การการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความพรอม
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการ
มหาชน)
คาเปาหมาย รอยละ 80
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สอดคลอง
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

20. สรางความมั่นคง
ปลอดภัยและแกไข
ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน
กิจกรรมหลัก
20.1 ประชุมครั้งที่ 1
วางแผนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะทํางาน
ดานกิจกรรม 5 ฝาย
- กําหนดวัน/เวลา/
สถานที่/กิจกรรม
- กําหนดการประกวด
ตราสัญลักษณ ฯลฯ
20.2 ประชุมครั้งที่ 2
คณะกรรมการ
ทุกฝาย/จังหวัด
- นําเสนอรูปแบบงาน
ชุมนุม 5 ประสาน

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร
2. เพื่อพัฒนาและเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต
3. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด อพ.สธ.
ศูนยเสมารักษ/พสน. และจิตอาสา
4. เพื่อสรางเครือขายเฝาระวัง
ปองกันและแกไขปญหานักเรียน
นักศึกษากลุมเสี่ยง ทุกรูปแบบ

เชิงปริมาณ
- ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/
ลูกเสือ
- ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/
เนตรนารี
- ผูบังคับบัญชายุวกาชาด/
ยุวกาชาด
- ครู อาจารย นักเรียน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/ศธ.จิตอาสา
- พนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา/
พสน.
- คณะกรรมการ/ วิทยากร/
บุคลากรที่เกี่ยวของ
รวมจํานวน 830 คน

เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวมชุมนุม
ทุกคน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูบทบาทหนาที่
ของตนเอง การเสริม
ทักษะชีวิต การพัฒนางาน
แบบบูรณาการและ
เปนเครือขาย
ประสานงานรวมกัน
2. ผูเขารวมชุมนุม
ทุกคน มีการเรียนรู
กิจการกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด อพ.สธ.
ศูนยเสมารักษ/พสน.
และ ศธ.จิตอาสาทําดี
ดวยหัวใจ

1,000,000

จังหวัด กลุมลูกเสือ
นครสวรรค ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน
ศธจ.
นครสวรรค

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.
1,3

1,3

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค
3
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สอดคลอง
โครงการ
- ทบทวนตราสัญญา
ลักษณ/ รูปแบบคัดเอาท
งาน
- มอบหมายงาน/
งบประมาณ
20.3 ประชุมครั้งที่ 3
เตรียมความพรอมกอน
ชุมนุม
- แถลงขาว/
ประชาสัมพันธ/ นําเสนอ
VTR
- รายงานผลความ
พรอมคณะกรรมการ
ทุกฝาย
20.4 ดําเนินการ
จัดกิจกรรมชุมนุม
5 ประสาน

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการมี
ความจงรักภักดี ตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ผูเขารวมโครงการ
มีการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น เรียนรูบทบาท
หนาที่ตอกัน แบบบูรณาการ
ไดรับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย สุจริต
3. ผูเขารวมโครงการ
เขาใจบทบาทหนาที่ของ
เครือขายมีความรับผิดชอบ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เปนแกนนําเฝาระวังปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
นักเรียน นักศึกษา กลุม เสี่ยง
ทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

พรอมขับเคลื่อน
กระบวนการงาน
ที่รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมชุมนุม
มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและมีคานิยม
ที่ถูกตอง เพื่อการ
พัฒนาทักษะชีวิต
รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และเปน
เครือขายเฝาระวัง
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
การทุจริต
2. มีเครือขายปองกัน
และแกไขปญหา

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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สอดคลอง
โครงการ
- ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด พสน. อพ.สธ.
ฯลฯ
20.5 รวบรวมขอมูล/
ประเมินผล
การดําเนินการ
20.6 ประชุมครั้งที่ 4
สรุปผล/รายงานผล
20.7 ติดตามผล
ความกาวหนา/ สรุปผล/
รายงานผล

วัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
20 ป
ศธ.

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครสวรรค

ยาเสพติดและความ
ประพฤตินักเรียน
นักศึกษา ครอบคลุม
พื้นที่ 15 อําเภอ
เพื่อประสานงานและ
ติดตามงาน 5 ดาน
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
และพนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
(พสน.)/ศูนยเสมารักษ
ศธ.จิตอาสาทําดีดวย
หัวใจ
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สวนที่ 4
การติดตาม ประเมินผลแผน
การติดตามและประเมินผลแผน มีหลักการและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. หลักการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษามีสวนรวมในกระบวนการ
ดวยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวน ไดแก หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ผูจัดการ
ศึกษาผูรับบริการทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมายทุกระดับ นักวิชาการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป
ไดรวมตรวจสอบใหขอมูลและรับทราบขอมูลอยางเทาเทียม
1.2 ใชร ะบบการประเมินผลผลิต ผลลัพ ธ และผลกระทบของการดํา เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคเพื่อวัดความสําเร็จ
1.3 หนวยงาน องคกรหรือสถาบันการศึกษาประเมินผลดวยตนเองเพื่อสรางกระบวน
การเรียนรูและติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดควบคูกับการใหหนวยงานหรือสถาบันที่เปนกลาง
ทําหนาที่ประเมินผลเพื่อความถูกตองตามหลักวิชาการ
1.4 มีหลักเกณฑการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปรงใส มีมาตรฐานเปน
กลางและถูกตองตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของขอเท็จจริง เพื่อใหสามารถใชเปนแนวทางปรับปรุง
และทบทวนมาตรการ นโยบาย แผนงานโครงการใหสามารถตอบสนองความตองการในการรับบริการ
ทางการศึกษาของประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาคและเปนธรรม

2. แนวทางการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2.1 ประเมินผล 3 ระยะเวลา
1) การประเมินผลกอนการดําเนินงานหรือกอนเริ่มโครงการเปนการประเมินบริบท
และสภาวะกอนการดําเนินการ
2) การประเมินผลระหวางดําเนินการเปนการติดตามประเมินผลความกาวหนา
ในระยะที่กําลังดําเนินงานเพื่อศึกษาวามีปญหาอุปสรรคใดบางในการดําเนินงาน ทั้งจากปจจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
3) การประเมินผลหลังการดําเนินงานเปนการประเมินผลภายหลังจากสิ้นสุ ด
แผนปฏิบัติการประจํ า ป พ.ศ. 2562 ของสํา นักงานศึก ษาธิก ารจัง หวัด นครสวรรคเ พื่ อสรุ ป ว า มี
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด มีผลผลิต ผลลัพธใดที่เกิดขึ้น
เปนการวิเคราะหประสิทธิผล ประสิทธิภาพตลอดจนผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
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2.2 วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ. 2561ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
1) กําหนดประเด็นการพัฒนาของหนวยงานที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาและ
เปาหมาย ที่กําหนดในแผนเพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดแผนปฏิบัติการของเขตพื้นที่และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2) ติดตามความกาวหนาและประเมินผลระหวางดําเนินการ
3) ประเมินผลแผนงานโครงการทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบเพื่อ
ใชเปนขอมูลประกอบการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
2.3 สง เสริมใหเ กิด การประสานความรว มมื อ ระหว างหนว ยงานที่ เกี่ ย วข องกั บ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและหนว ยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2.4 จั ดให หน ว ยงานหรื อ องค ก รที่ มี ความเป นมื อ อาชี พ ด านการวั ดและประเมิ นผล
มีความชํานาญและเปนที่ยอมรับของทุกฝายเปนผูประเมินเพื่อใหการติดตามประเมินผลมีความเปน
สากลถูกตองตามหลักวิชาการเชื่อถือได
2.5 จัดเวทีสาธารณะเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีเวทีแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย
โปรงใสและตรวจสอบได
2.6 นํ า เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป พ.ศ. 2562
ของสํ านั กงานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค ให ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งได รั บ ทราบทั้ ง ประชาชน
กลุมเปา หมายผูรับ บริ ก ารการศึก ษา หนว ยงานกํา หนดนโยบายหนว ยงานนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ
หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจน ผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชนผูสนใจไดรับทราบผล
การประเมิน

3. ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ (Key Success Factors)
การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามที่กําหนดไวจ ะ
ประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไดนั้นหนวยงานทั้งระดับ
นโยบาย ระดับปฏิบัติการและสถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการทบทวน
ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยซึ่งตองดําเนินการดังนี้
1) การสร างการรั บรู ความเข าใจและการยอมรั บจากผู มีสว นได ส วนเสี ย และ
ประชาสังคมในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆอยางกวางขวาง มุงเนน
ที่การจัดระบบการศึก ษาที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ โปรงใส ตรวจสอบไดและมุง เน นการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
ของผูเรียนในทุกระดับ
2) การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคของผูปฏิบัติทุกหนวยงานทุกระดับ
เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติไปสูการปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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ยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางการพั ฒ นาให บ รรลุ เ ป า หมายและวิ สั ย ทั ศ น ข องการจั ด การศึ ก ษา
มีคณะกรรมการกํากับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเปนกลไก
สนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
3) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษาจากการเปนผูจัดการศึกษา
โดยรัฐมาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคมที่มุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม
และทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) ตลอดจนการส ง เสริ ม การเรี ย นรู ตลอดชีวิ ต สํ า หรั บ ทุ ก คน
ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4) การจัดให แผนปฏิบัติก ารประจํา ป พ.ศ. 2562 ของสํา นักงานศึกษาธิก าร
จังหวัดนครสวรรคเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรและแนวทาง
การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
เปน หลักในการพิจ ารณาเพื่อให การดําเนินงานพัฒ นาการศึกษาเปน ไปในทิศทาง และเปา หมาย
การพัฒนาผูเ รียนแตละชว งวัย และการพัฒ นากําลัง คนตามความตอ งการของตลาดเพื่ อการจั ด
การศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กําหนด
5) การปรั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพโดยปรั บ
โครงสรางการบริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาทหนาที่ การกระจายอํานาจและการตัดสินใจ
จากสวนกลางสูระดับสถานศึกษารวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคล
ในแตละระดับใหสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับ
บริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน อยางเสมอภาคและเทาเทียม
6) การสร า งระบบข อมู ล และสารสนเทศที่ บู รณาการและเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
การประกั นคุ ณภาพภายในและการประเมิ นคุณภาพภายนอกผ านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การรายงานตอสาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูข องผูจัดการศึกษาและผูเรีย นเพื่ อการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู เ รี ย นผ า นระบบการกํ า กั บ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7) การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาใหสามารถใชเครื่องมื อ
ทางการเงิ น ในการกํ ากั บ การดํ า เนิ นงานของสถานศึ ก ษาให เป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ การประจํ า ป
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
การขั บเคลื่ อนแผนให ประสบความสํ าเร็ จจึ งต องอาศั ยป จจั ยดั งกล าวข างต นเป นสํ าคั ญ
หากสาธารณชน ทุกภาคสวนเขามารวมสนับสนุนการดําเนินการ ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุ กฝายเข า ใจบทบาทของตนและรวมพลั ง ดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร เป า หมายและแนวทาง
การพัฒนาที่กําหนดยอมสงผลใหการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและ
เปาหมายในการพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ
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โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
……………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยไดจัด งานฉลองวันเด็ กแห งชาติเ ปนประจํ า ทุ ก ปต ามคํา เชิ ญ ชวนขององค ก ร
สหพันธเพื่อสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ตั้งแตปพุทธศักราช 2498 เปนตนมา
จนถึงปจ จุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการเผยแพรป ฏิญ ญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก และเยาวชน
และมุงสงเสริมใหประชาชน เห็นความสําคัญและความตองการของเด็กและเยาวชน รูจักวิธีเลี้ยงดูเด็ก
ใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจใหรูสึกนึกถึงความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 มอบหมายใหกระทรวง ศึกษาธิการ ดําเนินการจัดฉลองวันเด็กแหงชาติ
เปนประจําทุกป
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหวันเสารที่สองของเดือนมกราคมทุกปเปนวันเด็กแห งชาติ
เพื่อรณรงคใหทุกองคกรของสังคมไดตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสําคัญของเด็ก และเยาวชน
ที่มีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเปนบุคคล
ที่มีคุณคา และอยูในสังคมและอยูไดอยางมีความสุข เพื่อดําเนินการตามนโยบายดังกลาว สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงจัดทําโครงการฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
การจัดโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 มีวัตถุประสงค หลักคือเพื่อ
สงเสริม และสนับสนุนเด็กและเยาวชน ดังนี้
1.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความสําคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และนอม
รําลึกถึงผูทําคุณประโยชน ของกระทรวงศึกษาธิการจากอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย ไดมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของ
ชาติไทย พรอมทั้งสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณของความเปนชาติไทยใหมั่นคงสืบไป และรวม
สนับสนุนนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค
1.3 เพื่อใหเด็กและเยาวชน ตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนเอง ตลอดจนสงเสริมใหมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และรักความสามัคคีสรางความเปนปกแผนใหเกิดขึ้นในครอบครัว
และสังคมไทยไดอยางมั่นคง
1.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไทย ไดมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีการพัฒนาตนเอง
และสังคมใหกาวหนาสืบไป
1.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงคในภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการระดม
สรรพกําลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน ตามแนวการพัฒนา
เศรษฐกิจและในการพัฒนาประเทศชาติ และใหผูมีสวนรวมรับผิดชอบอนาคตของชาติตระหนั ก ใน
ความสําคัญของเด็ก และเยาวชน โดยใหความรัก การคุมครอง การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และ
ชวยเหลือสงเคราะหเปนพิเศษ
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3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 เด็กและเยาวชนที่อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค ไดมีสวนเขารวมกิจกรรมไดอยางทั่วถึง จํานวน 1 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 เพื่อเด็กและเยาวชนที่อายุไมเกิน 18 ป
บริบูรณ ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค ไดมีสวนเขารวมกิจกรรม
ไดอยางทั่วถึง จํานวน 1 วัน
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : นักเรียนที่มารวมงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 จํานวน 2,000 คน
คาเปาหมาย : รอยละ 100
4.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนไดแสดงความสามารถและมีโอกาสแสดงออกทางดาน
ความรู ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในกิจกรรมที่เขารวม เกิดความสามัคคี รวมทั้งใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
คาเปาหมาย : รอยละ 90
5 .วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมปรึกษาหารือ แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน
3. ประสานงาน หนวยงานและองคการตางๆ
4. ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ แกเยาวชน
ที่มีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ
5. ดําเนินงานตามกําหนดการดําเนินการ
จัดกิจกรรมตางๆ ที่วัตถุประสงคของโครงการ
6. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
วันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม 2562
วันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม 2562
มกราคม 2562

6. กลุมเปาหมายของโครงการ
เด็กและเยาวชนที่อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค
7. พื้นที่เปาหมาย
ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดนครสวรรค (หลังเกา)
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8. ระยะเวลาดําเนินการ
วันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม 2562
9. งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) (ขอถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561
2,100
(จํานวน 1 ครั้ง)
2. ดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ โดยการจัดกิจกรรมตางๆ
57,900
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
รวม
60,000
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจายไดทุกรายการตามที่จายจริง)
รายการ
งบดําเนินการ
คาใชสอย คาวัสดุ คาตอบแทน
อาหารวางและเครื่องดื่ม
2,100
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (35x60x1)
คาอาหารวางแขกผูมีเกียรติ(100x35)
3,500
คาติดตั้งมิเตอรไฟฟาและคาไฟฟา
2,650
คาอาหารกลางวันจํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
40,000
จํานวน 500 คน
ฟวเจอรบอรด
1,650
คาเชาเต็นทพรอมติดตั้ง
4,600
ปายไวนิล
950
คาถายเอกสาร
1,550
คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
3,000
รวม
55,850 4,150
60,000

10. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ความเสี่ยง
การจัดงานวันเด็กแหงชาติ แกเยาวชนที่มีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ เด็กอาจเกิด
การพลัดหลงจากผูปกครอง
10.2 การบริหารความเสี่ยง
แจงผูปกครองในโรงเรียนใหเขียนชื่อ เบอรโทรศัพทใสกระเปาเด็กที่มารวมงาน
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11. หนวยงานรับผิดชอบ
1. นางธัญลักษณ อําไพพันธุ
หมายเลขโทรศัพท 08-7946-1091
2. นางเรณู เกิดสุวรรณ
หมายเลขโทรศัพท 08-4989-5546
กลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 หนวยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ องคกรสถาบันตาง ๆ ตลอดจนประชาชนจะเห็น
ความสําคัญ ของเด็ก ใหความสนใจอบรม สั่งสอน ชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง
12.2 หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใหความรวมมือบริจาคทรัพยและสิ่งของชวยเหลือ
พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เพื่อสรางสรรคทรัพยากรของชาติในอนาคตตอไป
12.3 เด็กและเยาวชนจะไดเห็นคุณคาและประโยชนของตนเอง สงผลใหเปนแรงจูงใจในการบําเพ็ญ
ประโยชน ตอครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคม เพื่อพัฒนาชาติตอไป
12.4 เด็กและเยาวชนจะไดมีโอกาสแสดงออกทางดานความรู ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในกิจกรรมที่เขารวม และนําไปพัฒนาชาติตอไป
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โครงการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค (โรงเรียนเอกชน)
รวมใจภักดิ์ รักษภาษาไทย เทิดไทองคราชัน ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
……………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาไดนอมนํา
พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล ที่ 10 ในการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9
โดยเฉพาะการสรางความตระหนักถึง ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยดังที่ปรากฏในพระราชดํ ารัส
ของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอภิปรายเรื่อง "ปญหาการใชคําไทย" รวมกับผูทรงคุณวุฒิ ในการประชุม
ทาง
วิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2505 พระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งวา …
... “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว
ปญหาเฉพาะในดานรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์
ในทางออกเสียง คือ ใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์
ในวิธีใช หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบประโยค นับเปนปญหาที่สําคัญ
ปญหาที่สาม คือ ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอ
จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช... ภาษาไทยนั้น เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ
ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือ เปนทางสําหรับแสดงความ
คิดเห็น
อยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้นจึงจําเปน
ตองรักษาไวใหด”ี …
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัดนครสวรรค จึ ง ไดจั ด ทํ า โครงการนี้ขึ้ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
67 พรรษา ในวันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562
ดวยเหตุนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดใหมีการจัดแขงขันทักษะภาษาไทย
รวม 4 กิจกรรม คือ การคัดลายมือ การเรียงรอยถอยความ การวาดภาพระบายสี และการขับขาน
ประสานเสียง เฉลิมพระเกียรติ ใน “โครงการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค (โรงเรียนเอกชน)
รวมใจภักดิ์รักษภาษาไทย เทิดไทองคราชัน 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562” แก โรงเรียนเอกชน
ในสังกั ด รวม 38 โรงเรี ยน ที่ เ ป ด สอนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให ผู เ ข า แข ง ขั น ได เ กิ ด
ความตระหนักเห็นความสําคัญที่จะรวมมือรวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษภาษาไทย อีกทั้งเปนเวที
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถดานการเขียนการระบายสี และการขับรองเพลงประสานเสียง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ใหแก
โรงเรียนเอกชนในสังกัด ดวย
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันอาทิตย ที่ 28 กรกฎาคม 2562
2.2 เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักในความสําคัญของลายมือ ฝกฝนและพัฒนาลายมือ
อยางเต็มศักยภาพ และเห็นความสําคัญที่จะรวมมือรวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษภาษาไทย
2.3 เพื่อให นักเรียนไดแสดงความสามารถดาน การคัดลายมือ การเรีย งรอ ยถอยความ
การวาดภาพระบายสี และการขับขานประสานเสียง เฉลิมพระเกียรติ ใหเปนที่ปรากฏ สรางชื่อเสียง
ใหแก ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน
2.4 เพื่อเปนขวัญ และกําลังใจ แก โรงเรียนเอกชน ในสังกัด
3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด เฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวงชั้นที่ 1
และชวงชั้นที่ 2) รวม 2 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 และ 4 กิจกรรม กิจกรรมละ 38 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผานกิจกรรม การคัดลายมือ การเรียงรอย
ถอยความ วาดภาพระบายสีพระราชกรณียกิจของพระองคและขับรองเพลงเฉลิมพระเกียรติ
3.2.2 นั ก เรีย นเกิ ด ความตระหนัก ในความสํ า คั ญ ของลายมื อ ฝก ฝน และพั ฒ นา
ลายมือไดอยางเต็มศักยภาพ และเห็นความสําคัญที่จะรว มมือรวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษ
ภาษาไทย ใหเปนที่ปรากฏ เพื่อสรางชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ ใหแก ตนเอง ครอบครัว และ
โรงเรียน
3.2.3 เกิดขวัญและกําลังใจ แก โรงเรียนเอกชนรวม 52 โรงเรียน ในสังกัด
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 70 ของ นักเรียนของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดไดรวม
กิจกรรมตางๆ กับ หนวยงานตนสังกัด ตระหนักในความสําคัญของลายมือ ฝกฝนและพัฒนาลายมือ
ไดอยางเต็มศักยภาพ และเห็นความสําคัญที่จะรวมมือรวมใจกัน เพื่อทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษ
ภาษาไทย
4.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดความตระหนักในความสําคัญของลายมือ ฝกฝนและพัฒนาลายมือ อยาง
เต็มศักยภาพ และเห็นความสําคัญที่จะรวมมือรวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษภาษาไทย ไดแสดง
ความสามารถดาน การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสีและการขับรองเพลง
ประสานเสียง ใหเปนที่ปรากฏสรางชื่อเสียงใหแก ตนเอง โรงเรียน และครอบครัว ตอไป

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

5. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 วิธีการดําเนินงาน
5.1 จัดทํา และเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
5.2 ประชุมชี้แจงการจัดโครงการแกคณะทํางาน
5.3 จัดทําคําสั่ง หลักเกณฑการตัดสิน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และเอกสารที่เกี่ยวของ
5.4 แจงโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 38 โรงเรียน เพื่อตอบรับการเขารวม
กิจกรรม
5.5 ติดตอสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม
5.6 ติดตออาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ใหแก คณะทํางาน คณะครู และนักเรียน
5.7 ตัดสินการประกวดแตละกิจกรรม และมอบเกียรติบัตร ในวันที่แขงขัน
5.8 ประเมินและสรุปผลโครงการ รายงานให ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ทราบ
5.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การจัดทํา และเสนอโครงการ

วัน เดือน ป
พฤษภาคม 2562

2. จัดประชุมชี้แจงโครงการ แก คณะทํางาน

พฤษภาคม 2562

3. จัดทําคําสั่ง หลักเกณฑการตัดสิน จัดเตรียมวัสดุ พฤษภาคม 2562
อุปกรณ และเอกสารที่เกี่ยวของ
4. แจงโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิถุนายน 2562
รวม 38 โรงเรียน และรวบรวมแบบตอบรับ
การเขารวมกิจกรรม
5. ติดตอสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม
มิถุนายน 2562
6. ติดตออาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ใหแก
คณะทํางาน คณะครู และนักเรียน
7. จัดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ตามโครงการ

กรกฎาคม 2562

8. ตัดสินการประกวดแตละกิจกรรม และมอบ
เกียรติบัตร ในวันที่แขงขัน
9. ประเมินและสรุปผลโครงการ
รายงานให ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ทราบ

กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ/กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กลุมนิเทศฯ/กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กลุมนิเทศฯ/กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน
กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน
กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน
กลุมนิเทศฯ/กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กลุมนิเทศฯ/กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กลุมนิเทศฯ/กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน

6. กลุมเปาหมายของโครงการ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด เฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2)
รวม 2 ชวงชั้น จํานวน 38 โรงเรียน
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

7. พื้นที่เปาหมาย
ที่
กิจกรรม
1 การคัดลายมือ
2 การขับขานประสานเสียง
3 การเรียงรอยถอยความ
4 การวาดภาพระบายสี

เปาหมาย
ชวงชั้นที่ 1-2
ชวงชั้นที่ 1-2
เฉพาะชวงชั้นที่ 2 **
ชวงชั้นที่ 1-2

8. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562
9. งบประมาณ
จํานวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) (ขอถัวจายทุกรายการ) ดังนี้ 566
คน 38 คน = 355คน
หมวดรายจาย
ที่
รายละเอียดงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวมเงิน
1 อาหารกลางวัน (350 คน*1 มื้อ*70 บาท)
(คณะกรรมการ 100 คน ,นร. 250 คน
24,500
24,500
รวม 350 คน)
2 อาหารวาง เฉพาะคณะทํางาน และคณะครู
3,500
3,500
(ในวันที่จัดกิจกรรม 100 คน คนละ 35 บาท)
3 อาหารวางของนักเรียน
6,000
6,000
(จํานวน 250 คน คนละ 24 บาท)
4 คาวัสดุ (ไวนิล กระดาษ และเกียรติบัตร ฯลฯ)
3,000 3,000
5 คาเชาสถานที่
3,000
3,000
รวมเงินทั้งสิ้น 34,000
3,000 3,000 40,000
ค

10. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ความเสี่ยง
จํานวนนักเรียนผูเขารวมกิจกรรม ไมตรงตามที่ไดแจงในแบบตอบรับการเขาร ว ม
กิจกรรม มีการเปลี่ยนชื่อนักเรียน และครู ทําใหกระทบตอรายชื่อที่ไดจัดทําไวลวงหนา เพื่อเตรียม
พิมพเกียรติบัตร
10.2 การบริหารความเสี่ยง
จัดทําแผนสํารองในการรองรับความคลาดเคลื่อนของจํานวนคน รายชื่อ และควร
กําหนดแบบตอบรับที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
11. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน และกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 โรงเรียนเอกชนในสัง กัด ไดรว มกิจ กรรมตา งๆ กับ หนว ยงานตนสังกัด เพื่อเฉลิม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จพระเจ า อยูหั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกู ร เนื่องใน เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
12.2 นักเรียนเกิดความตระหนักในความสําคัญของลายมือ ฝกฝนและพัฒนาลายมือ อยางเต็ม
ศักยภาพ และเห็นความสําคัญที่จะรวมมือรวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษภาษาไทย
12.3 นักเรียนไดแสดงความสามารถดาน การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การวาดภาพ
ระบายสีและการขับรองเพลงประสานเสียง เฉลิมพระเกี ยรติ ใหเปนที่ปรากฏสรางชื่อเสียงใหแก ตนเอง
ครอบครัว และโรงเรียน
12.4 โรงเรียนเอกชนในสังกัด มีขวัญ และกําลังใจ จากหนวยงานตนสังกัด

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

โครงการแผนการตรวจสอบประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค (ฉบับปรับปรุง)
………………………………………..
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในนับไดวาเปนเครื่องมือหรือเปนผูชวยที่สําคัญ ของผูบริหารหนวยงาน
ในการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ ภายในหนวยงาน รวมทั้งการใหขอเสนอแนะ
หรือแนวทางที่จะทําใหผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน จึงเปนขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญตอผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแผนการตรวจสอบภายในที่ดีจะชวยใหงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
แผนการตรวจสอบภายในยังเปนเครื่องมือที่ทําใหศึกษาธิการจังหวัดรับทราบขอบเขตการปฏิบัติงาน
ดานการตรวจสอบภายใน และใหการสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรใหกับหนวยตรวจสอบภายใน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจ ที่กําหนดใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการตรวจสอบ
ภายในโดยแผนการตรวจสอบภายในที่ จั ด ทํ า ขึ้ น นี้ เป น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
นโยบายการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จัดใหมีขึ้นเพื่อสนับสนุนสงเสริม
ให ก ารปฏิบั ติ ง านของสว นราชการหรื อ หน ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค
และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกํากับดูแล ที่เหมาะสม ภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในกําหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในไดครอบคลุมภารกิจ
และสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใตทรัพยากรดานการตรวจสอบที่มีอยู
2. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในใหบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ/การดําเนินงาน
1. หนวยรับตรวจ 37 แหง ประกอบดวย
1.1 หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 หนวยงาน
- กลุมอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
- สถานศึกษาเอกชนในสังกัด จํานวน 20 โรงเรียน
1.2 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 1 แหง
1.3 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
จํานวน 15 แหง
2. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระหวาง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมการตรวจสอบ
1. การใหคําปรึกษาดานการเงิน การคลัง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายใน
ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการควบคุมภายใน เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
2. การตรวจสอบใบสําคัญ
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบวาการเบิกจายเงินเบิกจายเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
มติ ครม.ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ การเบิกจายมีหลักฐานถูกตองครบถว น มีระบบการควบคุมภายใน
ที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ
3. การตรวจสอบการกํากับ ติดตามงานการเงินและพัสดุของสํา นัก งานสงเสริม การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและอําเภอ
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบวาสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดและอําเภอ จัดใหมีการควบคุมกํากับและบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับงาน
การเงินและพัสดุ
4. การติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบผลการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชน
วาเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
5. กิจกรรมบูรณาการงานตรวจสอบภายใน – การสอบทานรายงานการเงินของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในกิจกรรมดังตอไปนี้
5.1 การสอบทานการรายงานการเงินของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
5.2 การติดตามการใชจายงบประมาณในสวนของงบลงทุน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5.3 การตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
5.4 การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู กศน.
กิจกรรมการตรวจสอบจําแนกตามประเภทการตรวจสอบ
การ
การ
การ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
รายการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
การ
การเงิน
ตาม
ปฏิบัติงาน
กฎระเบียบ
1. การใหคําปรึกษาดานการเงิน การคลัง
/
/
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุม
ภายในของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
2. การตรวจสอบใบสําคัญ
/
/

การ
ตรวจสอบ
การบริหาร
/
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รายการ
1. การใหคําปรึกษาดานการเงิน การคลัง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุม
ภายในของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
2. การตรวจสอบใบสําคัญ
3. การตรวจสอบการกํากับติดตามงาน
การเงินและพัสดุของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดและอําเภอ
4. การติดตามการบริหารจัดการโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
5. การสอบทานการดําเนินงานตามนโยบาย
ของสํานักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
5.1 การสอบทานการรายงานการเงินของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
5.2 การติดตามการใชจายงบประมาณ
ในสวนของงบลงทุน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5.3 การตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
5.4 การตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู กศน.

การ
การ
การ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
การ
การเงิน
ตาม
ปฏิบัติงาน
กฎระเบียบ
/
/

/

การ
ตรวจสอบ
การบริหาร
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
1. กิจกรรมพัฒนาผูตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลดานการตรวจสอบภายใน
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งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ
งบดําเนินงาน 38,400 บาท
กิจกรรม
งบประมาณ
1. กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ
1.1 คาวัสดุจัดทํารูปเลม/เอกสาร/รายงานผลการตรวจสอบ และวัสดุสํานักงาน
(งานธุรการ) บริหารงานตรวจสอบ
เปนเงิน
6,000.00
1.2 คาเบี้ยเลี้ยง 1 คน วันละ 120 บาท จํานวน 70 วัน
เปนเงิน
8,400.00
1.3 น้ํามันเชื้อเพลิงตรวจติดตามภาคสนาม 66 แหง
เปนเงิน 13,200.00
2. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน
2.1 คาที่พัก 10 วันๆ 1 คน ละ 600บาท
เปนเงิน
6,000.00
2.2 คาพาหนะ 1 คน คนละ 2,400 บาท
เปนเงิน
2,400.00
2.3 คาเบี้ยเลี้ยง 1 คน วันละ 240 บาท 10 วัน
เปนเงิน
2,400.00
รวม 38,400.00
หมายเหตุ ขอถั่วจายทุกรายการ
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวนันทนีย แจมฟา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. หนวยรับตรวจมีการควบคุม กํากับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
2. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ทราบและลด จุดออน/ความเสี่ยง ในการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. ผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคและกระทรวงศึกษาธิการมีขอมูล
ในการบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด
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โครงการติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแล นักเรียนทุน
……………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแล นักเรียนทุน เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ในการดําเนินงานสงเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เปนการดูแลชวยเหลืออยางมี
ขั้นตอน พรอมดวยวิธีการ เครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน และเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค โรงเรียน และนักเรียนทุน เพื่อจะไดหาแนวทางรว มกัน
ในการดูแล สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนทุน อันนําไปสูการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงาน โรงเรียน และนักเรียนทุน
2.2 เพื่อหาแนวทางในการดูแล สงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนทุน
2.3 เพื่อดูแล ติดตาม ตรวจเยี่ยม ความเปนอยูและการเรียนของนักเรียนทุน
3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จํานวน 5 ราย
3.1.2 นักเรียนทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ
จํานวน 17 ราย
3.1.3 นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 13 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีแนวทางในการดูแล สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียนทุน
3.1.2 มีขอมูลพื้นฐานเพื่อใชประกอบการดูแล ชวยเหลือ ในดานตางๆ ของนักเรียนทุน
4. กิจกรรมการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. จัดทําโครงการ
3. จัดเครื่องมือในการเก็บขอมูล
4. จัดทํากําหนดการโครงการ
5. ดําเนินการออกดูแล ติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียนทุน
6. ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
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5. ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2 จัดทําโครงการ
3 จัดเครื่องมือในการเก็บขอมูล
4 จัดทํากําหนดการโครงการ
5 ดําเนินการออกดูแล ติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียนทุน
6 ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน

กําหนดการ
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

6. งบประมาณโครงการ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการจาก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
จํานวน 14,680.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
รายละเอียดการใชงบประมาณโครงการ
ที่
รายการ
1 คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 7 คน คนละ 8 วัน
วันละ 120 บาท
2 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 8 วัน
วันละ 120 บาท
3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
4 คาชดเชยน้ํามัน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

คาตอบแทน คาใชสอย
6,720.00

คาวัสดุ

960.00
3,000.00
4,000.00
14,680.00

ขอถัวจายทุกรายการ

7. สถานที่ / พื้นที่ดําเนินการ
ที่
นักเรียนทุน
1 ด.ช.ณัฐพงษ แยมงาม
2 น.ส.กรองกาญจน มากผล
3 ด.ช.ณรงคศักดิ์ ภูเกต
4 น.ส.สุกานดา เพ็ญเกตุ
5 ด.ญ.ญาดา พาริก
6 นายศักดิ์สิทธิ์ วงศสวุ รรณ
7 น.ส.ณัฏฐธิดา แกวเนิน
8 นายภานุพงศ ตวนชะเอม
9 น.ส.สุภัทรา นกเทศ
10 น.ส.บัณฑิตา ศรีสุนัน
11 นายจีรยุทธ บุตรสระ

สถานศึกษา
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลแมวงก
โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคม
โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคม
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ
โรงเรียนเกาเลี้ยววิทยา

อําเภอ
ลาดยาว
ลาดยาว
ลาดยาว
ลาดยาว
แมวงก
ชุมตาบง
ชุมตาบง
พยุหะคีรี
เกาเลี้ยว
เกาเลี้ยว
เกาเลี้ยว
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7. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ (ตอ)
ที่
นักเรียนทุน
12 ด.ญ.กชกร ศรีสุข
13 น.ส.ลักขณา ยมณี
14 น.ส.สุปาณี แซลอ
15 น.ส.นิภาวรรณ เกลี้ยงสะอาด
16 น.ส.อันจิมา แสนสงสาร
17 ด.ญ.ปาลิกา บุญเลิศ
18 นายสหรัฐ เจริญโพธิ์ทอง
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรียน
โรงเรียนศึกษาศาสตร
โรงเรียนโกรกพระ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
โรงเรียนสตรีนครสวรรค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครสวรรค
น.ส.จิรรัตน วรวาส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครสวรรค
น.ส.กมลวรรณ สางแกว
โรงเรียนบานแกงชัชวลิตวิทยา
สามเณรบัณฑิต ทองมูล
โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
สามเณรพีรพัฒน แปนจันทร
โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
น.ส.ธันยพร ภูเกตุ
โรงเรียนพระบางวิทยา
น.ส.พิยดา ปนสกล
โรงเรียนวังบอวิทยา
ด.ญ.ลภัส พวงจําปา
โรงเรียนบานหนองดุ
ด.ญ.นัทวรรณ ศรีจันทรา
โรงเรียนบานโพธิ์ประสาท
น.ส.วันทนา ดาวปลื้ม
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
นายพงศเพชร ปนแกว
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
น.ส.วรรณพร สกุลรัตน
โรงเรียนวังวิทยา
น.ส.ธาวินี ปอมยุคล
โรงเรียนทาตะโกวิทยาคม
ด.ญ.วิภาพร แกวเกิด
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค
น.ส.กันตกมล เหงาพรหมมินทร โรงเรียนตาคลีประชาสรรค
ด.ญ.นาตลัดดา บุญธรรม
โรงเรียนบานราษฎรอุปถัมภ
สามเณรพีรพล ฉัตรมณีรุงเจริญ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
น.ส.กัญญรัตน เจนเขตการ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

อําเภอ
เกาเลี้ยว
โกรกพระ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
หนองบัว
หนองบัว
ไพศาลี
ชุมแสง
ชุมแสง
ทาตะโก
ทาตะโก
ตาคลี
ตาคลี
ตากฟา
ตากฟา
บรรพตพิสัย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน โรงเรียน และนักเรียนทุน
2. มีแนวทางรวมกันในการดูแล สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของ
นักเรียนทุน
3. มีขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการดูแล ชวยเหลือนักเรียนทุนในเบื้องตน

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565)
……………………………………
หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565) จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดทิศ ทาง
เปาหมาย วิธีดําเนินงาน ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษา ในชว งป พ.ศ. 2562-2565 ไดสอดคลองกับ
นโยบายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๒ และแผนจัง หวัดนครสวรรค ใหบ รรลุความสําเร็จ
ตามเวลาที่กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภูมิสังคมและสภาพทองถิ่นคือ
แผน
ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด นครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565) รวมทั้ ง ปญ หาความต อ งการของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565) ใหสอดคลองกับ
บริบทของจังหวัด
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565)
ใหตรงตอความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. คณะทํางานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565)
จํานวน 40 คน
2. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป) ของจังหวัดนครสวรรค จํานวน 25 คน
4. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. จั ง หวั ด นครสวรรค มี ทิ ศ ทางพั ฒ นาการศึ ก ษาตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด
นครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565) ที่มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค และสภาพปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ตาม
บริบทของจังหวัด สามารถนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณไดอยางมีคุณภาพ
และนําไปใชไดจริง

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562–2565) จํานวน 10 เลม
2. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) ของจังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 เลม
3. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 เลม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละ 100 ของโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565) มีความเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรจังหวัด และความตองการของประชาชนในพื้นที่ เปนกรอบแนวทางในการดําเนิน การ
พัฒนาการศึกษาให บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
2. รอยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณ รายจายประจําป) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรจังหวัด และความตองการของประชาชน
ในพื้นที่
วิธีการดําเนินงาน
ที่

รายการ

งบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา ในการกําหนดขอบเขตและรูปแบบขอมูลกลาง
ดานการศึกษา จํานวน 40 คน ระยะเวลา 2 วัน
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน* 4 มื้อ*35 บาท)
2) คาอาหารกลางวัน (40 คน*2 มื้อ*80 บาท)
3) คาถายเอกสารประกอบการประชุม
(จํานวน 40 ชุดๆ ละ 30 บาท)
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานทบทวนแผนพัฒนา การศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562–2565) เพื่อจัดทําราง
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562–2565)
และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณ รายจายประจําป) ของจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 25 คน ระยะเวลา 2 วัน
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 คน*4 มื้อ*35 บาท)
2) คาอาหารกลางวัน (25 คน*2 มื้อ*80 บาท)
3) คาถายเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 25 ชุด ๆ ละ 30 บาท)
รวมเงิน

หมาย
เหตุ

กิจกรรมที่
1

5,600.6,4001,200.13,200.-

3,500.4,000.750.8,250.-

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ที่

รายการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 นําเสนอเพื่อติดตามการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ที่จะบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน* 1 มื้อ*35 บาท)
2) คาอาหารกลางวัน (50 คน*1 มื้อ*80 บาท)
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 4 นําเสนอรางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565) และรางแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) ของจังหวัดนครสวรรคตอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
และนําเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กิจกรรมที่ 5 จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2562–2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) ของจังหวัดนครสวรรค นโยบายและแนวทาง
การจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 อยางละ 20 เลม
1) คาถายเอกสารพรอมเขาเลม (จํานวน 20 เลม ๆ ละ 100 บาท)
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะทํางานจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
จํานวน 20 คน ระยะเวลา 2 วัน
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน*4 มื้อ*35 บาท)
2) คาอาหารกลางวัน (20 คน*2 มื้อ*80 บาท)
3) คาถายเอกสารประกอบการประชุม
(จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 100 บาท)
รวมเงิน

หมาย
เหตุ

1,750
4,000
5,750.-

2,000.2,000.-

2,800.3,200.2,000.8,000.-

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ที่

รายการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 7 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ รายจายประจําป)
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 เลม
1) คาถายเอกสารประกอบการประชุม
(จํานวน 30 เลม ๆ ละ 150 บาท)
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 8 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในการดําเนินการจัดทํา
แผนบูรณาการภาค (ภาคเหนือ) , คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ในการดําเนินการจัดทําแผนงานงบประมาณ

หมาย
เหตุ

4,500.4,500.18,300.-

(ขอถัวจายทุกรายการ)
รวมทั้งสิ้น

60,000.-

งบประมาณรวม
จํานวน 60,000 บาท
ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565) ใหสอดคลองกับบริบท
ของจังหวัด
2. ไดแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2562-2565)
ตรงตอความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
……………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มีภารกิจในการพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อน
การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบทั้ ง สายสามั ญ และสายอาชี พ ภายในพื้ น ที่ ในการดํ า เนิ น งาน
ตามภารกิ จ ตา งๆขององค ก ร นั้ น บุ ค ลากรเปน ป จ จัย หลัก ของความสํ าเร็ จ ในการพั ฒ นาทุ กดา น
ขององคกร เพราะบุคลากรถือไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการขององคกร
ในการทํางานรวมกันอยางมีน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน และทํางานดวยความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจมีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนอันมาก เพราะขวัญและกําลังใจเปนสภาพจิตใจและพฤติกรรม
ของบุ คคลแสดงออก ให เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะและความรู สึ ก ที่ มีต อ การปฏิ บั ติง าน บุ คลากรที่ มีค วามรู
ความสามารถสู ง หากขวั ญ และกํ า ลั ง ใจไม ดี ก ารปฏิ บั ติ ง านอาจจะไม มี ป ระสิ ท ธิภ าพดี เ ท า ที่ ค วร
ในทางตรงกัน ขา มคนที่มีความรูความสามารถไมสูงนัก แตถา มีขวัญและกําลังใจที่ดีการปฏิบั ติ ง าน
อาจจะสงผลดีมากกวาบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง การจัดสวัสดิการตางๆ เชน การใหมีหรือ
เลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้น ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติห นาที่เปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ศึก ษาธิการจัง หวัดนครสวรรค ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและสามารถบริหารจัดการงานตามภารกิจหนาที่
และการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการตามภารกิจงานและการใหบริการ
ใหเปนไปตามตามแนวนโยบายที่กําหนด
2.2 เพื่อยกระดับและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสูมาตรฐานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.3 เพื่อสรางความรูความเขาใจ และสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกันระหวางบุคลากรภายในองคกรและภายนอก
องคกร

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
จํานวน 50 คน และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ในจังหวั ด
นครสวรรค จํานวน 360 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค มีความพึงพอใจ ไมต่ํากวารอยละ 60
3.2.2 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเรื่อง วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม
(ว 21/2560) เพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 60
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูผานการอบรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จํานวน 50 คน และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด จํานวน 360 คน โดยพิจารณาจากรายชื่อผูเขารวมการฝกอบรม
4.2 เชิงคุณภาพ
ประเมินจากแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 60 ของผูเขารับการอบรมทั้งหมด
5 .วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการดําเนินโครงการเพื่อการบริหารงานบุคคลอยางครอบคลุม
ใหบุคลากรเกิดความรูและความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ โดยสามารถแบงกิจกรรม/โครงการ
เปน 2 กิจกรรม ดังนี้
ที่
กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
- บรรยายใหความรูฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการ
ตามภารกิจงานและการใหบริการใหเปนไปตามแนวนโยบายที่กําหนด
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 50 คน ดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562
งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและความเขาใจการประเมิน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม (ว21/2560)
- บรรยายใหความรู เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม (ว 21/2560) ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจํานวน
12 รุนๆ ละ จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 360 คน ดําเนินการระหวาง
เดือนธันวาคม – กันยายน 2561
งบประมาณจํานวน 24,800 บาท

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหาร
งานบุคคล
ศธจ.นครสวรรค
กลุมบริหาร
งานบุคคล
ศธจ.นครสวรรค

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

6. กลุมเปาหมายของโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑใหม (ว21/2560)

กลุมเปาหมาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 2 รุนๆ ละ 50 คน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 12 รุนๆ ละ
จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 360 คน

7. พื้นที่เปาหมาย
ในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดนครสวรรค
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 สถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค
ที่

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 62 62 62
62

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62

1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรู
และความเขาใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
วิทยฐานะตาม
หลักเกณฑใหม
(ว21/2560)
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9. งบประมาณ
งบประมาณเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 54,800 บาท (หาหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
7,000
50 คน × 35 บาทตอมื้อ × 2 มื้อ × 2 รุน
2) คาอาหารกลางวัน
8,000
50 คน × 80 บาทตอมื้อ × 1 มื้อ × 2 รุน
3) คาวัสดุ 6,000 บาท × 2 รุน
12,000
4) คาปายไวนิล
2,000
5) คาใชจายพิธีเปด –ปด
1,000
กิจกรรมที่ 2
24,800
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม (ว 21/2560)
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1.1) คาพาหนะ 600 บาท × 12 รุน
7,200
1.2) คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท× 2 คน ×
5,760
12 รุน
2) คาวัสดุ
11,840
รวมทั้งสิ้น

54,800

-

28,960

25,840

10. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ความเสี่ยง
10.1.1 การดําเนินงานมีหนวยงานที่เกี่ยวของ อาจทําใหเกิดปญหาเรื่องการสื่อสาร
และการประสานงาน
10.1.2 กลุมเปาหมายไมเปนไปตามที่กําหนดไว อาจทําใหประมาณการงบประมาณ
คลาดเคลื่อน
10.2 การบริหารความเสี่ยง
10.2.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานและประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
10.2.2 มีการวางแผน และควบคุมการบริหารโครงการใหเพียงพอ เหมาะสม
10.2.3 มีการประเมินโครงการหลังดําเนินการโครงการ และรายงานผลการดําเนิน
โครงการรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
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11. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 บุคลากรมีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการตามภารกิจงานและการใหบริการใหเปนไป
ตามแนวนโยบายที่กําหนดได
12.2 เปนการยกระดับและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสูมาตรฐานสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
12.3 บุคลากรมีความรูความเขาใจ และไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้น และเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
12.4 มีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกันระหวางบุคลากรภายในองคกรและภายนอกองคกร

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
…………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
การตรวจราชการเปนกลไกและเครื่องมือสําคัญของรัฐในการตรวจสอบความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามนโยบายแหงรัฐ เปนการสนับสนุนใหการบริหารราชการแผนดิน และการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะการตรวจติ ดตามผลการดํ า เนิน งานของหนว ยงานของรั ฐดา นนโยบาย
และแผนงานที่สําคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20
จึงกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทําหนาที่ในการตรวจราชการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับ นโยบาย เพื่อนิเทศใหคํา ปรึกษาและแนะนํ า
เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549 ขอ 12 กําหนดใหการตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิ การ
ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจําปและแจงให
หนว ยรับตรวจทราบ ดําเนินการตรวจราชการและรายงานผลการตรวจราชการตอปลัดกระทรวง
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ และรายงานสรุปภาพรวมอยางนอย
ปละสองครั้ง
ปงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจราชการตามนโยบาย ไดแก การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
รัฐบาลการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อใหการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 18 เปนกลไกและเครื่องมือสําคัญแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึก ษา
ซึ่งไดนํา นโยบายของรัฐ และกระทรวงศึก ษาธิก ารไปสูก ารปฏิบัติ ได อยา งมี ป ระสิทธิภ าพและเกิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลรวมทั้ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งาน ป ญ หาอุ ป สรรค และข อ เสนอแนะให ก ระทรวง
ศึกษาธิการ ทราบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนานโยบายใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
ที่กําหนด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคเปนหนวยสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทําหนาที่ ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ
จัดทํา แผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษา ดําเนินงานเกี่ย วกับ
งานตรวจราชการของผูตรวจราชการ งานติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิจัยและพัฒนา
ระบบประสานเครือขายการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2562 จังหวัด
นครสวรรค
2.2 เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ
กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2562 จังหวัดนครสวรรค
3. เปาหมายโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เอกสารขอมูลสารเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบทุกโครงการ/นโยบาย และเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน
3.1 2 ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการแกเครือขายการตรวจราชการ
ในพื้นที่ จํานวน 2 ครั้ง
3.1.3 เอกสารแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 50 เลม และเผยแพรผาน Web site ของหนวยงาน
3.1.4 ปฏิบัติการตรวจราชการกับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการ แบบบูรณาการ และกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
รัฐบาลรอบที่ 1 และตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
รัฐบาลรอบที่ 2 และตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.5 ปฏิบัติการตรวจราชการกับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่
ไดรับมอบหมายแบบกรณีพิเศษ เมื่อเกิดเหตุเรงดวน ฉุกเฉิน ตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
3.1 6 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ 2562
3.2 เชิงคุณภาพ
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ศึกษาธิการภาค 18 ผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เพื่อเปน ขอมูลไปใช
ประกอบในการปรับปรุง พัฒนาและแกไขปญหาใหสอดคลองกับบริบทในพื้นที่

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 รวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการแบบบูรณาการ และกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 100
4.1.2 รวมปฏิบัติการตรวจราชการกับ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่
ไดรับมอบหมาย ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีพิเศษทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณเรงดวนฉุกเฉิน
รอยละ 100
4.1.3 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ และกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ 2562 รอยละ 100
4.1.4 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ ทุกครั้งที่รวมตรวจราชการ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 100
4.2 เชิงคุณภาพ
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับทราบผลการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิ การในพื้ นที่ เพื่ อเป นข อมู ลไปใชประกอบในการปรั บปรุงพั ฒนา และแก ไขป ญหา
ใหสอดคลองกับบริบทในพื้นที่
6. กลุมเปาหมายของโครงการ หนวยงานผูรับการตรวจราชการ ประกอบดวย สถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค (สพป.นว 1, 2 และ 3, สพม.42, สกอ., พศจ., สอศ. , กศน. และ สช)
7. พื้นที่เปาหมาย จังหวัดนครสวรรค
8. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป) ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
9. งบประมาณ
จํานวน 120,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร
ผาน Web site ของหนวยงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1. ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการแกเครือขายการตรวจราชการ
3,000
3,000
ในพื้นที่ 1 ครั้ง
2. การจัดทําแผนตรวจราชการใหสอดคลอง
กับการตรวจราชการของผูตรวจกระทรวง
ศึกษาธิการ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2.1 การนิเทศ ตรวจราชการรอบที่ 1
1. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัด
2. คณะทํางานรับผิดชอบการติดตาม
ประเมินผลระดับจังหวัด วิเคราะหแผน
กรอบแนวทางตัวชี้วัด แบบรายงาน
4,000
4,000
เครื่องมือการนิเทศติดตามการตรวจราชการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
จัดสงแบบรายงาน/เครื่องมือการนิเทศ
ติดตามการตรวจราชการใหกับตนสังกัด
และสถานศึกษา
4. คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ลงพื้นที่
สุมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
40,000
40,000
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
5. ศึกษานิเทศกรวบรวม และจัดทํา (ราง)
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
3,500
3,500
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค
6. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
ใหความเห็นชอบ
7. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
สงรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับจังหวัด
ใหศึกษาธิการภาค 18
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
กิจกรรมที่ 2.1 การนิเทศ ตรวจราชการรอบที่ 2
1. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัด
2. คณะทํางานรับผิดชอบการติดตาม
ประเมินผลระดับจังหวัด วิเคราะหแผน
กรอบแนวทางตัวชี้วัด แบบรายงาน
4,000
เครื่องมือการนิเทศติดตามการตรวจ
ราชการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคจัดสงแบบรายงาน/เครื่องมือ
การนิเทศติดตามการตรวจราชการใหกับ
ตนสังกัดและสถานศึกษา
4. คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ลงพื้นที่
สุมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
40,000
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
5. ศึกษานิเทศกรวบรวม และจัดทํา (ราง)
3,500
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
6. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคเสนอรายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
พิจารณาใหความเห็นชอบ
7. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคสงรายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับจังหวัดให
ศึกษาธิการภาค 18

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

4,000

-

-

-

40,000
3,500

-

-

-

-

-

-
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ 2562
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ผูตรวจราชการกระทรวง และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 รวมกับ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
11,000
9,000
2,000
ผูชวยผูตรวจราชการและผูสนับสนุน
การตรวจราชการระดับภาค
รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562
ผูตรวจราชการกระทรวง และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 รวมกับ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
11,000
9,000 2,000
ผูชวยผูตรวจราชการและผูสนับสนุน
การตรวจราชการระดับภาค
รวมงบประมาณ

120,000

10. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงดานเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
เนื่องจากเปนการบริหารองคกรใหม
10.2 การบริหารความเสี่ยง : กําหนดเปาหมายใหเกิดธรรมาภิบาลทั้งในกระบวนการและผลลัพธ
ลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรใหอยูในระดับที่ยอมรับไดจะทําใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน
11. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมงานการตรวจราชการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจําป
งบประมาณ 2562 สงผลตอการปฏิบัติการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
2. เครือขายการตรวจราชการในศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มีแผนปฏิบัติการตรวจราชการ
เพื่อเปนแนวทางสําหรับรองรับการตรวจราชการอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถพัฒนาขีดสมรรถนะ
การดําเนินงานตามนโยบายตอหนวยรับตรวจ รวมทั้งผูบริหารระดับสูงนําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ตามนโยบายใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา
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โครงการ TFE ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการชวยใหเยาวชนพัฒนาทั้งทางดานปญญา บุคลิกภาพและชวยให
เยาวชนมีความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานความเปนเลิศ
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ซึ่งจะชวยพัฒนา
ผูเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค, 2547, หนา 1) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเปนองคป ระกอบอยา งหนึ่ง ที่บง บอกถึง คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผูเ รี ย น
ซึ่งนับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสูระดับสถานศึกษา
การประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ผูเ รีย นทั้ ง ในระดั บ การเรีย นการสอน การตั ดสิ นได - ตก และการอนุ มั ติ
ความสําเร็จการศึกษา เปนอํานาจของสถานศึกษาถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ทั่วประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แตความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบ
การเรียนการสอน การใชสื่ออุปกรณ ตลอดจนการวัดและประเมินผลไดเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
ทั้งในสถานศึกษาตางๆ ซึ่งการวัดและประเมินผลนั้นเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับตางๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปน
ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับนโยบายของตนสังกัดระดับตางๆ
ขอมูลที่ไดจากการประเมินในระดับชั้นที่เขาทดสอบขางตนจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
ในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของหนวยงานที่จะตอง
จัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียน
ทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มี
ปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึ ก ษา
ในการดําเนินการชว ยเหลือ ผูเรีย นไดทันทว งที เปนโอกาสใหผูเรีย นไดรับ การพัฒนาและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของผูเ รียน คุณภาพการจัด การเรีย นรู เพื่อเปน การสรา งคุณลักษณะและทักษะที่จํา เป น
ตอการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียนเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรู ใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพ
ในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีคุณภาพ จึงไดมีโครงการ “TFE (Teams for Education )” ขึ้น เพื่อเปน
การสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทสงผลตอการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู มีทักษะจําเปนในการดํารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21
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ในการนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัดจึง
จัดทําโครงการ TFE (Teams for Education) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เพื่อนําไปสู
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ยั่งยืนในจังหวัดนครสวรรคตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวของ ในจังหวัดนครสวรรค
2.2 เพื่อสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 เพิ่มขึ้น ใหกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค
2.3 เพื่อใหสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคมีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น
3. เปาหมายของโครงการ
3.1 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค
3.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 เพิ่มขึ้น
3.3 สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคมีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคมีฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค
4.1.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนน รอยละ 50 เพิ่มขึ้น จํานวน 1 รูปแบบ/แนวทาง
4.1.3 สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคมีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น
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4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูในการสรางคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
4.2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
และถ า ยทอดองค ค วามรูเ กี่ ย วกั บ รู ป แบบ/แนวทางการพั ฒ นานั ก เรีย นที่ค ะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 เพิ่มขึ้น
4.2.3 สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค มีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น
5. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
การวิเคราะหขอมูล และจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดทํารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ฯ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด ผูแทน
จากสํานักงานศึกษาธิการภาค ผูแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค 1 2 3 ผูแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยแตงตั้งคณะทํางานใน 7 กิจกรรม
1.2 วิเคราะหขอมูล และจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในจังหวัดนครสวรรค โดยวิเคราะหขอมูล
3 ปยอนหลัง (ปการศึกษา 2558-2560)
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน วิเคราะหขอมูลและจัดทําสารสนเทศ
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และคัดเลือกโรงเรียนเขารวม
กิจกรรม
1.4 คณะทํางานคัดเลือกสถานศึกษา ประกอบดวย ผูรับผิดชอบขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด ผูแทน
จากสํานักงานศึกษาธิการภาค ผูแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค 1 2 3 ผูแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
1.5 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนน
รอยละ 50 เพื่อเปนสถานศึกษานํารองในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู

ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครสวรรค

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ที่
2

3

4

กิจกรรม
การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ นระดับจังหวัด
2.1 แตงตั้งคณะทํางาน พัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อ
แกปญหานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
2.3 กําหนดเกณฑการคัดเลือกสถานศึกษานํารองในการรวมพัฒนาตามรูปแบบ
ที่กําหนด
2.4 กําหนดแนวทางในการติดตามและรายงานผลระดับจังหวัด
สัมมนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อการสงเสริม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ในระดับจังหวัดนครสวรรค
3.1 สัมมนารูปแบบ/แนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
เพื่อการสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด โดยเชิญ
ผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา ประกอบดวย ผูแทนจากสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค หัวหนา/ผูแทนหนวยงานทางการศึกษาระดับตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนจาก กศจ./ อ.กศจ. คณะทํางานตามขอ 1.1 และผูเกี่ยวของ
ทางการศึกษาในจังหวัด
3.2 นํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู และผลการคัดเลือก
สถานศึกษา เสนอ อ.กศจ. และ กศจ. ใหความเห็นชอบ และแจงสถานศึกษาทราบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทาง และสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือก
4.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในการนํารูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แหง
4.2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา ใหความรู
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางในการพัฒนา การใชสารสนเทศของการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) เพื่อวางแผนการพัฒนา
4.3 จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในการนํารูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู (ตามขอ 4) จํานวน 5 แหง แหงละ
30,000 บาท โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูเบิกจายงบประมาณ
ใหสถานศึกษา ตามแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานการอนุมัติ
และตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่เกี่ยวของ ซึ่งแบงเปน 2 กรณี
4.3.1 กรณียืมเงิน เจาหนาที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูยืมเงิน
ตามกิจกรรมในแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาและเปนผูรับผิดชอบ
ในการสงใบสําคัญเพื่อเบิกจายงบประมาณ
4.3.2 กรณีเบิกจายเงิน เจาหนาที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูเบิก
จายเงินและรับผิดชอบการเบิกจาย ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครสวรรค

สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครสวรรค

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ที่

5

6

7

กิจกรรม
4.4 แจงสถานศึกษา จัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ TFE (Teams for Education)
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เสนอใหศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
4.5 สถานศึกษานํารองดําเนินการตามรูปแบบ/แนวทาง ตามที่ไดรับคัดเลือก
ติดตาม การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
5.1 คณะทํา งานประชุมชี้แจงเกี่ย วกับ การติด ตามและประเมินผลการใช
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
5.2 ดําเนินการนิเทศติดตาม
5.3 คณะทํางานประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลการใชรูป แบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในพื้นที่
6.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชิญสถานศึกษานํารอง จํานวน 5 แหง
ผูแทนจากสํานักงานศึกษาธิการภาค ผูแทนจากหนวยงานทางการศึกษา
หนวยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษา รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปผลดําเนินงาน
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษานํารอง จํานวน 1 แหง
เพื่อเปนตัวแทนของจังหวัดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาค
ประชุมคณะทํางานสรุปผลโครงการและจัดทําเอกสารรายงานผลงาน
และเผยแพรผลงาน
7.1 คณะทํางานประชุมวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงาน จัดทําเปน
เอกสารองคความรู รูปแบบในการพัฒนา เพื่อเผยแพรใหหนวยงาน
ทางการศึกษา
7.2 จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครสวรรค
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครสวรรค

สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครสวรรค

7. กลุมเปาหมายของโครงการ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค
จํานวน 540 แหง ดังนี้
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 จํานวน 159 โรงเรียน
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 จํานวน 146 โรงเรียน
7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 จํานวน 198 โรงเรียน
7.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
จํานวน 37 โรงเรียน
8. พื้นที่เปาหมาย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครสวรรค เขต 2 สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษานครสวรรค เขต 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

9. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป)
เดือนมกราคม 2561 – เดือนกันยายน 2562
กิจกรรม

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

1. การวิเคราะหขอมูล และจัดทํา
สารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในระดับจังหวัดเพื่อจัดทํารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในระดับจังหวัด
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ผูแทนจากสํานักงานศึกษาธิการภาค
ผูแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค 1 2 3 ผูแทน
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยแตงตั้ง
คณะทํางานใน 7 กิจกรรม
1.2 วิเคราะหขอมูล และจัดทํา
สารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในจังหวัด
นครสวรรค โดยวิเคราะหขอมูล 3 ป
ยอนหลัง (ปการศึกษา 2558-2560)
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
วิเคราะหขอมูลและจัดทําสารสนเทศ
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน และคัดเลือกโรงเรียนเขารวม
กิจกรรม
1.4 คณะทํางานคัดเลือกสถานศึกษา
ประกอบดวย ผูรับผิดชอบขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด ผูแทนจาก
สํานักงานศึกษาธิการภาค ผูแทนจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครสวรรค 1 2 3 ผูแทนจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42
1.5 คัดเลือกสถานศึกษาทีม่ ีรอยละของ
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แตละวิชาต่าํ กวาเกณฑคะแนน
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ก.ย.
62

กิจกรรม

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

รอยละ 50 เพื่อเปนสถานศึกษานํารอง
ในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
1.6 จัดทํา website ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเปนฐานขอมูล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(o-net)
2. การพัฒนารูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับ
จังหวัด
2.1 แตงตั้งคณะทํางาน พัฒนารูปแบบ/
แนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อแกปญหา
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
2.3 กําหนดเกณฑการคัดเลือกสถานศึกษา
นํารองในการรวมพัฒนาตามรูปแบบ
ที่กําหนด
2.4 กําหนดแนวทางในการติดตาม
และรายงานผลระดับจังหวัด
3. สัมมนารูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
เพื่อการสงเสริมการพัฒนาการจัด
การเรียนรู ในระดับจังหวัดนครสวรรค
3.1 สัมมนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู เพื่อการสงเสริม
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับ
จังหวัด โดยเชิญผูที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนจาก
สํานักงานศึกษาธิการภาค หัวหนา/
ผูแทนหนวยงานทางการศึกษาระดับ
ตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจาก กศจ./
อ.กศจ. คณะทํางานตามขอ 1.1 และ
ผูเกี่ยวของทางการศึกษาในจังหวัด
3.2 นํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู และผลการคัดเลือก
สถานศึกษา เสนอ อกศจ. และ กศจ.
ใหความเห็นชอบ และแจงสถานศึกษาทราบ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ก.ย.
62

กิจกรรม

ต.ค. พ . ย . ธ.ค. ม. ค. ก.พ. มี . ค. เม.ย. พ.ค. มิ . ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61
61 62 62 62 62 62 62
62 62 62

4. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อสราง
ความเขาใจใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทาง และสนับสนุนงบประมาณ
ใหสถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือก
4.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาในการนํารูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู จํานวน
5 แหง
4.2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา ใหความรูเกีย่ วกับ
รูปแบบ/แนวทางในการพัฒนา การใช
สารสนเทศของการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (o-net) เพื่อวางแผนการพัฒนา
4.3 จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา
ในการนํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู (ตามขอ 4) จํานวน
5 แหง แหงละ 30,000 บาท
โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปน
ผูเบิกจายงบประมาณใหสถานศึกษา
ตามแผนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ที่ผานการอนุมัติและตามระเบียบ
การเบิกจายงบประมาณที่เกี่ยวของซึ่ง
แบงเปน 2 กรณี
4.3.1 กรณียืมเงิน เจาหนาที่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูย ืมเงิน
ตามกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาและเปนผูรับผิดชอบ
ในการสงใบสําคัญเพื่อเบิกจายงบประมาณ
4.3.2 กรณีเบิกจายเงิน เจาหนาที่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูเ บิก
จายเงินและรับผิดชอบการเบิกจาย
ตามระเบียบที่เกีย่ วของ
4.4 แจงสถานศึกษา จัดทําโครงการ
รองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ
TFE (Teams for Education)
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
เสนอใหศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ
4.5 สถานศึกษานํารองดําเนินการตาม
รูปแบบ/แนวทาง ตามทีไ่ ดรบั คัดเลือก
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรม

ต.ค. พ . ย . ธ.ค. ม.ค
61 61
61 61

ก.พ. มี . ค. เม.ย. พ.ค. มิ . ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62
62 62 62

5. ติดตามการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
5.1 คณะทํางานประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
การติดตามและประเมินผลการใช
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัด
การเรียนรู
5.2 ดําเนินการนิเทศติดตาม
5.3 คณะทํางานประชุมสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลการใชรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
6. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในพื้นที่
6.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชิญ
สถานศึกษานํารอง จํานวน 5 แหง ผูแทน
จากสํานักงานศึกษาธิการภาค ผูแทนจาก
หนวยงานทางการศึกษา หนวยงานที่จัด
การศึกษา และสถานศึกษา รวมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนการพัฒนา
และสรุปผลดําเนินงาน
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษานํารอง จํานวน 1 แหง
เพื่อเปนตัวแทนของจังหวัดรวม
แลกเปลีย่ นเรียนรูในระดับภาค
7. ประชุมคณะทํางานสรุปผลโครงการ
และจัดทําเอกสารรายงานผลงาน และ
เผยแพรผลงาน
7.1 คณะทํางานประชุมวิเคราะหและ
สรุปผลการดําเนินงาน จัดทําเปนเอกสาร
องคความรู รูปแบบในการพัฒนา
เพื่อเผยแพรใหหนวยงานทางการศึกษา
7.2 จัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

10. งบประมาณ
จํานวน 630,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหขอมูล และจัดทําสารสนเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดทํารูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด

งบประมาณ
ที่ใช

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

40,840

• รายการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน วิเคราะหขอมูล
และจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในจังหวัดนครสวรรค โดยวิเคราะหขอมูล
3 ปยอนหลัง (ปการศึกษา 2558-2560) และคัดเลือกโรงเรียน
ที่จะเขารวมโครงการ จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 40 คน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*40 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*40 คน*2 มื้อ

10,000
4,000

- คาพาหนะเดินทางมาประชุม (ผูที่เดินทางมาจาก
เขต 2 เหมาจาย 400 บาท,ผูที่เดินทางมาจากเขต 3
เหมาจาย 500 บาท) เขต 2 จํานวน 2 คน เขต 3 จํานวน 2 คน

1,840

• รายการ : คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
• รายการ : คาจัดจางทําฐานขอมูล o-net (website)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทํารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในจังหวัดนครสวรรค
• รายการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดเกณฑการคัดเลือก
สถานศึกษานํารองในการรวมพัฒนาตามรูปแบบที่กําหนด
และกําหนดแนวทางในการติดตามและรายงานผลระดับ
จังหวัด จํานวน 50 คน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*70 คน*2 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*70 คน*4 มื้อ
• รายการ : คาตอบแทน วิทยากรหลัก 1 คน*6 ชม.ๆ ละ
1200 บาท 1 วัน
• รายการ : คาตอบแทนวิทยากรประจํากลุม จํานวน 5
กลุมๆ ละ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท
- คาพาหนะเดินทางมาประชุม (ผูที่เดินทางมาจาก
เขต 2 เหมาจาย 400 บาท,ผูที่เดินทางมาจากเขต 3
เหมาจาย 500 บาท)
• รายการ : คาวัสดุ

5,000
20,000
82,880

35,000
14,000
7,200
18,000

3,680
5,000
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 สัมมนา รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู เพื่อการสงเสริมการพัฒนาการจัด
การเรียนรู ในระดับจังหวัดนครสวรรค

งบประมาณ
ที่ใช

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

คาวัสดุ

39,840

• รายการ : สัมมนาคณะทํางานตรวจสอบรูปแบบ/
แนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อการสงเสริม
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด โดยเชิญ
ผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา ประกอบดวย ผูแทนจาก
สํานักงานศึกษาธิการภาค หัวหนา/ผูแทนหนวยงาน
ทางการศึกษาระดับตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจาก กศจ./
อ.กศจ. คณะทํางานตามขอ 1.1 และผูเ กี่ยวของทาง
การศึกษาในจังหวัด จํานวน 20 คน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*20 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*20 คน*2 มื้อ

5,000
2,000

- คาพาหนะเดินทางมาประชุม (ผูที่เดินทางมาจาก
เขต 2 เหมาจาย 400 บาท,ผูที่เดินทางมาจากเขต 3
เหมาจาย 500 บาท) เขต 2 จํานวน 2 คน เขต 3 จํานวน 2 คน
• รายการ : คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
• รายการ : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 5 คน*6 ชม.ๆ ละ
600 บาท 1 วัน
• รายการ : คาจัดจางทําเอกสาร เพื่อนําไปประชุม
เชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 4 จํานวน 100 เลม เลมละ
110 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อสรางความเขาใจ
ใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง และสนับสนุน
งบประมาณใหสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อเปน
สถานศึกษานํารองในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
• รายการ : จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในการนํา
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู (ตามขอ 4)
จํานวน 5 แหง แหงละ 30,000 บาท โดยสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเปนผูเบิกจายงบประมาณให
สถานศึกษา ตามแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผาน
การอนุมัติและตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่
เกี่ยวของ

คาใชสอย

1,840
2,000
18,000
11,000

209,740

150,000

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

รายการ : ประชุมชี้แจงการจัดงบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาในการนํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัด
การเรียนรู (ตามขอ 4) ผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก
จํานวน 70 คน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*70 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*70 คน*2 มื้อ
- คาจางบันทึกภาพ/วีดิทัศน นําเสนอผลการดําเนินการ
• รายการ : คาตอบแทน วิทยากรหลัก 1 คน*6 ชม.ๆ ละ
1,200 บาท คนละ 1 วัน
• รายการ : คาที่พักวิทยากร 1 คน*1 คืน 1 หองๆละ
1,200 บาท
• รายการ : คาพาหนะวิทยากร 1คน ๆละ 2,000 บาท

คาใชสอย

17,500
7,000
5,000
7,200
1,200
2,000

• รายการ : คาตอบแทนวิทยากรประจํากลุม จํานวน 5
กลุมๆ ละ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1 วัน

18,000

- คาพาหนะเดินทางมาประชุม (ผูที่เดินทางมาจาก
เขต 2 เหมาจาย 400 บาท,ผูที่เดินทางมาจากเขต 3
เหมาจาย 500 บาท) เขต 2 จํานวน 2 คน เขต3 จํานวน 2 คน

1,840

กิจกรรมที่ 5 ติดตาม การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ/
แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู
• รายการ : คณะทํางานประชุมติดตามและประเมินผล
กอนการติดตาม ตามแบบรายงานที่กําหนด (ศน.20 คน)
- อาหารกลางวัน 250 บาท*20 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*20 คน*2 มื้อ
• รายการ : คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
• รายการ : คณะติดตามและประเมินผลเปนรายไตรมาส
ตามแบบรายงานที่กําหนด (ศน.20 คน ศน.สพป,สพม
เขตละ 2 คน ศน.ศธจ 11 คน)
- คาเบี้ยเลี้ยง (20 คนx120บาทx5วันx3ครั้ง)
- คาพาหนะ (5วันx3ครั้งx1000 บาท)
• รายการ : คณะทํางานประชุมติดตามและประเมินผล
หลัง การติดตามแบบรายงานที่กําหนด(ศน.20 คน)
- อาหารกลางวัน 250 บาท*20 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*20 คน*2 มื้อ
• รายการ : คาวัสดุ/คาถายเอกสาร

คาวัสดุ

70,640

5,000
2,000
2,000

36,000
15,000

5,000
2,000
3,640
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู และถอด
บทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในพื้นที่
• รายการ : จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู โดยเชิญ
สถานศึกษานํารอง จํานวน 5 แหง ผูแทนจากสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค ผูแทนจากหนวยงานทางการศึกษา
หนวยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษา รวมประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปผล
ดําเนินงาน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*100 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50บาท*100คน*2 มื้อ
- คาจางเหมาจัดตกแตงสถานที่
- คาจางบันทึกภาพ/วีดิทัศน นําเสนอผลการ
ดําเนินการ
• รายการ : คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษานํารอง
จํานวน 1 แหง เพื่อเปนตัวแทนของจังหวัดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในระดับภาค
- คาตอบแทนกรรมการ(5 คนx1000บาทx1วัน)
- คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
- คาโลรางวัล (5 โลx1,500บาท)
กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะทํางานสรุปผลโครงการและ
จัดทําเอกสารรายงานเผยแพรผลการดําเนินงานในพื้นที่
• รายการ : คณะทํางานประชุมวิเคราะหและสรุป
ผลดําเนินงาน จัดทําเปนเอกสารองคความรู รูปแบบ
ในการพัฒนา เพื่อเผยแพรใหหนวยงานทางการศึกษา
หนวยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อใชเปน
แนวทางหรือกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู
จํานวน 12 คน
วันที่ 1
- อาหารเชา 80 บาท*12 คน*1 มื้อ
- อาหารกลางวัน 300 บาท*12 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*12 คน*2 มื้อ
- อาหารเย็น 350 บาท*12 คน*1 มื้อ

งบประมาณ
ที่ใช

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

72,500

25,000
10,000
10,000
5,000

5,000
10,000
7,500
113,560

960
3,600
1,200
4,200

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

วันที่ 2
- อาหารกลางวัน 300 บาท*12 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*12 คน*2 มื้อ
- อาหารเย็น 350 บาท*12 คน*1 มื้อ
วันที่ 3
- อาหารกลางวัน 300 บาท*12 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*12 คน*2 มื้อ
- คาพาหนะ 2 คันละ 3,500บาท 3 วัน
- คาที่พัก 7 หองๆละ 1,200 บาท 2 คืน
- คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
- คาปายไวนิล
- คาหองประชุม 3วัน ๆละ 3,000
• รายการ : คาจัดจางทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ จํานวน 100 เลม เลมละ 200 บาท
รวม

คาใชสอย

คาวัสดุ

3,600
1,200
4,200
3,600
1,200
21,000
16,800
20,000
3,000
9,000
20,000
630,000

99,200

483,160

47,640

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ความเสี่ยง
11.1.1 การดําเนินงานมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการเปนจํานวนมาก
อาจทําใหเกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารและความเขาใจไมตรงกัน
11.1.2 กลุมเปาหมายไมเปนไปตามที่กําหนดไว อาจทําใหการประมาณ
การงบประมาณคลาดเคลื่อน
11.2 การบริหารความเสี่ยง
11.2.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานและประชุมชี้แจงทําความเขาใจโครงการ
11.2.2 กอนเริ่มดําเนินโครงการ มีการวางแผนทําความเขาใจ ชี้แจงและระดม
ความคิดเห็นรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
11.2.3 มีการประเมินโครงการ กอน ระหวาง และหลังการดําเนินโครงการ เพื่อศึกษา
ผลของการจัดโครงการฯ และเมื่อหลังการดําเนินการแลวเสร็จ มีการประชาสัมพันธ เผยแพรเปนแผนพับ
บทความ และเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีการตางๆ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

12. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูในการสรางคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
13.2 สํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดนครสวรรค มี แ นวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู
และถ า ยทอดองค ค วามรูเ กี่ ย วกั บ รู ป แบบ/แนวทางการพั ฒ นานั ก เรีย นที่ค ะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 เพิ่มขึ้นอยางมีคณ
ุ ภาพ
13.3 สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครสวรรค มี ร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ค ะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค
…………………………………….
1. เหตุผลความจําเปน
กระทรวงศึก ษาธิการเปนองคกรหลักในการขับ เคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ ใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งสงเสริมการศึกษาใหเยาวชน ประชาชน
มีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒ นาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสัง คม และเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตา งๆ ที่จ ะดําเนิน การเพื่ อ พั ฒนากํา ลั ง คนซึ่ง เป นทรั พยากรมนุ ษย ที่สํ า คัญ ในการพั ฒ นาประเทศ
แตปรากฏวายังคงมีปญหาบางประการในการจัดการการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาค ทั้งในดาน
โครงสรางขององคการ ดานระบบบริหารจัดการ และดานบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งปญหาเหลานี้สงผล
ตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนและการพัฒนาดาน
การศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แมที่ผานมาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติไดมีความพยายามในการแกไขปญหาดวยการกําหนดมาตรการ และกลไกตางๆ ขึ้น โดยมี
คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ม าแล ว หลายฉบั บ แตโ ดยเหตุ ที่ส ภาพป ญ หาการจั ด
การศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่งสมเปนเวลานาน รัฐบาลจึงไดมีการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมใหปญ หา
โดยสวนใหญไดรับการแกไขโดยเร็ว เพื่อประโยชนในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา
อันเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแห งชาติ คําสั่งที่ 19/2560 เรื่อ ง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีหนาที่
ในการกําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ กํ าหนดทิศทางการดํา เนิน งานของกระทรวงศึกษาธิก ารในระดับ ภูมิภ าคหรือ
จังหวัด แปลงยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ ในระดับ ภาคและจั งหวัด ที่เ ชื่ อ มโยงและสอดคล อ งกั บ
นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และการพัฒนา
ดานอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นที่ สงเสริมสนับสนุนการเสริมสราง
ความมั่น คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
การศึกษาระดับภาค กํากับ ดูแล เรงรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิช าการและ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และที่สําคัญ คือมีห นาที่กํากับดูแล
เร ง รั ด ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของหน ว ยงานการศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนั้น เพื่อใหภารกิจสําคัญในการกํากับดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตอการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและบริ บ ทของพื้ น ที่ กลุ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงไดกําหนดใหมีโครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาจังหวัดนครสวรรค” ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของหน ว ยงานทางการศึ ก ษาให ต รงกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ตรงกั บ ผล
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความตองการของแตละพื้นที่ เพื่อใหการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล สามารถเปนกลไกกระตุนใหหนวยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้ง
แกไขปญหาดานคุณภาพของผูเรียน ใหเกิดผลลัพธตอคุณภาพของผูเรียนที่สูงขึ้น ใหผูเรียนได รั บ
การพัฒนาอยางเหมาะสม เปนผูมีองคความรูตามศักยภาพและเปนคนดีของสังคม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดนครสวรรคใหมีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
2.2 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครสวรรคเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียน
3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
1) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ที่สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ อยางนอย 1 แนวทาง
2) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด จํานวน 71 คน
3) มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อเสนอผูบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช จํานวน 100 เลม
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มีแนวทางและเครือขายความรวมมือในการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบท
ของแตละพื้นที่ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)
ศึกษานิเทศก ผูแทนหนวยงานทางการศึกษา ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน จํานวน 15 อําเภอ
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5. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1. จังหวัดนครสวรรคมีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1 แนวทาง
การบริหาร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ ที่สอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ อยางนอย 1 แนวทาง
2. จังหวัดนครสวรรค มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเปนศูนยกลาง
1 ทีม
การบูรณาการดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
3. สถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทาง
รอยละของนักเรียน
ที่พัฒนาขึ้น มีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ที่มีคะแนน O-NET
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแตละวิชา ผานเกณฑคะแนนรอยละ 50
มากกวารอยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
6. กิจกรรม–วิธีดําเนินการ (Activity)
ที่
กิจกรรม–วิธีดําเนินการ (Activity)
1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินกิจกรรมในแตละพื้นที่
1.1 ชี้แจงการดําเนินโครงการในแตละพื้นที่
1.2 แตงตั้ง Supervisor Teams ระดับจังหวัด โดยมีองคประกอบจาก
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
ไดแก ศธภ., ศธจ., สพป., สพม., อปท., คณาจารยหรือนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งผูแทน
จากสถานศึกษา ชุมชน และผูแทนภาคเอกชนในพื้นที่
1.3 วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับจังหวัด และสภาพปญหาหรือความตองการ
ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน
1.4 คัดเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกสังกัด ที่มีรอยละของนักเรียน
ที่มคี ะแนน O-NET ในแตละวิชา ผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
อยูในระดับต่ํา และมีความสมัครใจจะเขารวมเปนกลุมเปาหมาย
ของโครงการฯ
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จ
ของการดําเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผูเรียน
1.6 สังเคราะหตนแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

ผูรับผิดชอบ
ศน.ศธจ.นว.
ทุกคน/
Supervisor
Teams
ระดับจังหวัด
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ที่
กิจกรรม–วิธีดําเนินการ (Activity)
2 Supervisor Teams ทําการ Coaching ตามแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้น ใหกับกลุมเปาหมาย
ซึ่งเปนศึกษานิเทศกของ สพป., สพม., และ อปท. เพื่อสงเสริม แกไข
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ
ศน.ศธจ.นว.
ทุกคน/
Supervisor
Teams
ระดับจังหวัด
3 ศึกษานิเทศกที่ผานการ Coaching นําแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ศน.ศธจ.นว.
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปใชในการปฏิบัติงาน ทุกคน/
จริงกับสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย โดยมี Supervisor Teams, ศธจ. Supervisor
และ ศธภ. ใหคําปรึกษา ใหการสนับสนุน และติดตามผลดําเนินงาน
Teams
อยางตอเนื่อง
ระดับจังหวัด
4 จัดประกวด Best Practice และนําเสนอแนวทางผลการพัฒนาแนวทาง
ศน.ศธจ.นว.
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/Coaching
ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
Teams
5 จัดทําเปนเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ในระดับจังหวัด
ศน.ศธจ.นว.
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กิจกรรม – วิธีดําเนินการ (Activity)
ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ต.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 )

งบประมาณ
(งบรายจายอื่น)

1. แตงตั้ง Supervisor Teams ระดับจังหวัด และจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะหขอมูลและจัดทําตนแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาฯ ที่สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ จํานวน 72
คน 3 วัน

135,100

2. Supervisor Teams ทําการ Coaching ตามแนวทางฯ ที่พัฒนาขึ้น
ใหกับศึกษานิเทศกของ สพป., สพม., และ อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 63 คน
1 วัน

3. ศึกษานิเทศกที่ผานการ Coaching นําแนวทางฯ ไปใชในการปฏิบัติงานจริง
กั บ สถานศึ ก ษาที่ เ ปนกลุ มเปา หมาย โดยมี Supervisor Teams, ศธจ. ให
คําปรึกษา ใหการสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
จํานวน 51 คน

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต
(Outputs)

- ศน.ศธจ.นว.
ทุกคน
- Supervisor
Teams ระดับจังหวัด

- Supervisor Teams ระดับ

49,100

- ศน.ศธจ.นว.
ทุกคน
- Supervisor
Teams ระดับจังหวัด

- ศึกษานิเทศกของ สพป., สพม., และ
อปท. ในพื้นที่ ที่เปนกลุมเปาหมาย
มีทักษะและความสามารถในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาฯ ที่สอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อ
สงเสริม แกไขและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ

130,200

- ศึกษานิเทศกทผี่ านการ

สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET
ต่ํา ไดรับการนิเทศตามแนวทางฯ ที่
พัฒนาขึ้น

Coaching
- ศน.ศธจ.นว.
ทุกคน
- Supervisor

Teams
ระดับจังหวัด

จังหวัด
- ผลการวิเคราะหขอมูลของ
สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
- ตนแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาฯ ที่สอดคลองเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ต.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 )

งบประมาณ
(งบรายจายอื่น)

4. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ จํานวน 118 คน 1 วัน

84,400

5. จัดทําเปนเอกสารเผยแพรและนําแนวทางฯ
ที่พัฒนาขึ้นไปใชในหนวยงานทางการศึกษา
- คาจัดทําเอกสารรายงาน จํานวน 100 เลมๆละ 84 บาท
คิดเปน 8,400 บาท

8,400

ผูรับผิดชอบ
- ศึกษานิเทศกทผี่ านการ

Coaching
- ศน.ศธจ.นว.
ทุกคน

- ศน.ศธจ.นว.
ทุกคน

ผลผลิต
(Outputs)
- สรุปผลการพัฒนาแนวทางการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของ
หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
ระดับจังหวัด
- รายงานผลการพัฒนาแนวทางการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของ
หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่
ระดับจังหวัด

แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

7. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
8. งบประมาณ
ใชเงินงบประมาณป 2562 จํานวน 407,200 บาท จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึก ษาและการเรี ย นรู ใ ห มีคุ ณ ภาพ เทา เทีย มและทั่ ว ถึ ง โครงการปรับ ปรุ ง ระบบการเรี ย นรู
งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
8.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหขอมูลและจัดทํา ตนแบบแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลอง
เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ จํานวน 72 คน 3 วัน เปนเงิน 135,100 บาท
8.2 Supervisor Teams ทําการ Coaching ตามแนวทางฯ ที่พัฒนาขึ้น ใหกับศึกษานิเทศก
ของ สพป., สพม., และ อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 63 คน 1 วัน เปนเงิน 49,100 บาท
8.3 ศึกษานิเทศก ที่ผานการ Coaching นําแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใชในการปฏิบัติงานจริงกับสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย
จํานวน 51 คน เปนเงิน 130,200 บาท
8.4 จัดประกวด Best Practice และนําเสนอผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ จํานวน 118 คน จํานวน 1 วัน เปนเงิน 84,400 บาท
8.5 จัดทําเอกสารเผยแพรและนําแนวทางฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใชในหนวยงานทางการศึกษา
คาจัดทําเอกสารรายงาน จํานวน 100 เลมๆ ละ 84 บาท รวมเปนเงิน 8,400 บาท
ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจายไดทุกรายการตามที่จายจริง)
งบดําเนินงาน
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน
งบประมาณ
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาตอบแทน
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห
ขอมูลและจัดทําตนแบบแนวทางการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดที่มี
ความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง ๆ 3 วัน
ผูเขารวมประชุม จํานวน 72 คน
(งบประมาณ 135,100)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหขอมูล
และจัดทําตนแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจายไดทุกรายการตามที่จายจริง)
งบดําเนินงาน
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน
งบประมาณ
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาตอบแทน
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม
75,600
350 บาท/คน/วัน จํานวน 3 วัน ๆ ละ
72 คน
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน
จํานวน 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท
2,400
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 1 คน จํานวน
1 หอง จํานวน 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท
40,900
- คาพาหนะเดินทางของผูเขารวมประชุม
จํานวน 72 คน
9,000
- จัดทําเอกสารการประชุม จํานวน
9,000 บาท
2. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ Coaching
ศึกษานิเทศก ของ สพป., สพม., และ
อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบโดย Supervisor
Teams
(งบประมาณ 49,100 บาท)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Coaching
ศึกษานิเทศก ของ สพป., สพม., และอปท.
ในพื้นที่รับผิดชอบโดย Supervisor Teams
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม
22,050
350 บาท/คน/วัน จํานวน 63 คน
- คาพาหนะเดินทางของผูเขารวมประชุม
จํานวน 63 คน
- จัดทําเอกสารการประชุม จํานวน
16,942 บาท

10,108
16,942

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจายไดทุกรายการตามที่จายจริง)
งบดําเนินงาน
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน
งบประมาณ
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาตอบแทน
3. ศึกษานิเทศก ที่ผานการ Coaching
นําแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาฯ
ที่พัฒนาขึ้นไปใชในการปฏิบัติงานจริง
กับสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย
(งบประมาณ 130,200 บาท)
ศึกษานิเทศก ที่ผานการ Coaching
นําแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ
ที่พัฒนาขึ้นไปใชในการปฏิบัติงานจริง
กับสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย
- คาพาหนะเดินทางของผูนิเทศ ติดตาม
38,400
และประเมินผล จํานวน 51 คน
- คาเบี้ยเลี้ยงของผูนิเทศ ติดตาม
91,800
และประเมินผล จํานวน 51 คน
4. จัดประกวด Best Practice และ
นําเสนอผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด
ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ (งบประมาณ 84,400 บาท)
จัดประกวด Best Practice และนําเสนอ
ผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม
41,300
350 บาท/คน/วัน จํานวน 118 คน
- คาตอบแทนวิทยากรเสวนา จํานวน 5 คน
9,000
คนละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวด
Best Practice จํานวน 5 คน คน ๆ ละ
500 บาท
- คาพาหนะเดินทางของผูเขารวมประชุม

2,500
17,750
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจายไดทุกรายการตามที่จายจริง)
งบดําเนินงาน
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน
งบประมาณ
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาตอบแทน
จํานวน 101 คน
- จัดทําเอกสารการประชุม จํานวน
5,900
5,900 บาท
- คาโลหรางวัล จํานวน 3 รางวัลๆ ละ
4,500
1,500 บาท
- คาเกียรติบัตร
- พรอมกรอบ จํานวน 12 กรอบ
1,200
- ผูเขารวม จํานวน 150 คน
2,250
5. จัดทําเปนเอกสารเผยแพร
ผลการดําเนินงานในระดับจังหวัด
(งบประมาณ 8,400 บาท)
จัดทําเปนเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน
ในระดับจังหวัด
- คาจัดทําเลมเอกสารเผยแพรผลการ
8,400
ดําเนินงาน จํานวน 100 เลมๆ ละ 84 บาท
รวม
340,308
48,192
18,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
407,200
9. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค
10. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
11. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
สํา นักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค มีเ ครือขา ยและแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัดที่สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่เพื่อนํามาวางแผนสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน ไดอยางเหมาะสม

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
…………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รั ฐ ต อ ง
ดํ า เนิ น การให เ ด็ ก ทุ ก คนได รับ การศึ ก ษาเป น เวลาสิ บ สองป ตั้ ง แตก อ นวัย เรี ย นจนจบการศึ ก ษา
ภาคบังคับ อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา
กอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา
ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสว นรว ม
ในการดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญ ญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนการศึก ษาแห ง ชาติ ดว ย ในการดํา เนิ นการให เ ด็ก เล็ ก ไดรับ การดูแ ลและพั ฒ นา รั ฐ ต อ ง
ดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการ (ราง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ...
ตามที่ค ณะกรรมการอิ สระเพื่อ การปฏิรูป การศึกษาเสนอ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่
24 ตุลาคม 2561 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเห็นชอบและประกาศใชตอไป ซึ่งใน (ราง) พระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัยฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกร
อื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ
ของหน ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น การพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยในปจจุบัน ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) รับผิดชอบ โดย ก.พ.ป.
ชุดปจจุบัน มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน มีผลการดําเนินงาน
สําคัญ คือ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 – 2564 มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงจัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เพื่อ ให
การดํา เนินงานขับ เคลื่อน การสงเสริม ดูแลและพัฒ นาเด็กปฐมวัย ในสว นของพื้นที่ระดับ จั ง หวั ด
เปนไปอยา งต อเนื่อ ง และมีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคลองกั บ ข อ กํา หนดของกฎหมาย อันจะสงผลต อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรคอยางยั่งยืน โดยอาศัยการบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในสวนกลาง และในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคตอไป
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

2. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรคใหมี
คุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กําหนดไว
3.2 เพื่อขยายผล และตอยอดการดําเนินงานเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูหนวยงานและสถานศึกษาใหครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น
3.3 เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหเปนในทิศทางเดียวกัน
3. เปาหมายของโครงการ (Outputs)
3.1 ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามแนวนโยบาย เปาหมาย และขอกําหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับ การนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาใหสามารถจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ ตอเนื่อง
3.3 ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม รู ป แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
มีการนําไปประยุกตใช ขยายผล หรือตอยอดในหนวยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดวยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ผู บ ริ ห าร ครู ผู สอน ผู ดู แ ลเด็ กปฐมวั ย และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข องกั บการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
การสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวนโยบาย เปาหมาย และขอกําหนดของระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ จํานวน 100 คน
4.1.2 รอยละ 50 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.1.3 สํานักงานศึกษาธิ การจั ง หวัด นครสวรรค ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูป แบบ
และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดีเ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย มี ก ารนํา ไปประยุ ก ตใ ช ขยายผล หรื อ ต อ ยอด
ในหนวยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
อยางนอย 1 ผลงาน
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามแนวนโยบาย เปาหมาย และขอกําหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถปรับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2.2 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561
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4.2.3 จังหวัดนครสวรรค มีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการนําไปประยุกตใช ขยายผล หรือตอยอดในหนวยงาน สถานศึกษาหรื อ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอยางเหมาะสม
5. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
การพัฒนาและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) และ
จัดทําแผนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School map)
ระดับจังหวัดนครสวรรค
1.1 แตงตั้งคณะทํางานฯ และจัดประชุมผูรับผิดชอบขอมูล
สารสนเทศเพื่อกําหนดขอมูลในการจัดเก็บและทําเครื่องมือสํารวจ
ที่ตั้งสถานศึกษาและขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยใหเปนปจจุบัน
1.2 ประสานการจัดเก็บขอมูล กับ หนวยงานที่รับ ผิดชอบ
ดูแลหรือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด เชน องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
จั ง หวั ด นครสวรรค สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครสวรรค
สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด นครสวรรค สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด
นครสวรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค
เขต 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค
1.3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลผลและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด
โดยจัดเก็บตามรายการขอมูลและรูปแบบขอมูลตามแบบรายการ
ขอมูลและมาตรฐานขอมูลที่คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษากําหนด
1.4 พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศทางดาน
การศึกษาระดับปฐมวัยระดับจังหวัดเผยแพร ผานเว็บไซดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
1.5 วิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อจัดทําสถิติการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค
เพื่อเผยแพร และนําไปใชเปนขอมูลสําหรับนําเสนอ ในการพัฒนา
และปรับปรุงแผนที่ตั้งสถานศึกษาระดับปฐมวัย (School map)
ระดับจังหวัดนครสวรรค
1.6 พัฒนาและปรับปรุงแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย (School
map) ระดับจังหวัด พรอมนําเสนอขอมูลพื้นฐานและสถิติการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและ
แผนสํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
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ที่
2

3

4

กิจกรรม
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564) สูการปฏิบตั ิ
2.1 แตงตั้งคณะทํางานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงบูรณาการระดับจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีผูแทน
จากทุ กหน วยงานที่ เกี่ ยวข องกั บการศึกษาระดั บปฐมวั ยในจั งหวั ด
นครสวรรครวมเปนคณะทํางาน
2.2 จัด ประชุมปฏิบัติการคณะทํา งานทบทวน วิเคราะห
สังเคราะหขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงานที่ผานมา และบริบท
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในพื้ น ที่ ในการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัดนครสวรรค
(พ.ศ. 2561-2564)
2.3 นําเสนอกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิง บูรณาการ
ระดับจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564)
2.4 เผยแพรแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564) ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับทราบ และนําไปใชเปนกรอบ และแนวทางปฏิบัติ
ขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยสูหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
3.1 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงาน
3.2 กําหนดเกณฑการประกวดและกําหนดกลุมเปาหมาย
ของการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธการประกวดให
ผูสนใจเขารวม
3.3 ประกวดคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเปนเลิศ
ดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
3.4 การจัดการความรูเพื่อถายทอดประสบการณ
Best Practices (Show & Share)
3.5 รวบรวมผลประกวดคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
เปนเลิศ ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและดานการจัด
การเรียนการสอนปฐมวัย รายงานสํานักงานศึกษาธิการภาค
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
4.1 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ทุกภาคสวนโดยจัด
ประชุมคณะทํางาน
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กลุมนิเทศ ติดตาม
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กิจกรรม
4.2 กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน และกลุมเปาหมาย
ของการดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย เชน ครู ผูบริหาร ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
สวนราชการ/หนวยงาน/องคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด
4.3 ประสานเชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม จํานวน
100 คน
4.4 ดําเนินกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ดานการจัดการศึกษาปฐมวัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค ในกิจกรรมมี อาทิ
- วิพากษ/นําเสนอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 รวมทั้งแนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยใหเปนปจจุบัน และการสรางรอยเชื่อมตอ
ระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- การชี้แจงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
พ.ศ. 2561, (ราง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. .. ฯลฯ
- การนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ผลงานของครูที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ในจังหวัด
รวมทั้งการตอยอดกระบวนการ ซึ่งไดมาของผลสําเร็จใหกับครู
ในจังหวัดทราบพรอมเอกสารเผยแพร
4.5 ประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.6 สรุปผลการดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ
หรือองคความรูที่ได ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ รายงานสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
5.1 แตงตั้งคณะนิเทศ ติดตามตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562
5.2 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะทํ า งาน จั ด ทํ า กํ า หนด
ประเด็น/สรางเครื่องมือ นิเทศ ติดตามตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 พรอมกําหนดกลุมเปาหมายจากผล
การประเมินพัฒนาการฯ ของสพฐ.

ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
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ผูรับผิดชอบ
5.3 กําหนดปฏิทินและประสานกลุมเปาหมายดําเนินการ
นิเทศ ติดตาม
5.4 วิเคราะห ประเมินผลและสรุปผลการนิเทศ
5.5 รายงานผลการนิเทศติดตาม
รายงานผลการดําเนินงาน (ศธภ/สํานักงานปลัดกระทรวง
สํานักงาน
และหนวยงานอื่น)
ศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
ศึกษาธิการจังหวัด
จังหวัดนครสวรรคสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
นครสวรรค

6. กลุมเปาหมายของโครงการ
ผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ผูดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
(อนุบาล1–3) จังหวัดนครสวรรค จากหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดนครสวรรค จํานวน 891 แหง
ดังนี้
6.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 จํานวน 167 โรงเรียน
6.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 จํานวน 147 โรงเรียน
6.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 จํานวน 201 โรงเรียน
6.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 46 แหง
7.5 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น 16 แหง
7.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 313 แหง
7.7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 1 แหง
7. พื้นที่เปาหมาย
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด นครสวรรค สพป. นครสวรรค เขต 1, 2, 3 อบต. สกอ.
พม.จ.นครสวรรค สํา นักงานสง เสริมการศึก ษาเอกชน และหนว ยงานทางการศึก ษาและสถานที่
เกี่ยวของ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

8. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป)
เดือนมกราคม 2562 – เดือนกันยายน 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
กิจกรรม
61

61

61

62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

1. การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล
สารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) และจัดทํา
แผนที่ ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด
นครสวรรค
1.1 แตงตั้งคณะทํางานฯ และจัด
ประชุมผูรับผิดชอบขอมูลสารสนเทศ
เพื่ อกํ าหนดข อมู ลในการจั ดเก็ บและทํ า
เครื่องมือสํารวจที่ตั้งสถานศึกษาและขอมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัยใหเปนปจจุบัน
1.2 ประสานการจัดเก็บขอมูล
กั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบดูแ ลหรือ จั ด
การศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ในจั งหวัด เช น
องคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครสวรรค สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด นครสวรรค สํ า นั ก งานแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค สํานักงานสถิติจังหวัด
นครสวรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครสวรรค เขต 1-3
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครสวรรค
1.3 ดํ า เนิ น การพั ฒ นาและ
ปรับปรุง ประมวลผลและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศดานการศึ กษาระดับปฐมวัย
ระดั บ จั ง หวั ด โดยจั ด เก็ บ ตามรายการ
ข อ มู ลและ รู ป แบ บข อมู ล ตามแบ บ
รายการขอมูลและมาตรฐานขอมูลที่คณะ
กรรมการบริ ห ารข อ มู ล สารสนเทศ
ดานการศึกษากําหนด
1 . 4 พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ฐานขอมูลสารสนเทศทางดานการศึกษา
ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด เผยแพร
ผานเว็บไซดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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1.5 วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อจัดทํา
สถิ ติ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ
จั ง หวั ด นครสวรรค เพื่ อ เผยแพร และ
นําไปใชเปนขอมูลสําหรับนําเสนอ
ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนทีต่ งั้
สถานศึกษาระดับปฐมวัย (School map)
ระดับจังหวัดนครสวรรค
1.6 พัฒนาและปรับปรุงแผนที่ตั้ง
สถานศึ กษาปฐมวั ย (School map) ระดั บ
จังหวัด พรอมนําเสนอขอมูลพื้นฐานและสถิติ
การศึ กษาระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ จั งหวั ด
นครสวรรค
2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
ปฐมวั ย เชิ ง บู ร ณาการระดั บ จั ง หวั ด
นครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564)
สูการปฏิบัติ
2.1 แตงตั้งคณะทํางานทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564)
โดยมีผูแทนจากทุกหน วยงานที่เกี่ ยวข อง
กั บ การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ในจั ง หวั ด
นครสวรรครวมเปนคณะทํางาน
2.2 จั ดประชุ มปฏิ บั ติ การ
คณะทํางานทบทวน วิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงานที่ผานมา
และบริบท ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในพื้นที่ ในการทบทวนแผนพัฒนา
การศึ ก ษาปฐมวั ย เชิ ง บู ร ณาการระดั บ
จังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564)
2.3 นําเสนอกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
ให ค ว า มเ ห็ นช อบ แผน แ ผนพั ฒ นา
การศึ ก ษาปฐมวั ย เชิ ง บู ร ณาการระดั บ
จังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564)
2 . 4 เ ผ ย แ พ ร แ ผ น พั ฒ น า
การศึ ก ษาปฐมวั ย เชิ ง บู ร ณาการระดั บ
จังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564) ให
หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ และนําไปใช
เป น กรอบ และแนวทางการพั ฒ นา
การศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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3. การขยายผล/ต อ ยอดผลงานวิ จัย
นวัตกรรมและแนวปฏิบัตทิ ี่ดขี อง
การจัดการศึ กษาปฐมวัยสู หนวยงาน/
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.1 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงาน
3.2 กําหนดเกณฑการประกวด
และกําหนดกลุมเป าหมายของการดําเนิน
กิจกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธการประกวด
ใหผูสนใจเขารวม
3.3 ประกวดคัดเลือกสถานศึกษา
ที่ ป ฏิ บั ติ เ ป น เลิ ศ ด า นการบริ ห ารจั ด
การศึกษาปฐมวัยและดานการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย
3.4 การจัดการความรูเพื่อ
ถายทอดประสบการณ Best Practices
(Show & Share)
3 .5 รว บ ร วม ผล ป ร ะกวด
คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ เ ป น เลิ ศ
ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและ
ด า นการจั ด การเรี ย นการสอนปฐมวั ย
รายงานสํานักงานศึกษาธิการภาค
กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย (กลุมเปาหมาย
100 คน)
4.1แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทุกภาคสวนโดยจัดประชุมคณะทํางาน
4.2 กําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินงาน และกลุม เปาหมายของ
การดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เชน
ครู ผูบริหาร ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
สวนราชการ/หนวยงาน/องคกรภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของกับการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัยในจังหวัด
4.3 ประสานเชิญ
กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
จํานวนไมนอยกวา 100 คน
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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4.4 ดําเนินกิจกรรมการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูร วมกัน ดานการจัด
การศึกษาปฐมวัยใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในในกิจกรรมมี อาทิ
- วิ พ ากษ / นํ าเสนอการจั ดทํ า
หลั กสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช
2561 ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560 รวมทั้งแนวทางการนิเทศ
กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยใหเปนปจจุบัน และการสราง
รอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัย
กับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- การชี้ แ จงมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561,
(ร า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย พ.ศ. .. ฯลฯ
- การนําเสนอและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย ผลงานของครูที่มีแนวปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ ในจังหวัด รวมทั้งการตอยอด
กระบวนการ ซึ่งไดมาของผลสําเร็จใหกับ
ครูในจังหวัดทราบพรอมเอกสารเผยแพร
- การเผยแพรผลงานกลุมเปาหมาย
ที่ดําเนินการและประสบผลสําเร็จ
4.5 ประเมินความพึงพอใจตอ
กิ จ กรรมการจั ดเวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.6 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
สรุปประเด็นสําคัญ หรือองคความรูที่ได
ทั้ ง เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ รายงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
5.1 แตงตั้งคณะนิเทศ ติดตาม
ตามมาตรฐานสถานพั ฒนาเด็ ก ปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
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5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทํางาน จัดทํากําหนดประเด็น/สราง
เครื่องมือ นิเทศ ติดตามตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติพ.ศ.
2562 พรอมกําหนดกลุมเปาหมายจาก
ผลการประเมินพัฒนาการฯ ของสพฐ.
5.3 กําหนดปฏิทินและประสาน
กลุมเปาหมายดําเนินการนิเทศ ติดตาม
5.4 วิเคราะห ประเมินผลและ
สรุปผลการนิเทศ
5.4 รายงานผลการนิ เ ทศ
ติดตาม
6. รายงานผลการดํ า เนิ น งาน (ศธภ/
สํานักงานปลัดกระทรวงและหนวยงานอื่น)
7. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของผูรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครสวรรค สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

9. งบประมาณ
จํานวน 320,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงขอมูล
62,500
สารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) และจัดทําแผนที่
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School map)
ระดับจังหวัด
• รายการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศทางดานการศึกษา
ระดับปฐมวัยระดับจังหวัดเผยแพร ผานเว็บไซด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 2 รุนๆละ 100 คน
- อาหารกลางวัน 120 บาท*100 คน*2 มื้อ
24,000
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท*100 คน*
14,000
4 มื้อ
• รายการ : คาตอบแทนวิทยากรหลัก 1 คน
6,000
5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ก.ย.
62

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
• รายการ : คาตอบแทนวิทยากรประจํากลุม
12,000
2 คน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน
• รายการ : คาวัสดุ
6,500
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
27,000
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
นครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564) สูการปฏิบัติ
• รายการ : จัดประชุมปฏิบัติการคณะทํางาน
ทบทวน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลพื้นฐาน ผล
การดําเนินงานที่ผานมา และบริบท ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ ในการ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561-2564)
ไดแก ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก พม.จ.นครสวรรค,
สพป.นครสวรรค 1-3, ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
,สกอ., อปท., สถานศึกษาเอกชน ตัวแทน
สาธารณสุข 15 อําเภอ และคณะทํางาน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*50 คน*1 มื้อ
12,500
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*50 คน*2
5,000
มื้อ
• รายการ : คาวัสดุ
2,000
• รายการ : คาจัดจางทําเอกสาร จํานวน 50 เลม
2,500
เลมละ 50 บาท
• รายการ : คาจัดจางทําเอกสารเผยแพร
5,000
จํานวน 100 เลม เลมละ 50 บาท
กิจกรรมที่ 3 การขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย
68,300
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสูหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
• รายการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
กําหนดเกณฑการประกวดและกําหนด
กลุมเปาหมายของการดําเนินกิจกรรม
- อาหารกลางวัน 120 บาท*20 คน*1 มื้อ
2,400
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท*20 คน*
1,400
2 มื้อ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
• รายการ : ประกวดคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
เปนเลิศ ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
และดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
- อาหารกลางวัน 250 บาท*100 คน*1 มื้อ
25,000
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*100 คน*
10,000
2 มื้อ
- คาตอบแทนกรรมการ(20คนx500บาทx1วัน)
10,000
- คาโลรางวัล (10 โลx1,500บาท)
15,000
- คาเกียรติบัตรผูเขารวมงาน จํานวน 100 คน
1,500
(100x15)
- คาวัสดุ
3,000
กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
93,000
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย (กลุมเปาหมาย 100 คน)
• รายการ : ประชุมปฏิบัติการคณะทํางาน
ดําเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ทุกภาคสวน
โดยจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ
กํ า หนดกรอบแนวทางการดํ า เนิ น งาน และ
กลุ ม เป า หมายของการดํ า เนิ น การจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรีย นรูก ารพัฒ นาการจัดการศึกษา
ปฐมวั ย เช น ครู ผูบ ริ ห าร ประชาชน ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ส ว นราชการ/หน ว ยงาน/องคก ร
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย ในจั ง หวั ด โดยจั ด ประชุ มคณะทํ า งาน
จํานวน 30 คน 1วัน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*30 คน*1 มื้อ
7,500
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*30คน*
3,000
2 มื้อ
• รายการ : ดําเนินกิจกรรมการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ดานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
- คาตอบแทนวิทยากรหลักชั่วโมงละ
3,000
600 บาท 5 ชั่วโมง 1 คน
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาตอบแทนวิทยากรประจํากลุมชั่วโมงละ
12,000
600 บาท 5 ชั่วโมง 4 คน
- อาหารกลางวัน 250 บาท*120 คน*1 มื้อ
30,000
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*120คน*2
12,000
มื้อ
- คาจัดทําเอกสารและจัดซื้อวัสดุ
10,000
• รายการ : ประชุมคณะทํางานสรุปผล
การดํ า เนิ น งาน สรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ หรื อ
องค ค วามรู ที่ ไ ด ทั้ ง เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
รายงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- อาหารกลางวัน 250 บาท*30 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*30คน*
2 มื้อ
- คาวัสดุและจัดทําสําเนาเอกสารรายงาน
กิจกรรมที่ 5 นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
• รายการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
จัดทํากําหนดประเด็น/สรางเครื่องมือ นิเทศ
ติดตามตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ. 2562
- อาหารกลางวัน 250 บาท*30 คน*1 มื้อ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*30 คน
*2 มื้อ
• รายการ : คาวัสดุ
• รายการ : คาจัดจางทําเอกสาร จํานวน 50 เลม
เลมละ 50 บาท
• รายการ : นิเทศ ติดตาม จํานวน 46 โรงเรียน
จํานวน 2 ครั้ง
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 30 คน 2 วันๆละ
120 บาท
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง เหมาจาย
- คาจัดจางทําคูมือนิเทศ ฯ จํานวน 30 เลม
เลมละ 50 บาท

7,500
3,000
5,000
50,200

7,500
3,000
5,000
2,500

7,200
5,000
1,500

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
• รายการ : ประชุมสรุปการนิเทศ ติดตาม
- อาหารกลางวัน 250 บาท*30 คน*1 มื้อ
7,500
- อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท*30 คน*
3,000
2 มื้อ
• รายการ : คาวัสดุ
3,000
• รายการ : คาเอกสารประกอบการประชุม
5,000
จํานวน 50 เลม เลมละ 100 บาท
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการดําเนินงาน
5,000
(ศธภ./สํานักงานปลัดกระทรวงและหนวยงานอื่น)
• รายการ : คาจัดจางทําเอกสาร จํานวน 50 เลม
5,000
เลมละ 100 บาท
กิจกรรมที่ 7 คาใชจายในการเดินทางไป
14,000
ราชการของผูรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดนครสวรรคสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค
จํานวน 7 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท
14,000
รวม
320,000
28,000
219,500
72,500
10. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ความเสี่ยง
10.1.1 การดําเนินงานมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการเปนจํานวนมาก
อาจทําใหเกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารและความเขาใจไมตรงกัน
10.1.2 กลุมเปาหมายไมเปนไปตามที่กําหนดไว อาจทําใหการประมาณการงบประมาณ
คลาดเคลื่อน
10.1.3 ไมสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวทุกกิจกรรม เนื่องจากการกํ าหนด
การใชงบประมาณ
10.2 การบริหารความเสี่ยง
10.2.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานและประชุมชี้แจงทําความเขาใจโครงการ
10.2.2 กอนเริ่มดําเนินโครงการ มีการวางแผนทําความเขาใจ ชี้แจงและระดม
ความคิดเห็นรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
10.2.3 มีการประเมินโครงการ กอน ระหวาง และหลังการดําเนินโครงการ
เพื่อศึกษาผลของการจัดโครงการฯ และเมื่อหลังการดําเนินการแลวเสร็จ มีการประชาสัมพันธ
เผยแพรเปนแผนพับ บทความ และเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีการตางๆ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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11. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดนครสวรรคจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ. 2561 กําหนด
12.2 สํา นักงานศึกษาธิการจัง หวัดนครสวรรคมีการขยายผล และตอยอดการดําเนิน งาน
เกี่ยวกับการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู
หนวยงานและสถานศึกษาสามารถจัดไดครอบคลุมมากขึ้น
12.3 การบูรณาการการทํางานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดนครสวรรคเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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โครงการสงเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู (วันครู)
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
สํา นักงานเลขาธิการคุรุส ภา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกํา หนดจัดงานวันครูก็เพื่อระลึก ถึง
พระคุณบูรพาจารย สงเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและสรางความตระหนักใหสังคมไดรับ รู ถึง
บทบาทของครู และใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพและเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย ง
สง เสริมความรว มมือความสามัคคี และความเขา ใจอันดีร ะหวางผูป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษา
กับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเพื่อสงเสริมใหประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา เห็นความสําคัญ
และระลึกถึงพระคุณครู โดยแตละพื้นที่ก็ไดจัดงานวันครูรวมกันทั่วประเทศ
สํานักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค รวมกับ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ไดประสานงาน
การจัดงานวันครู ประจําป 2562 กับสวนราชการที่จัดการศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค เพื่อไดมีการจัด
งานวันครู ประจําป 2562 ในนามจังหวัดนครสวรรค และระดับอําเภอ โดยมีรูปแบบการจัดงานในภาค
เชา พิธีทํา บุญ ตัก บาตรเชา และพิธีระลึกถึง พระบูร พาจารย สถานที่จัด งาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค
โดยมีหนวยงานที่เขารวมจัดงานประกอบดวย ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัด
สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1, สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน, สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครสวรรค โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
2.2 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
2.3 เพื่อสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
2.4 เพื่อธํารงไวซ่งึ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,500 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ยกยองเชิดชูเกียรติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
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4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
รอยละ 100 ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่รวมกิจกรรม
เกิดความพึงพอใจ
5. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 รูปแบบการจัดกิจกรรม
5.1.1 พิธีตักบาตร ขาวสาร – อาหารแหง
5.1.2 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
5.1.3 พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
5.1.4 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
5.1.5 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติครู
6. กลุมเปาหมายของโครงการ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,500 คน
7. พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิทินปฏิบัตงิ าน

1.
2.
3.
4.

ป 2561
ป 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมวางแผน
แตงตั้งคณะทํางาน
กิจกรรมในสวนของพิธีการ
ประเมิน/รายงานผลกิจกรรม

9. งบประมาณ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท
โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม คือ พิธีทําบุญตักบาตรพระเชาและทําพิธี
รําลึกบูชาบูรพาจารย สามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบแทน
ประชุมวางแผนคณะทํางาน 1 ครั้ง ๆ ละ 15 คน
คาเชาสถานที่ โตะ เกาอี้
ดนตรีไทย
แผนพับ – เกียรติบัตร - ไวนิล
พิธีสงฆ
ตกแตงสถานที่ เวที ดอกไม
คาอาหารเชา
คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

คาใชสอย

คาวัสดุ

หมายเหตุ
ขอถัวจาย
ทุกรายการ
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10. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ความเสี่ยง
งบประมาณในการบริหารจัดการมีจํานวนจํากัด
10.2 การบริหารความเสี่ยง
10.2.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานและประชุมชี้แจงทําความเขาใจโครงการ
10.2.2 กอนเริ่มดําเนินโครงการ มีการวางแผนทําความเขาใจ ชี้แจงและระดม
ความคิดเห็นรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
11. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพและสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
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โครงการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีระดับจังหวัด
…………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระชนมายุ ค รบ
60 พรรษา ในป 2558 สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ร ว มกั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ดานการศึกษา ไดขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระปรีชาดานการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองคเพื่อสงเสริมการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในระดับตางๆ
มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กเยาวชนผูดอยโอกาสในทองถิ่นหางไกลทั่วประเทศ พระองคทรงเปยมดวย
คุณลักษณะสําคัญของความเปนครู 4 ประการ ไดแก ความรอบรู การสอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ
และมุงมันพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลวา “รางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี” และมีพระราชานุญาตใหจัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี” เพื่อเปน
องคกรหลักในการวางแผนการดําเนินงานและพิจารณารางวัล ในการยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสราง
ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย สรางคุณประโยชนตอการศึกษา
ดังนั้น สํานักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค ในฐานะศูนยประสานงานคณะกรรมการการคัดเลือก
ครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีระดับจังหวัดนครสวรรค
3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
คัดเลือกครูผสู มควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีระดับจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 2 ราย
3.2 เชิงคุณภาพ
ยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสรางความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย สรางคุณประโยชน
ตอการศึกษา
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
: จังหวัดนครสวรรคมีผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
ระดับจังหวัดนครสวรรค
คาเปาหมาย : จํานวน 2 ราย
5. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมทําความเขาใจคณะกรรมการและระดมความคิดเพื่อวางแผนการทํางาน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน จัดทําปฏิทินการทํางานและตั้งคณะทํางาน
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ขั้นปฏิบัติการ
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ และรณรงค
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนกลไกการสรรหา คัดกรอง และคัดเลือกครูผูสมควรไดรับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
3. ปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดสวนของจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2 คน)
3.1 รับเสนอรายชื่อและพิจารณาคุณสมบัติ
3.2 สืบเสาะเก็บขอมูลเพิ่มเติม
4. ประชุมพิจารณาตัดสินและประกาศรายชื่อ
5. จัดกระบวนการทักทวงตามกําหนด
ขั้นสรุปผล
1. พิจารณาขอทักทวงและสรุปรายชื่อเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกสวนกลาง
2. จัดทําเอกสารสงหนวยประสานงานคัดเลือก (กสศ.)
6. กลุมเปาหมายของโครงการ
ครู ผูปฏิบัติงานสอน ในจังหวัดนครสวรรค
7. พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดนครสวรรค
8. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2561
9. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)
ขอถัวจายทุกรายการ ดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมทําความเขาใจคณะกรรมการและระดม
ความคิดเพื่อวางแผนการทํางาน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน จัดทําปฏิทิน
การทํางานและตั้งคณะทํางาน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
คณะกรรมการ/คณะทํางาน จํานวน 20 คน
- คาเอกสารการประชุม

คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

1,200
500
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
ขั้นปฏิบัติการ
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ และรณรงค
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนกลไกการสรรหา
คัดกรอง และคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
3. ปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดสวน
ของจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2 คน)
3.1 รับเสนอรายชื่อและพิจารณาคุณสมบัติ
3.2 สืบเสาะเก็บขอมูลเพิ่มเติม
4. ประชุมพิจารณาตัดสินและประกาศรายชื่อ
5. จัดกระบวนการทักทวงตามกําหนด
7,800
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
สําหรับคณะกรรมการคณะคัดเลือก
คนละ 130 บาท จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คน 30,000
- คาตอบแทนการประชุมฯ สําหรับ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ คนละ 500 บาท
จํานวน 20 คน จํานวน 3 ครั้ง
- คาตอบแทน/คาใชจายการดําเนินงาน
10,600
ของคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูฯ
- คาตอบแทน/คาใชจายสําหรับคณะกรรมการ/ 13,950
อนุกรรมการ สืบเสาะ เก็บขอมูลเพิ่มเติม/
สภาพจริง
- คาวัสดุ/เอกสาร/ปายไวนิล/สื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ
- คาใชจายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวาง
การปฏิบัติการ/คาตอบแทนคณะทํางานประจํา
2,000
ศูนย 2 คนๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
ขั้นสรุปผล
1. พิจารณาขอทักทวงและสรุปรายชื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการคัดเลือกสวนกลาง
2. จัดทําเอกสารสงหนวยประสานงานคัดเลือก
(กสศ.)

คาวัสดุ

10,250
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
คณะกรรมการ/คณะทํางานในการประชุมสรุปผล
การคัดเลือก
- คาเอกสารการประชุม
- คาจัดทําเอกสารรายงานผล
รวม

คาตอบแทน คาใชสอย
1,200

คาวัสดุ

500
2,000
56,550

13,200

10,250

10. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ความเสี่ยง
การดําเนินงานมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการเปนจํานวนมากอาจทําให
เกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารและความเขาใจไมตรงกัน
10.2 การบริหารความเสี่ยง
10.2.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานและประชุมชี้แจงทําความเขาใจโครงการ
10.2.2 กอนเริ่มดําเนินโครงการ มีการวางแผนทําความเขาใจ ชี้แจงและระดม
ความคิดเห็นรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
11. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จังหวัดนครสวรรคไดครูผสู มควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีระดับจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 2 ราย ในการนําเสนอคัดเลือกในระดับตอไป
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โครงการตรวจติดตาม การดําเนินงานและการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของสถานศึกษาเอกชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
…………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ไดจัดตั้งกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนขึ้นมา
โดยมีภารกิจในการกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนดานคุณภาพการศึกษา
ดานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดา นงบประมาณการอุด หนุน ดานคา ใชจ ายในการดํา เนิ นการพัฒ นาคุณภาพสถานศึก ษาเอกชน
ประกอบไปดวย เงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน (เรียนฟรี 15 ป) รวมทั้งกํากับติดตามการดําเนินของโรงเรียนเอกชน ใหเปนไป
ตามระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีความเขมแข็ง
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาวบรรลุผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและคุณภาพของครู รวมทั้งสถานศึกษาเอกชนดําเนินการ
ไดตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ และเปนไปดวยความถูกตองและพรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายนอกกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงไดจัดทําโครงการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานและ
การใชเงินจายอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนในสัง กัดสํา นักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคขึ้น
ซึ่งจะนําประโยชนไปสูนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดอยางเต็มที่ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษาเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนคาใชจาย
รายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายบุคคล) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
โครงการอาหารเสริ ม (นม) เงิน อุ ด หนุ น คา หนัง สือ เรี ย น อุ ป กรณก ารเรี ย น เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (เรียนฟรี 15 ป) ไดดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนดและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
รัฐบาลหรือไม
2.2 เพื่อสรางความเขมแข็งใหโ รงเรียนเอกชนสามารถบริหารจัดการตามพระราชบัญ ญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และตามระเบียบ ประกาศ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.3 เพื่อกํากํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการใชเงินจายอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชน
ในสังกัด เปนไปในแนวทางเดียวกัน
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3. เปาหมาย
3.1 ผลผลิต
สถานศึกษาเอกชนในสั งกั ด จํ านวน 50 โรงเรียน (ทองที่ อํ าเภอเมืองนครสวรรค,
ไพศาลี, ตากฟา, ตาคลี, ทาตะโก, ชุมแสง, พยุหะคีรี, บรรพตพิสัย, ลาดยาว, เกาเลี้ยว, โกรกพระ)
ได รับ การตรวจสอบ ให คํ า แนะนํา ให คํ า ปรึก ษาและข อ เสนอแนะในเรื่ อ งตา ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การดําเนินงานดานการจัดทําเอกสาร และดานเงินอุดหนุนทุกประเภทไดอยางทั่วถึง อยางนอยปละ
1 ครั้ง
3.2 ผลลัพธ (outcomes)
สถานศึกษาเอกชนมีความเขมแข็ง สามารถจัดระบบบริหารจัดการในดานวิช าการ
ดา นเงิน อุด หนุน ดา นบริห ารบุคคล และงานบริห ารทั่ว ไป ไดอยางถูก ตอง โปรงใส ตรวจสอบได
และเปนไปตามตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบ ประกาศที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด
4. กิจกรรม/ ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
ที่
1
2
3

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม / ระยะเวลา
ประชุมชี้แจงเจาหนาที่และจัดเตรียมเอกสาร
ออกติดตาม ตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชนในสังกัด
สรุปผล/รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
การใชจายเงินอุดหนุน

5. งบประมาณและรายละเอียดการใชงบประมาณ
งบจาก ศธจ. จํานวน 55,600 บาท โดยมีรายละเอียดการใชจายดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการ
หมวดรายจาย
ใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

สถานที่
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

1

ตรวจติดตาม
การดําเนินงาน
ของสถานศึกษาเอกชน
จํานวน 50 โรงเรียน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
สรุปผลการดําเนินงาน

ก.ค.–ก.ย.
2561

ร.ร.เอกชน รองฯ/
50
ผอ.กลุม /
โรงเรียน จนท.

ส.ค.-ก.ย.
2561

ศธจ.นว.

2

30,600

3,000
20,000
2,000

รองฯ/
ผอ.กลุมฯ/
จนท.

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, คาใชจาย)
ผลผลิต (outputs)
1. สถานศึกษาเอกชน จํานวน 50 โรงเรียน สามารถจัดระบบบริหาร
จัดการในเรื่องของงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานการเงิน
และงานบริหารทั่วไป อยางถูกตอง ตามขอกฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษาเอกชน จํานวน 50 โรงเรียน ไดรับการตรวจสอบ
ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ของโรงเรียนไดอยางทั่วถึง
ผลลัพธ (outcomes)
1. สถานศึกษาเอกชนรอยละรอยที่ไดรับการตรวจสอบมีระบบบริหาร
จัดการในเรื่องของงานวิชาการงานบริหารบุคคล งานการเงิน
และงานบริหารทั่วไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน
2. ผูบริหาร ครู สามารถดําเนินงานดานตาง ๆ สงผลใหการปฏิบัติงาน
บังเกิดผลดี ลดขอผิดพลาดที่อาจกระทบตอการปฏิบัติงานได

วิธีการประเมิน
1. สังเกต
2. สอบถาม / สัมภาษณ
3. ประเมินจากขอมูล
สถานศึกษา
4. ตรวจสอบจาก
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
1. สังเกต
2. สอบถาม / สัมภาษณ
3. ประเมินจากขอมูล
สถานศึกษา
4. ตรวจสอบจากรายงาน
ผลการดําเนินงาน
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โครงการสรางความมั่นคงปลอดภัยและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
……………………………………………
กิจกรรมหลัก การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดนครสวรรค วงเงิน 1,000,000 บาท
กิจกรรมยอย เสริมสรางจิตสํานึกพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ
ยุทธศาสตรจังหวัด การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
1. หลักการและเหตุผล
ปญหายาเสพติด เปนปญหาใหญระดับประเทศ หรือระดับโลกในประเทศไทยพบวาประชาชน
สวนใหญรวมถึงเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก สาเหตุสวนใหญ
เกิดจากการขาดความรูความเขาใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด นอกจากนี้ปญหานักเรียน นักศึกษา
ติดการพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท คาประเวณี ปญหาการทุจริต สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน
และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
สถาบั น การศึก ษา ถื อ เป น หลัก ในการดํา เนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพของนัก เรี ย น นัก ศึก ษา
ใหเติบโตงดงามเปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคม ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา มีความรู ความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม หางไกลยาเสพติด และการทุจริต โดยมีกระบวนการและกิจการทางลูก เสื อ
เปนฐานหลักในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา เชื่อมโยงเครือขาย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พสน./
ศูนยเสมารักษ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) และ ศธ.จิตอาสา
ทําดีดวยหัวใจ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค จึงไดดําเนินการจัดโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค เสริมสรางจิตสํานึกพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ
เชื่อมโยง “เครือขายสัมพันธประสานใจ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย สุจริต และความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งไดมีความประพฤติ
ที่ เหมาะสมมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีคานิยมที่ถูกตอง เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเปนกรณีเรงดวน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร
2.2 เพื่อพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
สุจริต
2.3 เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อพ.สธ. ศูนยเสมารักษ/พสน. และจิตอาสา
2.4 เพื่อสรางเครือขายเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหานักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง ทุกรูปแบบ
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3. เปาหมาย
3.1. เชิงปริมาณ หนวยงานที่เกี่ยวของ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด
1) ผูบังคับบัญชาลูกเสือ / ลูกเสือ
2) ผูบังคับบัญชาลูกเสือ / เนตรนารี
จํานวน 750 คน
3) ผูบังคับบัญชายุวกาชาด / ยุวกาชาด
4) ครู อาจารย นักเรียน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ศธ.จิตอาสา
5) พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา/พสน.
6) คณะกรรมการ / วิทยากร / บุคลากรที่เกี่ยวของ
จํานวน 80 คน
รวมผูเขารวมโครงการ
จํานวน 830 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูเขารวมโครงการมีความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรูบทบาทหนาที่ตอกันแบบบูรณาการ
ไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย สุจริต
3) ผูเขารวมโครงการเขาใจบทบาทหนาที่ของเครือขายมีความรับผิดชอบชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เปนแกนนําเฝาระวังปองกันและแกไขปญหายาเสพติดนักเรียน นักศึกษา กลุมเสี่ยงทุกรูปแบบ
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) ผูเขารวมชุมนุมทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง การเสริมทักษะชีวิต
การพัฒนางานแบบบูรณาการและเปนเครือขายประสานงานรวมกัน
2) ผูเขารวมชุมนุมทุกคน มีการเรียนรูกิจการกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อพ.สธ.
ศูนยเสมารักษ/พสน. และ ศธ.จิตอาสาทําดีดวยหัวใจ พรอมขับเคลื่อนกระบวนการงานที่รับผิดชอบ
4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ผูเขารวมชุมนุมมีมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีคานิยมที่ถูกตอง เพื่อการพัฒนา
ทักษะชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเปนเครือขายเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด การทุจริต
2) มีเครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ 15 อําเภอ เพื่อประสานงานและติดตามงาน 5 ดาน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ(อพ.สธ.) และพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)/ศูนยเสมารักษ ศธ.จิตอาสาทําดีดวยหัวใจ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

5. วิธีการดําเนินงาน / แผนการดําเนินกิจกรรม
5.1. ปฏิทินและระยะเวลาดําเนินการ กําหนดจัดคายชุมนุม 4 วัน 3 คืน
ระยะเวลาดําเนินการ / ประจําปงบประมาณ 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

รายละเอียดแผนปฏิบัตงิ าน / กิจกรรม

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

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

วางแผนดําเนินโครงการ
จัดทําโครงการ/เสนออนุมัต/ิ ประชาสัมพันธ
ประสานงานหนวยงาน/แตงตั้งคณะทํางาน
ประชุมครั้งที่ 1 วางแผนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะทํางานดานกิจกรรม 5 ฝาย
- กําหนดวัน/เวลา/สถานที่/กิจกรรม
- กําหนดการประกวดตราสัญญาลักษณ
ฯลฯ
ประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการทุกฝาย/
จังหวัด
- นําเสนอรูปแบบงานชุมนุม 5 ประสาน
- ทบทวนตราสัญญาลักษณ/
รูปแบบคัดเอาทงาน
- มอบหมายงาน/งบประมาณ
ประชุมครั้งที่ 3 เตรียมความพรอมกอน
ชุมนุม
- แถลงขาว/ประชาสัมพันธ/นําเสนอ VTR
- รายงานผลความพรอมคณะกรรมการ
ทุกฝาย
ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 5 ประสาน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พสน.
อพ.สธ.ฯลฯ
รวบรวมขอมูล / ประเมินผลการดําเนินการ
ประชุมครั้งที่ 4 สรุปผล/รายงานผล

10. ติดตามผลความกาวหนา/สรุปผล/
รายงานผล
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5.2 การดําเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 5 คายประสาน
1) กําหนดจัดคายงานชุมนุม “ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อพ.สธ. พสน. ศธ. จิตอาสา
สัมพันธประสานใจ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ครั้งที่ 1 จํานวน 4 วัน 3 คืน
2) กลุมเปาหมายของโครงการ สถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดนครสวรรค แบงเปน
- ลูกเสือ สามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ
จํานวน 150 คน
- เนตรนารี สามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ
จํานวน 150 คน
- ยุวกาชาด ระดับ 3/ระดับ 4/นอกโรงเรียน
จํานวน 150 คน
- ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา/ศธ.จิตอาสา อพ.สธ. จํานวน 150 คน
- พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จํานวน 150 คน
- คณะกรรมการ/คณะทํางาน/หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 80 คน
รวมผูเขารวมโครงการ ทั้งหมด
จํานวน 830 คน
3) คายชุมนุม กองอํานวยการ/ประชาสัมพันธ/กองเลขานุการ
- ฝายพิธีการเปด – ปดการชุมนุม
- ฝายตอนรับ
- ฝายประชาสัมพันธ
- ฝายสถานที่
- ฝายรักษาความปลอดภัย
- ฝายปฐมพยาบาล
- ฝายการเงินและพัสดุ
- ฝายประเมินผล
- ฝายขนสงและบริการ
- ฝายประสานงานคายยอย / ศูนยอาหารและเครื่องดื่ม
4) คายยอย/กิจกรรมกลุมสัมพันธ/กิจกรรมยามวาง/กิจกรรมเครือขาย 15 อําเภอ
- คายยอยที่ 1 ลูกเสือ
- คายยอยที่ 2 เนตรนารี
- คายยอยที่ 3 ยุวกาชาด
- คายยอยที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ศธ.จิตอาสาทําดีดวยหัวใจ
- คายยอยที่ 5 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
5) ฐานกิจกรรม
- กิจกรรมรอบกองไฟ/เฉลิมพระเกียรติ/ศิลปวัฒนธรรม
- ลูกเสือ เนตรนารีชอสะอาด/อาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย/คุณธรรม
- กาชาดยุวกาชาด /บําเพ็ญประโยชน /รักษาอนามัยตนเองและผูอื่น
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
- เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ /ศธ.จิตอาสาทําดีดวยหัวใจ
- เสมารักษ เสมาพิทักษ เพื่อเด็กและเยาวชน
- ออกกําลังกายทาทายสมอง ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- การใชสื่อออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

6. รายละเอียดงบประมาณ จํานวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการประชุม จํานวน 4 ครั้ง
วางแผนเตรียมความพรอม
และสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมชุมนุม จํานวน 4 วัน 3 คืน
“ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อพ.สธ. พสน.”
1. คาอาหาร/เครื่องดื่ม 10 มื้อๆ ละ 50 บาท
จํานวน 830 คน X 50 X 10 บาท
2. คาสถานที่อบรม สถานที่พัก สาธารณูปโภค
3. คาวัสดุ อุปกรณ คายชุมนุม คายยอย/ฐาน
4. คาของที่ระลึก สัญญาลักษณประจําคาย
เสื้อ หมวก ผาผูกคอ คูมือ เกียรติบัตร
5. เงินสนับสนุน บริหารจัดการ 5 คายยอย
6. ขั้นตอนพิธีเปด – ปด / ชุมนุมรอบกองไฟ
7. คาตอบแทน / คาวิทยากร / คาเบี้ยเลี้ยง
กิจกรรที่ 3

8. ติดตามผลความกาวหนา / เครือขาย
รวมงบประมาณที่ใชทั้งหมด

งบประมาณ
ที่ใช
10,000

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
0
10,000
0

-

-

-

-

415,000

0

415,000

0

128,000
97,000
250,000

0
0
0

128,000
0
0
97,000
0
250,000

50,000
20,000
30,000

0
0
30,000

50,000
20,000
0

0
1,000,000

0
30,000

0
0
623,000 347,000

0
0
0

(ขอถั่วจายทุกรายการ)
7. การวิเคราะหความเสี่ยง
7.1 ความเสี่ยง
1) ผูเขารวมคายชุมนุมประกอบดวย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ครู อาจารย นักเรียน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) และจิตอาสาทําดีดวยหัวใจ เปนคายบูรณาการมีทั้งนักเรียน
นักศึกษา ชาย-หญิง
2) การบูรณาการคายชุมนุมตองมีการเรียนรูและปฏิบัติหนาที่รวมกัน และตองบริหารจัดการ
เครือขายหลังเสร็จสิ้นการเขาคายชุมชุม
7.2 การบริหารความเสี่ยง
1) จัดแยกคายยอยและที่พักสําหรับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อพ.สธ. แยกเปนสัดสวน
จัดใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และพนักงานเจาหนาที่ พสน.ติดตาม ดูแลอยางใกลชิด
2) จั ด ทํ า ปฏิ ทิน ผลการดํา เนิน งานติดตามผลการดํา เนิ นงานของเครือ ข า ย รายเดื อน
และรายป
3) จัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรและเครือขาย “รางวัลเสมารักษ ทําดีดวย
หัวใจ”

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผูเขารวมชุมนุมมีความรับผิดชอบตอสังคม มีคานิยมที่ถูกตอง เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต
รูเทา ทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเปนเครือขา ยเฝา ระวังปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด
การทุจริต และสงเสริม ดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุมเสี่ยง ทุกรูปแบบ
8.2 มีเครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ 15 อําเภอ ขับเคลื่อนและประสานงาน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) และพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาศูนยเสมารักษ ศธ.จิตอาสาทําดีดวยหัวใจ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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คณะดําเนินงาน

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
นายอรรถพร สิงหวิชัย
ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
นายเกื้อกูล ดีประสงค
รองศึกษาธิการภาค 18 ปฏิบัติราชการแทนศึกษาธิการภาค 18
รองประธานกรรมการ
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ
ผูแทนองคกรภาคเอกชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นางพัชราวลัย จิวสืบพงษ
ผูแทนองคกรวิชาชีพ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นางดารัตน ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ผูแทนภาคประชาชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รศ.สุขุม เฉลยทรัพย
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายสุเชษฐ ธีรัทธานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายเธียร เธียรถาวร
ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ
นายอนันต โดรณ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ
นายทองสุข อยูศรี
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางปราณี ศิวารมณ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
นางศิวารมย ศิริภาพ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา
นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ
ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ
ผูแทน กศจ.อนุกรรมการ
นางดารัตน ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ผูแทน กศจ.อนุกรรมการ
นางสาวสุดสวาท ยังแจม
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการ
นายสุชาติ เอกปชชา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองตางู อนุกรรมการ
นายบันลือ สงาจิตร
ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายจิระวิทย ศุภนันทกานต
ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายปรีชา เดชพันธุ
ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะทํางาน
นายไกรพันธ พูลพันธชู
นางสาวนฤมล สินพูล
นางเกษราภรณ นิ่มพันธุ
นางสาวจตุพร บรรดาล
นายเอกราช โฉมแกว

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

รวบรวม เรียบเรียง
นายไกรพันธ พูลพันธชู
นางสาวจตุพร บรรดาล

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

จัดทํารูปเลม
นางสาวจตุพร บรรดาล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

