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กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค ์เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



 

(ก) 

 

ค ำน ำ 

  เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้ ในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งได้รับงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับการบริหารจัดการ 

  โดยคณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้อย่างดียิ่ง 

 
 

     กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(ข) 
 

สำรบัญ 

หน้า 

ค าน า                   ก 

สารบัญ                   ข 

ส่วนที่ 1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3         1 

 - รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           1 

 - รายละเอียดการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           2 

 ส่วนที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565           6 

 - รายละเอียดภาพรวมงบประมาณทุกงบ             6 

 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณตารมโครงการ             7 

คณะผู้จัดท า                10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

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

 งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ที่ได้รับ เป็นงบประมาณ 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรให้ ประกอบด้วย 

 1. งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด 
ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ งบด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวน 5,000,000 บาท  ดังนี้ 

1.  งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน จ ำนวน 4,00,000 บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน)  ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ/ต่อปี หมำยเหตุ 
ก. ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน (ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าที่พัก และยานพาหนะ 100,000  
2 ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000  
3 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000  
4 ค่าซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของส านักงาน 100,000  
5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดท าเอกสาร 100,000  
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000  
7 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100,000  
8 ค่าท าการนอกเวลาราชการ 50,000  
9 ค่าใช้จ่ายรองรับนโยบายเร่งด่วน (อนุมัติตามความจ าเป็น) 400,000  
 รวม 1,350,000  
ข. ค่ำสำธำรณูปโภค 
1 ค่าไฟฟ้า 800,000  
2 ค่าน้ าประปา 50,000  
3 ค่าไปรษณีย์ 50,000  
4 ค่าโทรศัพท์ 50,000  
5 ค่าอินเตอร์เน็ต 44,000  
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 รวม 994,000  
ค. ค่ำจ้ำงอตัรำจ้ำงปฏิบัติงำนในส ำนักงำนฯ (รวมทั้งหมด 17 อัตรำ) 
1 ค่าจ้าง   (9.000 บาท/เดือน)   รวม  2  อัตรา 216,000  
2 ค่าจ้าง   (8,000 บาท/เดือน)   รวม  15  อัตรา 1,440,000  
  1,656,000  
 รวมงบประมำณ 4,000,000  

 
2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2.1 รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  16 
โครงการ งบประมาณจ านวน  1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

1 
โครงการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ต้นแบบ เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2565 

40,000 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวมงบประมำณ 50,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 75,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  

4 
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี
การศึกษา 2564 (NT-64) 

10,000 กลุม่นิเทศ ติดตามฯ 

รวมงบประมำณ 85,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5 
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

39,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

7 โครงการ  ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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ในสถานศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

8 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของครูผู้สอนเพ่ือยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

9 
โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
สาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

10 โครงการนิเทศ 100 % 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

11 โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต    2,500 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

12 โครงการพ ฒนาการศึกษาด้วยวิถีคุณภาพ 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  

รวมงบประมำณ 301,500   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

13 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการแนะแนว และ
สอนทักษะอาชีพตามความต้องการของผู้เรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

17,200 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวมงบประมำณ 17,200   

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14 
โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25,000 
กลุ่มอ านวยการ/กลุ่ม
นิเทศ 

รวมงบประมำณ 25,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

15 โครงการการบริหารจัดการงานกลุ่มอ านวยการ 293,100 กลุ่มอ านวยการ 

16 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

22,200 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 144,800 กลุ่มบุคคล 

3 

 



 

18 โครงการตรวจสอบภายใน 10,000 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

19 
โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

20 
โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านนโยบายและแผนของ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

131,200 กลุ่มนโยบายและแผน 

รวมงบประมำณ 621,300  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  1,000,000  

 

2.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

โครงการสนบัสนนุและติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข บูรณา
การร่วมกับ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการ
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

18,000 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวยั ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

3 
โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

250,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

4 
โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  

5 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมนิระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 
2022  

27,060 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

6 
โครงการ  ขับเคลื่อนและพฒันาการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ C0ding 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

7 โครงการ  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ในสถานศึกษา 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

8 
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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10 โครงการประกันคุณภาพภายใน 35,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

11 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ส านักงานเขตพื้นที่สุจริต) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

 รอจัดสรรจาก 
สพฐ. 

กลุ่มอ านวยการ 

12 
โครงการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที1่ ปีการศึกษา 2564  (RT) 

 รอจัดสรรจาก 
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

13 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 123,000 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวมงบประมำณ 618,060 
 

 

2.3 งบประมาณจากแหล่งงบประมาณอ่ืน 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปีการศึกษา 2564  (0-NET64) 

300,000 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
งบ สทศ. 

 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ใช้จ่ายภาครัฐ  ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ดังนี้ 
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แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

 

งบประมำณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

1 งบบุคลากร 13,400,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 

2 งบด าเนินงาน 35,053,300 8,763,325 8,763,325 8,763,325 8,763,325 

3 งบเงินอุดหนุน 61,688,780 8,019,500 22,824,800 18,506,600 12,337,880 

4 งบลงทุน 44,216,900 13,265,070 11,054,225 15,475,915 4,421,690 

5 งบรายจ่ายอื่น 1,157,000 289,250 289,250 289,250 289,250 

รวม 155,515,980 33,687,145 46,281,600 46,385,090 29,162,145 
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โครงกำรตำมงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

1 

โครงการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูต้นแบบ เพ่ือรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2565 

40,000 - - 20,000 20,000 

2 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 - - - 10,000 

3 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

75,000 5,000 20,000 50,000 - 

4 
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 (NT-
64) 

10,000 - 10,000 - - 

5 
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

39,000 - - 20,000 19,000 

6 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5,000 - - - 5,000 

7 



 

 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

7 
โครงการ  ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในสถานศึกษา 

20,000 - - - 20,000 

8 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอน
เพ่ือยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

20,000 - - - 20,000 

9 

โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระ
วิชาวิทยาศาสตร์ 

15,000 - - - 15,000 

10 โครงการนิเทศ 100 % 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

11 
โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดมีชีวิต    

2,500 - 2,500 - - 

12 โครงการพ ฒนาการศึกษาด้วยวิถีคุณภาพ 100,000 - 50,000 50,000 - 
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 รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

13 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาใน
การแนะแนว และสอนทักษะอาชีพตามความ
ต้องการของผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

17,200 - - - 17,200 

14 
โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการ
ผลิตและบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

15 
โครงการการบริหารจัดการงานกลุ่ม
อ านวยการ 

293,100 70,000 70,000 70,000 83,100 

16 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

22,200 - 22,200 - - 

17 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล 

144,800 36,200 36,200 36,200 36,200 

18 โครงการตรวจสอบภายใน 10,000 - 5,000 5,000 - 

19 
โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

20 
โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานดา้น
นโยบายและแผนของ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

131,200 5,000 5,000 94,200 27,200 
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คณะท ำงำน 

 

ที่ปรึกษำ 

นายสุรพล   เพ็งน้อย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
นายศิริเดช ศรีสร้อย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
นายสมพร   พุฒกาง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 
 
 

ผู้จัดท ำ 
1. นางแสงอรุณ วันนา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางแพรวพรรณ จันทร์แป้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางหทัย อุดมการเกษตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสาวชัฌญากานต์  ศักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. บุคลากรในส านักงานทุกท่าน 
 

ออกแบบปก 
นางแพรวพรรณ จันทร์แป้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
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กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน


