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สภาพการจัดการศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้บรหิารจัดการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยแบ่งส่วนราชการภายใน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย  
ดังนี ้

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
6. กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
9. กลุ่มกฎหมายและคด ี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.  ที่ต้ังและเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   ตั้งอยู่เลขท่ี  
504 หมู่ที่ 3  ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์    มีพื้นท่ี 3,830.93  
ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 39.91  ของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ท้ังหมด 9,597 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
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 ทิศเหนือ            ติดต่อจังหวัดพิจิตร 
 ทิศใต้                ติดต่อจังหวัดลพบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันออก       ติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ ์
 ทิศตะวันตก         ติดต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                        นครสวรรค์ เขต 1 

   (อ าเภอเมืองนครสวรรค์,อ าเภอชุมแสง,อ าเภอโกรกพระ,อ าเภอพยุหะคีรี และอ าเภอเก้า
เลี้ยว) 
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         นายอนุพนธ์  พันงาม ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอ าเภอทา่ตะโก 
         นายชวลิต  ยี่สาคร ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอ าเภอตากฟ้า 
         นายสิทธิพงศ์  สั่งศร ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอ าเภอไพศาลี 
         นายสุเทพ  สุขทอง ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอ าเภอตาคลี 
         นายสันต ิ อินทร์สุภา ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอ าเภอหนองบัว 

       นายภาคภูมิ  รังษิมาศ      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รกัษ์หลวงพ่อด า) 

       นายณรงค์ชัย   บุญม ี      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมอืงเก่าเวสาลี) 

       นายชาญศิลป์  เรอืงศร ี      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง) 

       นายณรงค์  นาคชัยยะ      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว) 

       นายอนิทพงษ์ จินดาทิพย์      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าตะโก 1 (มิตรครู) 

       นางอญัชลี จินดาทิพย์      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าตะโก 2 (ชัยพฤกษ์) 

       นายวิเชียร  ศิริคง      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตากฟ้า (ฟ้าอุดม) 

       นายประสทิธิ์ ปานพรม       ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี 1 (ศิษย์หลวงพ่อเดิม) 

       นายอนุวัฒน์  อินทะชัย      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี 2 (เมืองพระสังข์) 

       นายธีรชัย เกษวริิยะการ      ประธานศนูย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี 3 (พรหมจริยคุณ) 
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ความเป็นมา 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  เป็นหนว่ยงาน 
ทางการศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องปรับปรุงแก้ไขก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา และก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที ่ 18 มกราคม 2551  โดยส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3  รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา  5  อ าเภอ  คือ อ าเภอหนองบวั  อ าเภอตากฟา้  อ าเภอ
ไพศาลี  อ าเภอตาคลี  และอ าเภอท่าตะโก   ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสง่เสริม  และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทกุคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดย
มุ่งหวังให้นักเรียนเป็น “คนดีคนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ” 
 

 

 การด าเนินงานตามบทบาทหน้าทีแ่ละกรอบภารกจิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร กลยุทธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และบริบทของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา จึงต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน  เพื่อให้
ทราบถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานที่ผ่านมา  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
จึงก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
     1.1  ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา/จ านวนห้องเรียน/จ านวนนักเรียน  
              (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

 
    1.2 จ านวนโรงเรียน แยกตามอ าเภอ ปีการศึกษา 2562   
              (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

              
อ าเภอ 

            จ านวนโรงเรียน/สาขา 
          รวม          โรงเรียน            สาขา 

หนองบัว 41 1 43 
ตาคล ี 58 - 58 

ท่าตะโก 39 - 39 
ไพศาล ี 39 - 39 
ตากฟ้า 23 - 23 

รวมทั้งสิ้น 200 1 201 

 
    1.3 จ านวนโรงเรียน แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
          (ข้อมูล ณ วันที ่10 มถิุนายน 2562) 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จ านนวนนกัเรียน จ านวนโรงเรียน 
1 ขนาดที่ 1 1 – 120 139 
2 ขนาดที่ 2 121 – 200 39 
3 ขนาดที่ 3 201 – 300 20 
4 ขนาดที่ 4 301 – 499 - 
5 ขนาดที่ 5 500 – 1,499 3 
6 ขนาดที่ 6 1,500 – 2,499 - 
7 ขนาดที่ 7 2,500 ขึ้นไป - 

 รวมทั้งสิ้น  201 

      สังกดั            โรงเรียน 
   จ านวน 
  ห้องเรียน 

      จ านวน 
     นกัเรียน 

   จ านวนคร ู

สพฐ. (สพป.)   200  แห่ง  1  สาขา     1,766      21,202        1,358 
รวมทั้งสิ้น   200  แห่ง 1 สาขา     1,766      21,202      1,358 
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     1.4 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562   
             (ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดบัชั้น 
     สถานศกึษารัฐบาล 

จ านวนนกัเรียน จ านวนห้องเรียน 
อนุบาล 3 ขวบ 297 34 
อนุบาล 1 1,929 192 
อนุบาล 2 2,127 194 
รวมก่อนประถม 4,353 420 
ประถมศกึษาปีที่ 1 2,488 201 
ประถมศกึษาปีที่ 2 2,558 203 
ประถมศกึษาปีที่ 3 2,391 206 
ประถมศกึษาปีที่ 4 2,434 203 
ประถมศกึษาปีที่ 5 2,379 204 
ประถมศกึษาปีที่ 6 2,513 206 
รวมประถมศกึษา 14,763 1,223 
มัธยมศึกษาปีที ่1 740 41 
มัธยมศึกษาปีที ่2 666 41 
มัธยมศึกษาปีที ่3 680 41 
รวมมัธยมศกึษาตอนตน้ 2,086 123 
มัธยมศึกษาปีที ่4 0 0 
มัธยมศึกษาปีที ่5 0 0 
มัธยมศึกษาปีที ่6 0 0 
รวมมัธยมศกึษาตอนปลาย 0 0 

รวมทั้งสิ้น 21,202 1,766 
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    1.5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2562) 

รายการ จ านวน (คน) 
ข้าราชการคร ู 1,358 
พนักงานราชการ 29 
ลูกจ้างประจ า (นกัการภารโรง) 51 
ครูขาดแคลนขัน้วกิฤต 50 
ธุรการโรงเรียน 199 
นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว) 97 
พี่เลี้ยงเด็กพกิาร 42 
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 17 
ครูผู้ทรงคุณค่า  27 

รวมทั้งหมด 1,870 
 
  2. งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารจัดการ  โดยจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดงันี้ 
 

รายการ ได้รบัจดัสรร เบกิจ่าย คงเหลือ 
งบบุคลากร 3,722,705 2,309,283.38 1,413,421.62 
งบด าเนินงาน 36,451,364 798,687.82 35,652,676.18 
งบลงทุน 53,632,220 1,938,700 51,693,520 
งบเงินอุดหนุน 24,280,830  - 24,280,830 
งบรายจ่ายอื่น ๆ  -  -  - 

รวม 118,087,119 5,046,671.20 113,040,447.80 
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ทิศทางการพัฒนา 
 

 
 เป็นองค์กรคุณภาพเป็นเลิศในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานระดบัชาติและสากล บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต  
น้อมน าศาสตร์พระราชาสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยืน ภายในปี 2565 
 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ใหแ้ก่ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนา บริหารจัดการให้มีคุณภาพ ที่เนน้การมีส่วนร่วมเพือ่เสริมสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

 
 “LOVE อยู่ร่วมกันด้วยความรัก”        ประกอบด้วย 
  L – live together in harmony         อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี 
  O – Organization development      ร่วมกันพัฒนาองค์กร 
  V – Virtuous working                     ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
  E – Effective organization               เกิดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
  

 
 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  
มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมคุีณภาพและ
เสมอภาค 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4.  สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 

 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทกุระดับอย่างมีคุณภาพ และมีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 จากการด าเนินงานตามนโยบายและกรอบภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงต้องมีการติดตามรวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงาน ดังนั้น เพื่อใหผ้ลการจัดการศึกษาของหนว่ยงานได้สะท้อนถึงความพยายามและ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  จึงได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  ดังนี้ 
1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาแห่งชาติ 
   1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ระดับชั้น ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

ที่ วิชา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
1 ภาษาไทย 51.01 44.05 52.86 
3 ภาษาอังกฤษ 30.48 30.43 32.93 
4 คณิตศาสตร์ 37.55 34.15 32.61 
5 วิทยาศาสตร์ 39.43 36.74 37.04 

 

 
 
    ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 

0

20

40

60

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
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1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ระดับชั้น ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 – 2561  
 

ท่ี 
วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

1 ภาษาไทย 42.12 44.74 49.52 
3 ภาษาอังกฤษ 27.02 27.35 25.56 
4 คณิตศาสตร์ 22.88 20.04 25.07 
5 วิทยาศาสตร์ 31.64 29.89 32.95 

 

 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ กุมภาพันธ ์2562 

 
1.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

ที ่ วิชา 
ปกีารศกึษา 

2559 
ปกีารศกึษา 

2560 
ปกีารศกึษา 

2561  
1 ความสามารถด้านภาษา 46.15 46.17 49.29 
2 ความสามารถด้วนค านวณ 38.38 31.61 33.20 
3 ความสามารถด้านเหตุผล 47.55 47.72 42.25 
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ที่มา :  ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ กุมภาพันธ์ 2562 

 
2.   ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์      
     ตัวชีว้ัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีผลการติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด ของ     
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในภาพรวม ดังนี้ 
 

รายงานผล ค่าเฉลี่ยและระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดบั
คณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 3 ดีมาก 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ - - 
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - - 
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

2 ดี 

4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2.75 ดีมาก 

5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 4 ดีเยี่ยม 
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา 
และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3 ดีมาก 

7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3 ดีมาก 
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8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย - - 
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 3 ดีมาก 
10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 1 พอใช้ 
11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และ 
บริบทของแต่ละพื้นที่ 

- - 

12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

      12.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      1 พอใช้ 
      12.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดีมาก 
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการประเมินระดับ 
นานาชาติตามโครงการ PISA 
 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ดี 
14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
     14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

1 พอใช้ 

     14.2 ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 

4 ดีเยี่ยม 

15. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสทิธิภาพ   
     15.1 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRMS) 

1 พอใช้ 

     15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน) 

- - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  ขยายดอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 1 พอใช้ 
16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มข้ึน   
     16.1 ระดับประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา) 

1 พอใช้ 

     16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา) 

1 พอใช้ 

17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 1 พอใช้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม N/A - 
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มข้ึน 

N/A - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 3.5 ดีเยี่ยม 
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การจัดการศึกษา 
19. อัตราออกกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง 4 ดีเยี่ยม 
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม :  ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนากรที่ดีตาม
แนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1 พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 1.89 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายทีก่ าหนดตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซ่ึงได้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยยึดยุทธศาสตร์จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 5 นโยบาย เป็นหลกั  โดยจ าแนกโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
 
  โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้นกัเรียนได้มีโอกาสร่วมการประกวด แข่งขัน อันเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้  

ด้านทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวชิาชีพ 
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวชิาการ วิชาชพีของนักเรียนและครูในระดับภาคเหนือ 
และระดับประเทศ 

3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนกัเรียนที่ชนะเลิศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนอืและ
ระดับประเทศ 
             ผลการด าเนินการ 

ตัวแทนนักเรียน ครู ในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ดังนี้ 

   - จ านวนรายการเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ   225  รายการ   
   - จ านวนรายการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือ   225   รายการ   
 
 
 

 

 

 



19 
 

  โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาธิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
      (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2. เพื่อให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทจุริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. เพ ื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 4. เพื่อจัดท าสื่อในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 

5. เพื่อนเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
6. เพื่อถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีการปฏบิัติที่เป็นเลิศของโครงการ 

             ผลการด าเนินการ 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 

ทางการศึกษาในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ครบทุกโรงเรียน มีการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมจากโครงการสร้างเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และมีเครื่อข่ายการท างานร่วมกับคณะกรรมการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
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  โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ Active Learning  
 2. เพื่อคัดเลือก Best Practice การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
Active Learning  
 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning ครบ 
100%  และโรงเรียนมี Best Practice อยา่งน้อย 1 กจิกรรม/ศูนย์คุณภาพการศึกษา และมีต้นแบบ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มกีารเช่ือมโยงการจัดกิจกรรมจากโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
Active Learning มาเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะส าคัญ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลงานครูในทุกระดับ ที่แสดง 
ความรู้ความสามารถและความเข้าใจของครูในการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
 

 

 

 

 



21 
 

  โครงการติดตามและประเมินผลหน่วยพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.

นครสวรรค์ เขต 3 ได้พัฒนาตนเอง 
              ผลการด าเนินการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน และสามารถ
น าไปใช้ในการยกระดับด้านวิชาชีพให้สูงขึ้น และน าไปพัฒนางานในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกดา้นใหม้ีความรัก
ความศรัทธาและความเชื่อถอืในวิชาชพีครู 
 2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พฒันาตนเอง
และคุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
สร้างผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
             ผลการด าเนินการ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติได้รับขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3   ที่ได้รบสรรหาและคัดเลือก  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เผยแพร่ผลงาน  ความดี  
ต่อสาธารณชน และได้รักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป 
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 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์คุณภาพ 
     การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 2. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 
 3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ แลกเปลี่ยน และหาแนวทางแก้ไขการจดัการ
บริหารงานร่วมกัน  
          ผลการด าเนินการ 
            1.  ผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.  การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
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  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      DLIT 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อช่วยแก้ปญัหาโรงเรียนที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  
 2. เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนไดเ้ข้าถึงส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 
 3. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทกัษะการจดัการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้สูงขึ้น 
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่าง
กว้างขวางและทัว่ถึง  
             ผลการด าเนินการ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาคุณภาพการศึกษา และคัดเลือกโรงเรียนที่มี
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
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  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   DLTV 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อช่วยแก้ปญัหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงเอก 
และโรงเรียนขนาดอื่นที่มีปัญหาครูสอนไม่ตรงเอก 
 2. เพื่อขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
 3. เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนไดเ้ข้าถึงส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ทีท่ันสมัย 
 4. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทกัษะการจดัการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้สูงขึ้น 
 5. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่าง
กว้างขวางและทัว่ถึง 
             ผลการด าเนินการ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาคุณภาพการศึกษา และคัดเลือกโรงเรียนที่มี
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

 
 

  โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีสว่นเกีย่วข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. เพื่อให้มีแผนพัฒนางานวิชาการทั้งระดับส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เครือข่าย
สถานศึกษา และสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของหนว่ยงานและสถานศึกษา และสถานศึกษา
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เพื่อจัดท ารายงานผลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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 ผลการด าเนินการ 
             1.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีเอกสารหลักฐานในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธภิาพอยา่งครบถ้วน 
             2. ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 3 มีขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

 
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดเกบ็ข้อมลูสารสนเทศ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธภิาพ 
 2. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มขี้อมลูสารสนเทศใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 3. เพื่อรายงานขอ้มูลสารสนเทศให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานอื่นได้อย่างถูกตอ้งครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา 
          ผลการด าเนินการ 
          1. บุคลากรในสังกัดสามารถใชโ้ปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ 
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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  โครงการจัดงานมุทิตาจิตให้แกข่้าราชการครแูละลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการประจ า ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า ทีม่ีคุณค่าสม
กับค าวา่ปูชนียบุคคล 
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
 3. เพื่อการมีส่วนร่วม ความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการและลูกจา้งประจ าในสังกัดและ
หน่วยงานอื่นๆ 
 ผลการด าเนินการ 
 1. บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับ สมคุณค่าของค าว่า  
“ปูชนียบุคคล” 
 2. บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เกิดมขีวัญและก าลังใจที่จะด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคมต่อไป 
 3. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด มีความสมัครสมานสามัคคีกับหนว่ยงานอื่นมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 
 

 
  โครงการประชาสมัพันธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหวา่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กับสถานศึกษาในสังกัดและหนว่ยงานภายนอก 
 ผลการด าเนินการ 
                1. บุคลากรในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร     
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
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 2.  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน และสร้างความ
เข้มแข็งและประสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 3.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน 
 

 
 
   โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 2. เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจ าชาตแิละท้องถิ่น 
 3. เพื่อตอบสนองนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแขง็ในสถาบัน
หลักของชาต ิ
 ผลการด าเนินการ 
 บุคลากรส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ทกุคนเข้าร่วมพิธี/
กิจกรรมเกิดความรักและเชิดชูในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ภาคภูมใิจในความเป็นคนไทย 
และรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีไทย ตลอดจนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
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  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับความต้องการของเขตพื้นที่ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
             ผลการด าเนินการ 

จัดประชุมพิจารณาการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ  งบด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบดว้ย  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอ าเภอ   ประธานศูนย์คุณภาพ
การศึกษากลุ่มโรงเรียน  และเจ้าหนา้ทีก่ลุ่มนโยบายและแผน โดยพจิารณาจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ 
งบด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ส าหรับส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา โดยเสนอขอตั้ง
งบประมาณ 8 ล้าน บาท แบ่งเป็น 2 งบด าเนินงานดังนี้ 

1. งบด าเนินงานส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 คือ 
        1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  จ านวน 3,410,000 บาท 
        1.2 ค่าจ้างอัตราจ้างเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสรรค์ เขต 3   จ านวน  1,440,000 บาท 

2. งบด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  5 นโยบาย  จ านวน 31 โครงการ   จ านวน  3,150,000 บาท 
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  โครงการแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงิน/การบัญชี มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ส่งผลถึงผู้เรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน 
 2. เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เพื่อให้สถานศึกษาใช้จ่ายเงินให้ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย และแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงิน/บัญชี ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถบรหิารจัดการ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ส่งผลถึงผู้เรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน และตรงตามวัตถุประสงค์ของแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

นายนฤทธิ์  คงนาน  ผู้อ านวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
นายกิตติพันธ์  กุนทอง  รองผู้อ านวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

คณะผู้จัดท าข้อมูล 
 นางแสงอรุณ  วันนา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางแพรวพรรณ  จันทร์แป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 นางวาสนา  นุ่มนาค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
              นางสาวปวีณา  ฤทธิสนธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 นางสาวภานิณี  หงษ์ร่อน เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้รวบรวมและจัดท ารูปเล่ม 
 นางวาสนา  นุ่มนาค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 นางสาวปวีณา  ฤทธิสนธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 นางสาวภานิณี  หงษ์ร่อน เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ออกแบบรูปเล่ม/ปก 
 นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ  
  

 

 

 


