ขอ 16
รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ที่ 0278/1920 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
เรื่อง การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในชวงไตรมาสที่ 4
2. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในชวงไตรมาสที่ 4
3. แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ สงป.301)
4. แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ (แบบ สงป.302)
..............................................

รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค ได รั บ จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป พ.ศ.2564
เพื่อดําเนินการตามภารกิจ ของสํานักงานศึกษาธิการจั งหวัด นครสวรรคดา นการศึกษาใหมีประสิท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
ในการนี้ กลุมนโยบายและแผน จึงไดดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2564 ในทุกไตรมาส ไดแก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) และไตรมาสที่ 4
(เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน) เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ
ผู รั บ ผิ ดชอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2563 และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ กท า น
ที่ใหความรวมมือในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

สารบัญ
เรื่อง
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4/2564
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2. โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร ศธจ.นครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2564
3. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผานกลไกของ กศจ.
4. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร

...............................

หนา
1
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12
17
22

๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท ดานการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก ดานการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณ
ุ ภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

๒

๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ ดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรบั การอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3  แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.นครสวรรค
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมสนับสนุนประชากรใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
เทาเทียม และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานศึ กษาธิการจั งหวั ดนครสวรรค ภายใตการกํากั บดู แลของสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งกําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมาย และใหมีอํานาจ
หนาที่ในเขตจังหวัดในการพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ

๓

ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่ในการประสานสงเสริม
และสนับ สนุนใหห นว ยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึก ษาธิการ และหนว ยงาน
ที่ เกี่ ย วขอ งในจัง หวัดนครสวรรค ใหมีความพรอมในการปฏิบัติห นา ที่ไดอยา งมีประสิทธิภ าพ เปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จึงจําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายดานการจัดศึกษา โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อจัดทํานโยบายและจุดเนนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
8.2 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) แผนพั ฒนาการศึ กษาจั งหวั ดนครสวรรค (พ.ศ.2563-2565) ฉบั บทบทวน ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2564 และมีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 2 แผน
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน
1 เลม
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร อ ยละของหน ว ยงานทางการศึก ษาและหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด การศึ ก ษา
ในจังหวัดบูรณาการจัดการศึกษาโดยมีทิศทางและเปาหมายตามนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
2) รอยละของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณา
การบริหารการศึกษา และกําหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาตอไป
10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564
10.2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
11. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ จังหวัดนครสวรรค
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การจัดทํานโยบายและจุ ดเน นการดํ าเนิน งานเพื่ อ พัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษาของจั ง หวั ด
นครสวรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2563-2565)
ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
13.2 การจั ด ทํ า นโยบายและจุ ด เน น การดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของจั ง หวั ด
นครสวรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
13.3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ในไตรมาสที่ 4 ไดดํา เนิน การประชุม เชิง ปฏิบัติก ารติดตามและสรุป ผลการดําเนินงาน ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทํารางนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค ป 2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ หองประชุม ฟอรัมเอ็ม โรงแรม
เดอะพาราดิโ ซ อํา เภอเมือ งนครสวรรค จัง หวัดนครสวรรค โดยผูเ ขา รว มประชุม ประกอบดว ยบุ คลากร
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค รวม 48 คน ซึ่ ง เป น ไปตามมาตรการป อ งกั น และควบคุ ม
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครสวรรค
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นครสวรรค (พ.ศ.2563-2565)
ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 และมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564
เชิงคุณภาพ
1) รอยละของหนวยงาน
ทางการศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ในจังหวัด บูรณาการจัดการศึกษา
โดยมีทิศทางและเปาหมาย
ตามนโยบายและจุดเนน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค
2) รอยละของการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานสามารถนํามาใช
ประกอบการพิจารณาการบริหาร
การศึกษา และกําหนดนโยบาย
พัฒนาการศึกษาตอไป

คา
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

2 แผน

2 แผน

2 แผน

100

1 เลม

1 เลม

1 เลม

100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ 100

100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ 100

100
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

17. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
(บาท)
38,900

ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
38,900

3,329

-

770

34,801

แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สงผลใหแผนที่จะดําเนินการ
ในไตรมาสที่ 3-4 มีความคลาดเคลื่อน และตองมีการปรับรูปแบบกิจกรรมจากแผนเดิมที่เคยวางไว
18.2 แนวทางแกไข
ตองปรับรูปแบบการดําเนินงาน เชน เปนการใชเวียนเอกสารใหหนวยงานตางๆ ใหขอมูล
แทนการมารวมประชุมเพื่อใหกิจกรรมสามารถดําเนินการไดตอไป
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ สูหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนเอกภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับรองและบริบทของจังหวัดนครสวรรค สงผลดีตอนักเรียน
นักศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค
21. ผูรายงาน นางสาวจตุพร บรรดาล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท 056-226456 โทรสาร 056-226455 E–mail nok_690@hotmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณ
ุ ภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ ดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรบั การอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3  แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.นครสวรรค
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมสนับสนุนประชากรใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
เทาเทียม และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทในการเรียนและการสอนมากขึ้น ในทุกระดับชั้น
มีการพัฒนารูปแบบการเรียนและการสอนปจจุบันพัฒนาการดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ได เ ข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเปลี่ย นแปลงสัง คมให เ ข า สูยุค สัง คมสารสนเทศ (Information Society)
การสื่อสารสามารถทําการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดรวดเร็วโดยมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการเชื่อมตอเครือขา ยการสื่อสารดว ยสมรรถนะของคอมพิว เตอรที่ส ามารถเก็บ และรับ สงขอ มูลได เปน
จํานวนมาก จึงไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในทุกวงการการสื่อสารที่รูจักอยา งกวางขวางและเปน ที่นิยม
คือการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต (Internet)

๙

เนื่ อ งจากอิ น เทอร เ น็ต ประกอบดว ยเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร จํ า นวนมากที่ มี ก ารเชื่ อ มกั นทั่ ว โลก
ทํ าใหผูใชส ามารถเขา ถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ในระบบเครือขา ยอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนขอมูลดา นธุรกิจ
ดานบันเทิงและดานการศึกษา ซึ่งในการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตเปนการสื่อสารที่สามารถปฏิสัมพันธ
โตตอบกันระหวางผูรับและผูสงในดานการศึกษามีการนําอินเทอรเน็ตมาชวยในการบริหารจัดการ เนื่องจาก
คุ ณ สมบั ติ ของอิ น เทอร เ น็ ต สามารถขจั ด ป ญ หาด า นเวลาและระยะทางในการจั ด การเรี ย นการสอน
ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยการระบุวา ผูสอนจะตองจัดการเรียน
การสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาและทุกสถานที่ (Any Time Any Where) และหมวด 9 ไดระบุ
รัฐบาลตองสงเสริมใหมีการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับกระบวนการ
เรี ย นรู ข องคนไทยและต อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ความสามารถตามสภาพแวดล อ ม โดยเฉพาะ
ทางดานการศึกษาบุคลากรสวนใหญตองเตรียมความรูใหเพียงพอเพื่อกาวเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เล็งเห็นความสําคัญของการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันทันสมัยมาใชปรับปรุงระบบการทํางานใหรวดเร็วในยุคของเทคโนโลยีจึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพความรูและทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบการทํางานและเปนการเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารตอไป
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
8.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับการอบรมไปพัฒนางานในองคกร
8.3 สรางทัศคติและความเขาใจอันดีกับบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคทั้งหมดไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
.
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคทั้งหมดสามารถใชเว็บไซตและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเผยแพร เปนประโยชนตอการทํางานได
10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 ประชาชนทั่วไป
10.2 หนวยงานราชการในจังหวัดนครสวรรคและใกลเคียง
10.3 สถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค
10.4 นักเรียน ผูปกครอง และครู
10.5 บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
10.6 ธุรการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค
11. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมกราคม ๒๕๖4 – เดือนกันยายน ๒๕๖4
12. สถานที่ดําเนินการ หองประชุมแสงเทียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
13. กิจกรรมที่ดําเนินการ
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเว็บไซตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
13.2 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน

๑๐

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดดําเนินการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเว็บไซตสํานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค ตามโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เมื่อวันจันทร ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมแสงเทียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั งหวัด ไดดํ า เนิ นการจัด ประชุม ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารพั ฒ นาบุค ลากรทาง
การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
โดยระบบออนไลน
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคทั้งหมดไดรับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคทั้งหมดสามารถใชเว็บไซต
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การเผยแพร เปนประโยชนตอการทํางานได

คา
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ
100

รอยละ
100

จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
เว็บไซตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 1 วัน

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทํา
เว็บไซตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 1 วัน

รอยละ
100

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
32,660
32,660
3,500
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
9,600
19,560

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
เนื่องจากปญหาโรคระบาดโควิด 19 ทําใหการประชุมครั้งนี้มีปญหาเรื่องการจัดหาสถานที่ประชุม
18.2 แนวทางแกไข
1) จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการ
2) ปรับปรุงเวลาสถานที่ใหเหมาะสม
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาบุคลากรในดานตางๆทุกๆป
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ประชาชนทั่วไป หนวยงานราชการในจังหวัดนครสวรรคและใกลเคียง สถานศึกษา และหนวยงาน
การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค ไดใชเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนแหลงขอมูลสารสนเทศ
20.2 โรงเรียนเอกชน หนวยงานการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค มีระบบเพื่อใชติดตอประสานงาน
กับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
21. ผูรายงาน นางสาวจตุพร บรรดาล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท 056-226456 โทรสาร 056-226455 E–mail nok_690@hotmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร ศธจ.นครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2564
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณ
ุ ภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ ดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรบั การอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3  แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.นครสวรรค
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมสนับสนุนประชากรใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
เทาเทียม และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคเปนหนวยงานที่ตองปฏิบัติภารกิจ ในการสงเสริม และสนับสนุน
การจัดการศึกษา ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองอาศัย
องคประกอบหลายประการ แตองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ บุคลากรในหนวยงานตองไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรและบุคลากรตองไดรับการพัฒนาทั้งในดานหนาที่การงาน ความกาวหนาทางวิชาชีพ และสราง
ความตระหนักในการพัฒนาหนวยงาน เพื่อไดการปฏิบัติหนาที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค
ของหนวยงาน
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาและเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
จึงไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึน้
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูถึงแนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกตอง
8.2 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร
8.3 เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบแนวทางในการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รอยละ 80 ของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ไดรับความรู และมีความเขาใจ
อันดีตอหนวยงาน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
.
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคมีความรูความสามารถ ทักษะในการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง และเกิดความตระหนักในการใหความรว มมือ ในการทํา งานเพื่อให
หนวยงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
10. กลุมเปาหมายโครงการ
ขาราชการและลูกจางในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคทุกคน
11. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 5 มกราคม 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการบรรยาย และฝกปฏิบัติ ดังนี้
- ใหความรูถึงแนวทางการทํางาน
- บรรยายและฝกปฏิบัติในการเขียนผลงานทางวิชาการ
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคไดรับ ความรูถึงแนวทางการเขียนผลงาน
ทางวิชาการที่ถูกตอง
14.2 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
14.3 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคมีแนวทางในการทํางานเปนไปในแนวเดียวกัน
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
คา
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

เชิงปริมาณ
บุคลากร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคทุกคน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรคมคี วามรูความสามารถ ทักษะ
ในการเขียนผลงานทางวิชาการเพือ่ พัฒนา
ตนเอง และเกิดความตระหนักในการให
ความรวมมือในการทํางานเพื่อให
หนวยงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

80

44

บุคลากร สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค ไดรับความรู
และมีความเขาใจอันดี
ตอหนวยงาน

100

80

44

บุคลากรที่เขารวมการอบรม
สามารถนําความรูไปเปนแนวทาง
ในการเขียนผลงานทางวิชาการ

100

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม

17. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
(บาท)
12,740

ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
12,740

-

แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12,740

-

-
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
เงื่อนไขของเวลาทําใหขาดการมีสวนรวม เนื่องจากบุคลากรมีภาระหนาที่ตามบทบาทของแตละคน
18.2 แนวทางแกไข
การกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และกําหนดภาระงานรวมกัน เพื่อใหบุคลากรไดมีระยะเวลา
เตรียมตัวในการมีสวนรวมครบทุกคน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สิ้นสุดโครงการเรียบรอยแลว
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
21. ผูรายงาน นางสาวจตุพร บรรดาล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท 056-226456 โทรสาร 056-226455 E–mail nok_690@hotmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท ดานการปรับสมดุลภาครัฐ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณ
ุ ภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ ดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรบั การอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3  แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.นครสวรรค
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมสนับสนุนประชากรใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
เทาเทียม และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) ด า นการสร า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
หัวขอการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษา
เนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาการสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตางๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด
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คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 กําหนดใหในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการ
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด (กศจ.) มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นส ว นของการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู
ให มีคุ ณ ภาพเท า เที ย มและทั่ ว ถึ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวัด โดยการกํ า หนดยุท ธศาสตร แนวทางการจั ด การศึกษา
และการส ง เสริม สนั บ สนุ นการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดับ และทุ ก ประเภท ประสานและสง เสริม การบริหาร
และการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกํากับ เรงรัด
ติ ดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสว นราชการหรือ หนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสํา นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตามยุทธศาสตรชาติ และอํานาจหนาที่ข องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนนใหมีประสาน
และการบูรการดําเนินงานตามภารกิจ ของแตล ะหนว ยงานที่มีภ ารกิจจัด การศึ กษา หนว ยงานที่เกี่ย วขอ ง
องคกรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะตองดําเนินการโดยมีแนวทาง
ที่ผานการรวมกันกําหนด รวมกันขับเคลื่อน รวมกันประเมิน และรวมกันนําเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
จากเหตุผลและความจําเปนขางตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีโครงการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
8.2 เพื่อใหมีการกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ
เทา เทีย ม และทั่ว ถึงของจั ง หวั ดตามแนวทางกายกระดับ คุณภาพการศึ ก ษา และตัวชี้วัดการดํา เนิน งาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
8.3 เพื่อสรางเครือขายในการกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
จังหวัดนครสวรรคจัดทําเปนเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน
10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.๑ บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
10.2 บุคลากรของหนวยงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด
11. ระยะเวลาดําเนินการ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
จัดทําเปนเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการฯ
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
คา
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

จังหวัดนครสวรรคจัดทําเปน
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน

83 เลม

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
เปาหมาย

83 เลม

ผลการดําเนินงาน

จังหวัดนครสวรรคมีเอกสาร
เผยแพรผลการดําเนินงาน
โครงการฯ

รอยละ
100

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม

17. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
(บาท)
100,000

ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
63,114.93

-

แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
ไมพบปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
-

11,924

36,250.93

14,940
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สิ้นสุดกิจกรรมโครงการแลว
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และทราบถึงแนวทางการสงเสริม พัฒนา
การศึกษาที่เหมาะสม
21. ผูรายงาน นางสาวจตุพร บรรดาล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท 056-226456 โทรสาร 056-226455 E–mail nok_690@hotmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
2. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย
การตรวจราชการของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท การปรับสมดุลภาครัฐ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.6 แผนความมั่นคง
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณ
ุ ภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ ดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรบั การอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3  แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.นครสวรรค
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมสนับสนุนประชากรใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
เทาเทียม และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
การตรวจราชการเปนกลไกและเครื่องมือสําคัญของรัฐในการตรวจสอบความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามนโยบายแหงรัฐ เปนการสนับสนุนใหการบริหารราชการแผนดิน และการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐดานนโยบายและแผนงาน
ที่สํ าคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 จึงกําหนด
ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทําหนาที่ในการตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห วิจัย
ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศใหคาํ ปรึกษาและแนะนํา เพือ่ การปรับปรุงพัฒนา และระเบียบ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยการตรวจ ติ ดตาม ประเมิน ผล และนิเ ทศการศึ ก ษา พ.ศ.2549 ขอ 12
กําหนดใหการตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติก ารตรวจราชการประจํ า ป แ ละแจ ง ให ห นว ยรับ ตรวจทราบ ดํ า เนิ น การตรวจราชการ
และรายงานผลการตรวจราชการตอปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีวาการกระทรวงทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการและรายงานสรุปภาพรวมอยางนอยปละสองครั้ง
ปงบประมาณ 2564 กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก าร
ตรวจราชการตามนโยบาย ไดแก การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัม ฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
การตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ
ดังนั้น เพื่อใหการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึก ษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18
เปนกลไกและเครื่องมือสําคัญแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาซึ่งไดนํานโยบายของรัฐและกระทรวง
ศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะใหกระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนานโยบายใหเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรคเปนหนวยสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทําหนาที่ ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจ
ราชการ จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษา ดําเนินงานเกี่ยวกับ
งานตรวจราชการของผูตรวจราชการ งานติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ
ประสานเครือขา ยการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผล และนิเ ทศการศึกษา และปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2564 จังหวัดนครสวรรค
8.2 เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ กรณีปกติ
และกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2564 จังหวัดนครสวรรค
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) รวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ และกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 100
2) รวมปฏิบัติการตรวจราชการกับ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีพิเศษทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณเรงดวนฉุกเฉิน รอยละ 100
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3) สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชกาแบบบูรณาการ และกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ 2564 รอยละ 100
4) สรุปและรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ ทุกครั้งที่รวมตรวจราชการหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย รอยละ 100
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
.
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ศึกษาธิการภาค 18 ผูบริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลไปใชประกอบในการปรับ ปรุง
พัฒนาและแกไขปญหาใหสอดคลองกับบริบทในพื้นที่
10. กลุมเปาหมายโครงการ
หนวยงานผูรับการตรวจราชการ ประกอบดวย สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค (สพป.นว 1 , 2 และ 3,
สพม.42, สกอ., พศจ., สอศ., กศน. และ สช)
11. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
12. สถานที่ดําเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1
และรอบ 2
กิจกรรมที่ 3 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2563– มีนาคม 2564
รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2564–กันยายน 2564
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 ขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
14.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
และแตงตั้งคณะติดตามการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีปกติ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
14.3 กิจกรรมที่ 3 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ 2564
รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2564–กันยายน 2564 โดย จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
1) เรื่อง ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ภาคเรียนที่ 1/2564 ในเขตตรวจราชการที่ 18 ของหนวยงานทางการศึกษาทุกแหงในจังหวัดนครสวรรค
2) การลงพื้ น ที่ ต รวจราชการ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน
และการดําเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษาเอกชน ศธจ.นครสวรรค

๒๖

15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการ
2. รวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการแบบบูรณาการ และกรณี
ปกติ ประจําปงบประมาณ 2564

คา
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
เปาหมาย

1

1

1

1

เชิงคุณภาพ
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ศึกษาธิการ
ภาค 18 ผูบริหารระดับสูง ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

ไดขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการ
รวมปฏิบตั ิการตรวจราชการ
กับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ และกรณีปกติ
ประจําปงบประมาณ 2564

100

ผูเกี่ยวของรับทราบผลการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข

100

100

๒๗

๒๘

17. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
(บาท)
8๐,๐๐๐
(ตามโครงการ)

ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
42,660
27,510
11,400
3,750

แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
แผนการลงตรวจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
18.2 แนวทางแกไข
ปรับเปลี่ยนแผนงานใหเสอดคลองกับภาวการณตางๆ และมีการเตรียมความพรอมอยูเสมอ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
21. ผูรายงาน นางสาวจตุพร บรรดาล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท 056-226456 โทรสาร 056-226455 E–mail nok_690@hotmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

