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รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
ค ำน ำ 

 

  ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงกำร/แผนงำน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
จ ำนวน 2 โครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจ ำนวน 2 โครงกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ จ ำนวน 8 โครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ จ ำนวน 1 โครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 31โครงกำร  ยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 6 โครงกำร  รวมทั้งสิ้น 20 โครงกำร ในกรอบวงเงินงบประมำณ
1,000,000บำท และโครงกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 14 โครงกำร นั้น 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  โดยได้สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564-31 มีนำคม 2565) มีผลกำรด ำเนินงำนตำมเอกสำรรำยงำนกำร
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
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ส่วนที่ 1 
รำยละเอียดงบประมำณ/โครงกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

  งบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ที่ได้รับ เป็น
งบประมำณ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรให้ ประกอบด้วย 

 1. งบประมำณเพ่ือใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ จัดสรรงบประมำณ ตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำร บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัด 
ตำมภำระงำน และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพ งบด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำง ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ  กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ จ ำนวน 5,000,000 บำท  ดังนี้ 

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

ที ่ รำยกำร งบประมำณ/ต่อปี หมำยเหตุ 
ก. ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน (ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำตอบแทน ค่ำที่พัก และยำนพำหนะ 100,000  
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน/วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000  
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 150,000  
4 ค่ำซ่อมแซมอำคำร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำน 100,000  
5 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร/จัดท ำเอกสำร 100,000  
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000  
7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 100,000  
8 ค่ำท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 50,000  
9 ค่ำใช้จ่ำยรองรับนโยบำยเร่งด่วน (อนุมัติตำมควำมจ ำเป็น) 400,000  
 รวม 1,350,000  
ข. ค่ำสำธำรณูปโภค 
1 ค่ำไฟฟ้ำ 800,000  
2 ค่ำน้ ำประปำ 50,000  
3 ค่ำไปรษณีย์ 50,000  
4 ค่ำโทรศัพท์ 50,000  
5 ค่ำอินเตอร์เน็ต 44,000  
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 รวม 994,000  
ค. ค่ำจ้ำงอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนในส ำนักงำนฯ (รวมทั้งหมด 17 อัตรำ) 
1 ค่ำจ้ำง   (9.000 บำท/เดือน)   รวม  2  อัตรำ 216,000  
2 ค่ำจ้ำง   (8,000 บำท/เดือน)   รวม  15  อัตรำ 1,440,000  
  1,656,000  
 รวมงบประมำณ 4,000,000  

 
2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2.1 รำยละเอียดโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น  16  
โครงกำร งบประมำณจ ำนวน  1,000,000  บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)   ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

1 
โครงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู
ต้นแบบ เพ่ือรับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 
2565 

40,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

2 
โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

10,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

รวมงบประมำณ 50,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 75,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  

4 
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2564 (NT-64) 

10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

รวมงบประมำณ 85,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

39,000 
กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

6 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

7 
โครงกำร  ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อกำรเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในสถำนศึกษำ 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
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ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

8 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรของครูผู้สอนเพ่ือยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

9 
โครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
สำระวิชำวิทยำศำสตร์ 

15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

10 โครงกำรนิเทศ 100 % 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

11 โครงกำร  ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดมีชีวิต    2,500 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

12 โครงกำรพ ฒนำกำรศึกษำด้วยวิถีคุณภำพ 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  

รวมงบประมำณ 301,500   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

13 
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำในกำรแนะแนว และ
สอนทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

17,200 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

รวมงบประมำณ 17,200   

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14 
โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25,000 
กลุ่มอ ำนวยกำร/กลุ่ม
นิเทศ 

รวมงบประมำณ 25,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

15 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรงำนกลุ่มอ ำนวยกำร 293,100 กลุ่มอ ำนวยกำร 

16 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศแบบรำยงำน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

22,200 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

17 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 144,800 กลุ่มบุคคล 

18 โครงกำรตรวจสอบภำยใน 10,000 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 



 6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

19 
โครงกำรพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

20 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผนของ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

131,200 กลุ่มนโยบำยและแผน 

รวมงบประมำณ 621,300  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  1,000,000  

 

2.2 งบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

โครงกำรสนบัสนนุและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
กำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข บูรณำ
กำรร่วมกับ กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำร
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

18,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

2 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

3 
โครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

250,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

4 
โครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พ.ศ. 2551 มุ่งสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  

5 
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ในกำรประเมนิระดบันำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
2022  

27,060 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

6 
โครงกำร  ขับเคลื่อนและพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณ C0ding 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

7 โครงกำร  พัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม  ในสถำนศึกษำ 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

8 
โครงกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสถำนศึกษำ 

10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

9 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

10 โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน 35,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 



 7 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

11 
เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (ส ำนักงำนเขตพื้นที่สุจริต) ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

 รอจัดสรรจำก 
สพฐ. 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

12 
โครงกำร กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชัน้
ประถมศึกษำปีที1่ ปีกำรศึกษำ 2564  (RT) 

 รอจัดสรรจำก 
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

13 โครงกำรลูกเสือต้ำนยำเสพติด 123,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศกึษำ 

รวมงบประมำณ 618,060 
 

 

2.3 งบประมำณจำกแหล่งงบประมำณอ่ืน 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ปีกำรศึกษำ 2564  (0-NET64) 

300,000 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
งบ สทศ. 

 
 
 



 8 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

1 โครงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และครูต้นแบบ เพื่อรับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ ำปี 2565 

40,000 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

2 โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

10,000 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 75,000 0 1. จัดท ำแผนขับเคลื่อน โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทย ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออก  เขียน
ได้ทุกคน” พร้อมประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกิจกรรมตำม
นโยบำย ปีกำรศึกษำ 2565 ให้สถำนศึกษำในสังกัด 

2. จัดกิจกรรมกำรคัดเลือกสื่อนวัตกรรมพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนกำรเขียนที่ประสบผลส ำเร็จของโรงเรียนในสังกัด  ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๕ 



 9 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

4 กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2564 (NT-64) 

10,000 10,000 ด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2564  จ ำนวน 185 โรงเรียน นักเรียนเข้ำ
ร่วมกำรประเมิน 2,372 คน  โดยสรุป  
    1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กับระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 
2564  พบว่ำ ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองด้ำนเท่ำกับ 
55.43  ซึ่งสูงกว่ำ      ระดับประเทศ 2.63 
    2. ด้ำนควำมสำมำรถ  พบว่ำควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 58.12 สูงกว่ำระดับประเทศ 1.98  และ
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 52.74 สูง
กว่ำระดับประเทศ 3.3 
 

5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

39,000 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

6 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

5,000 5,000 รวบรวม และสร้ำงแหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำคณิตศำสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ผ่ำนระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ 
สพป.นว.3 กลุ่มงำนวัดผลและประเมินผล 
1.1 ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำใช้งำนและกำรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์   



 10 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

7 โครงกำร  ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ในสถำนศึกษำ 

20,000 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

8 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรของครูผู้สอนเพื่อยกระดับมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษำตอน
ปลำย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

20,000 0 1.ศึกษำสภำพปัญหำ วิเครำะห์นโยบำย จุดเน้น  ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรทดสอบระดับชำติ O-NET สภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรของผู้เรียนในปัจจุบัน  
2.วำงแผนจัดท ำโครงกำรให้สอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้น 
วิสัยทัศน์ สภำพปัญหำ วำงแนวทำงด ำเนินกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
3.ประชุมครูผู้สอนภำษำอังกฤษ กลุ่มเป้ำหมำย ด้วยระบบ 
Online เพ่ือชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมส ำคัญของกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียน และศึกษำคู่มือครู และ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส ำหรับครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ ร่วมกับชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส ำหรับนักเรียนโดยใช้
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
4.ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ค้นหำแนวทำงหรือรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือซ่อมเสริมส ำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันโรงเรียน
ต้นทำง เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 



 11 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 
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9 โครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 สำระวิชำวิทยำศำสตร์ 

15,000 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

10 โครงกำรนิเทศ 100 % 100,000 58,848 ๑. ด ำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-๑๙ ภำคเรียนที่ ๒  ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔  

๒. เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมด้วยตนเองส ำหรับศึกษำนิเทศก์ 
หลักสูตรกำรใช้แพลตฟอร์มเพ่ือกำรนิเทศ (Digital Platform 
for Supervisor) ของหน่วยศึกษำนิเทศก์ 

11 โครงกำร  ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดมี
ชีวิต    

2,500 0 ๑. ร่วมจัดกิจกรรมด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอย
พระรำชจริยวัตรฯ  ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  ตำมที่ สพฐ.ก ำหนด 

- ประชำสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

- จัดส่งรำยชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ  ไปยังสพฐ. 

- แจ้งจัดสรรงบประมำณกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

- ประสำนกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ
พระรำชนิพนธ์ 
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๒. ก ำหนดให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำนและพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต และโรงเรียนในโครงกำรส่งเสริม
กำรอ่ำนตำมรอยพระรำชจริยวัตรฯ  น ำเสนอแผนส่งเสริมนิสัย
รักกำรอ่ำน พัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

๓. ร่วมกับส ำนักงำนจังหวัดนครสวรรค์ ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิโครงกำรสำรำนุกรมไทย
ส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร 

12 โครงกำรพฒันำกำรศึกษำด้วยวิถีคุณภำพ 100,000 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

13 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำในกำรแนะ
แนว และสอนทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

17,200 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

14 โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25,000 0 จะด ำเนินกำรในไตรมำส 3-4 

15 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรงำนกลุ่มอ ำนวยกำร 293,000 54,440 งำนประชำสัมพันธ์                                                – - 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี 
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 - วันฉัตรมงคล                                                          

กำรประชุมพุธเช้ำข่ำว สพฐ ไตรมำสที่ 1 จ ำนวน  12 ครั้ง  

ไตรมำสที่ 2  จ ำนวน  11 ครั้ง  

– กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 จ ำนวน 3 ครั้ง 

16 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

22,200 5,700 ปรับเปลี่ยนเป็นโครงกำร 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำน ตรวจสอบ และกำรจัดเก็บ
แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.3)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
โดยด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง ของกำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ปพ.3) ของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือตรวจสอบและแก้ไข (ปพ.๓) 
ที่โรงเรียนจัดส่งให้มีควำมถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
2. วันที่ 6-8 กรกฏำคม 2565 จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และกำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนของโรงเรียน
ในสังกัด  
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17 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 144,800 51,557 1. วิเครำะห์และวำงแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
2. จัดท ำทะเบียนควบคุมต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนพนักงำน
รำชกำรลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่ง 
3.จัดท ำเกณฑ์อัตรำก ำลังและปริมำณงำนสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์หรือกรอบอัตรำก ำลังที่ก.ค.ศ.ก ำหนด 
4. กำรตัดโอนต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ และอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำและต ำแหน่งครูผู้สอน(ต ำแหน่งว่ำง) 
5. กำรปรับปรุงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน 
6. เกลี่ยอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร
ต ำแหน่งครูผู้สอนและ พ่ีเลี่ยงเด็กพิกำร 
7. จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร ต ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน เพ่ือ
รองรับกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนร่วมกัน 
9. กำรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ (ว17/2552) (ว21/2560) 
10. กำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้มวีิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ(ว
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21/2560) 
11. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
PA 
12. กำรเกษียณอำยุรำชกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  
13. กำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและ
ลูกจ้ำงประจ ำ. 
14. กำรด ำเนินกำรขอเพ่ิมวุฒิ ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ 
15. กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
16. กำรขออนุญำตลำกิจและลำทัศนศึกษำไปต่ำงประเทศ 
17. กำรด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองบุคคล 
18. กำรบริกำรให้ยืมก.พ.7,ก.ค.ศ.16และรับรองส ำเนำถูกต้อง 
19. กำรด ำเนินกำรกำรขอลำออกจำกรำชกำร กำรถึงแก่กรรม 
20. จ่ิำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
21. กำรด ำเนินกำรจัดท ำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/บ ำนำญ/
ลูกจ้ำง 
22. กำรปฏิบัติงำนในงำนแต่งตั้งย้ำยที่เกี่ยวกับ 
  22.1  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  22.2 ด ำเนินกำรขอและพิจำรณำย้ำยภำยในและระหว่ำง
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  22.3 กำรแต่งตั้งย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ขอย้ำยทั้งภำยในและระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   22.4 กำรแต่งตั้ง/ย้ำยกรณีตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมตัวไป
แต่งตั้งในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำใหม่ทั้งภำยในและระหว่ำง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ(กรณีมีคนครอง) 
23. กำรแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่ำนกำรประเมินเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอยำงเขมใหดำรงตำแหนงคร 

18 โครงกำรตรวจสอบภำยใน 10,000 0 จะมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระหว่ำงวันที่ 25 – 27 เมษำยน 
2565 เพ่ือเป้นกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

19 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

20,000 3,440 จัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ 16 - 17 
ธันวำคม 2564  

20 โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและ
แผนของ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

131,200 103,440 1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
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1.1 ก ำหนดแนวทำง และทิศทำงในกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำ 

1.2 พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1.3 พิจำรณำกรอบวงเงินงบประมำณในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร 

2. เสนอร่ำงแผนปฎิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือขอควำมเห็นขอบจำกคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ 

3. คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3 ตำมรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์  ครั้งที่ 
13/2564  วันที่ 23 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 

4. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร ให้ทุกกลุ่มและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับ
ทรำบและน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
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กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และประขำสัมพันธ์ที่
เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5. ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลตำมนโยบำย
เร่งด่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และเขตตรวจรำชกำร 18 

6. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

7. จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 
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21 โครงกำรสนบัสนนุและติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำในกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข บูรณำกำรร่วมกับ กำรก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดสรรเงิน
ดอกผลกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

18,000 18,000  - วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 ประชุมสร้ำงควำม รู้ควำมเข้ำใจ
ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
 - วันที่ 26 มกรำคม 2565 - 25 กุมภำพันธ์ 2565 ลงพ้ืนที่
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
22 เมษำยน 2565 มอบเกียรติบัตรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้
โรงเรียนที่มีกำรด ำเนินงำนดีเยี่ยม 

22 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. โดยจะด ำเนินกำรใน   
ไตรมำสที่ 3 – 4 

23 โครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

50,000 4,540 - 30 พฤษภำคม 2565 จัดประชุมแนวทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ่ืนที่กำรศึกษำ (โครงกำรโรงเรียน
สุจริต) ให้กับสถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบโครงกำรทุกโรงเรียนใน
สังกัด และจัดท ำคลิปกำรพัฒนำเว็ปไซต์เพ่ือรองรับกำรประเมิน 
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ITA online  ของสถำนศึกษำ 

 - 29 มิถุนำยน 2565 ประชุมแนวทำงกำรประเมิน ITA 
online  ให้กับสถำนศึกษำ กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 1. โรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 44 โรงเรียน  
2. โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 80 คน 47 โรงเรียน   
3. โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 40 คน 65 โรงเรียน  
รวม 156 โรงเรียน และแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือเตรียมข้อมูล
กำรประเมินให้เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนของสพฐ. 
และจัดตั้งกลุ่มเพ่ือกำรสื่อสำรกำรด ำเนินงำน ผ่ำนกลุ่มไลน์  
กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมินโดยใช้เอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ คลิปวิดีโอ และแจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
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24 โครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
พ.ศ. 2551 มุ่งสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรร - กำรนิเทศติดตำมกำรใช้และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ โดยกำรบูรณำกำรกำรนิเทศร่วมกับกำรนิเทศก่อน
เปิดภำคเรียนที่ 1/2565 โดยคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์คุณภำพกลุ่มโรงเรียน พบว่ำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
โดยยึดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2561 ปรับปรุงแล้วคิดเป็นร้อยละ 26 ก ำลังปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ 47 และยังไม่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 27  

1. กำรส่งเสริมจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 10 โรงเรียน คุณครู
จัดกิจกรรมในระยะที่ 1 ภำคเรียนที่2/2564 จ ำนวน 44 คน มี
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมบริบทพ้ืนที่และผู้เรียน สพป.
นครสวรรค์ เขต 3 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะที่ 1 ด้วยกำร
เรียนรู้ผ่ำน Google classroom และนิเทศติดตำมด้วยกำร
ประชุม Online ผลกำรติดตำม สถำนศึกษำสนับสนุนให้ครูมี
กำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยใช้โครงงำนเป็นฐำน 
(Project Based Learning : PBL) ได้แก่ กำรท ำปุ๋ยหมัก
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ใบไม้แห้ง ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน  (Problem–based Learning : 
PBL)”  กำรเลี้ยงหนอนแมลงวัน กำรท ำปุ๋ยอินทรีย์  

- กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนออก เขียนได้  คิดเลขเป็น 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ 5 

ขั้นตอน (5 STEPs) วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 

- กิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิดกำรสอนแบบ
โครงงำน  

- กิจกรรม กำรสอนวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6 เรื่องมำตรำตัวสะกด โดยใช้เพลงเป็นสื่อกำรสอน 

- กิจกรรมวิดีโอช่วยสอน 
กำรติดตำมกำรส่เงริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกกข้อมูลกำรส ำรวจ มี
จ ำนวน 557 รำย 

25 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมนิระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA 2022  

10,500 0 จะด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏบิัติกำร “พัฒนำสมรรถนะของ
ผู้เรียน เตรียมควำมพร้อมกำรประเมินระดับนำนำชำติตำม PISA 
2022” ในวันที่ 9 กรกฎำคม 2565  

26 โครงกำร  ขับเคลื่อนและพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้ รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. โดยจะด ำเนินกำรใน   
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วิทยำกำรค ำนวณ Coding ไตรมำสที่ 3 – 4 

27 โครงกำร  พัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม  ในสถำนศึกษำ รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. โดยจะด ำเนินกำรใน   
ไตรมำสที่ 3 – 4 

28 โครงกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

   - กำรจัดกิจกรรมโดยบูรณำกำรกับโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ด้วยวิถีคุณภำพ จำกตัวชี้วัดด้ำนประสิทธิภำพ 1.1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนมีผลงำนหรือนวัตกรรม หรือ
แพลตฟอร์มหรือ ID Plan คนละ 1 เรื่อง/ปี และครูมีผลงำน
หรือนวัตกรรม หรือแพลตพอร์ม คนละ 1 เรื่อง / ปี ซึ่งอยู่
ระหว่ำงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระยะไตรมำสที่ 4 โดย
คณะศึกษำนิเทศกประจ ำศูนย์คุณภำพกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียน 

29 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 5,000 0 จะด ำเนินกำรใน   ไตรมำสที่ 3 – 4 

30 โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรร จะด ำเนินกำรใน   ไตรมำสที่ 3 – 4 

31 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ส ำนักงำนเขตพื้นที่
สุจริต) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3 

75,000 5,000 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การท างาน 
1. การประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาประกาศเจตจ านงผูบ้ริหาร 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดท า

แผนด าเนนิงานประจ าปี 2565 
3. ประชุมสรา้งความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการการด าเนินงานของส านักงานเขตพืนที่การศึกษา 
โดย สพป.นว 3    
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ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

4. ประประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการการด าเนินงานของส านักงานเขตพืนที่
การศึกษา โดย สพฐ. 

5. แลกเปลีย่นเรียนรู้ผลการด าเนนิงานโดยข้าราชการและบุคลากร
ทุกคน ของ สพป นว 3  

 
  การพัฒนาเว็บไซต ์
1.วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  
2.ประชุมผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต ์
       -   จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถส่งค าตชิม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ให้บริการขอส านักงานเขตพ้ืนที่ 
        - มีช่องทางการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายผา่น
ช่องทาง Social Network เช่นFacebook Line Youtube 

- จัดท าข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ เพ่ือสะดวกในการติดต่องานต่าง ๆ 

3. สรา้งความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในการสรา้งเครื่องมือและส่งข้อมูล
รายงานผล ตามตัวชีว้ัด 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สาธารณะ 
   
กิจกรรม สพป.นว 3 ร่วมใจกันต้านทุจริต  
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
   - กิจกรรมประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหาร 
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ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

    - การก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล 
โดย ทุกเช้าวนัจันทร ์ต้นเดือน กิจกรรม เคารพธงชาต ิสวดมนต์ใหว้
พระ กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจรติ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้การต้าน
การทุจริต 
   - กิจกรรม จิตาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ “ 
   - กิจกรรมรักส านักงานเขตพ้ืนที่ รักษ์สิ่งแวดล้อม   
   - กิจกรรมท ำควำมสะอำด รู้ตน รู้หน้ำที่-กิจกรรมเกษตรยั่งยืน 
ตามวิถีพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ 

32 โครงกำร กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที1่ ปีกำรศึกษำ 2564  (RT) 

รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรร รอกำรจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. โดยจะด ำเนินกำรใน   
ไตรมำสที่ 3 – 4  

33 โครงกำรลูกเสือต้ำนยำเสพติด 123,000 0 จะด ำเนินกำรทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือในวัน
คล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 (วันศุกร์ที่ 
1 กรกฎำคม 2565) ณ สนำมโรงเรียนอนุบำลไพศำลี (โคกเดื่อ
ประชำสรรค์) อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

34 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2564  (0-NET64) 

300,000 300,000 ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2564 

1. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 195 โรงเรียน 

2. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 20 โรงเรียน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 

โครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

1 โครงกำรส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำ
เทียมทำงกำรศึกษำ “พำน้องกลับมำเรียน” สพป.
นครสวรรค์ เขต 3 ปีงบประมำณ 2565 

9,000 6,450 โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร 4  ขั้นตอน คือ  
 2.1 กำรวำงแผน  
 โดยน ำข้อมูลเด็กออกกลำงคันจำกระบบ ศธ.ร่วมใจพำ
น้องกับมำเรียน ในกำรวำงแผน เสนออนุมัติโครงกำร แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำร  
 2.2 กำรด ำเนินกำร 
 แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ
และด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ติดตำม และรำยงำนผ่ำนระบบ ศธ.ร่วม
ใจพำน้องกลับมำเรียน สรุปจ ำนวนเด็กที่ต้องได้รับกำร
ช่วยเหลือและให้กำรช่วยเหลือหรือส่งต่อ 
 2.3 กำรตรวจสอบ  
 คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรช่วยเหลือ  
 2.4 กำรปรับปรุง 
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนและจัดท ำแผนป้องกันเด็กหลุด
ออกนอกระบบ และแจ้งแผนให้โรงเรียนด ำเนินกำร 

 



 27 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิต์ำมเป้ำหมำย 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำนครสวรรค์เขต 1 มีผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ในรอบ 6 เดือน ระหว่ำงวันที ่1 ตุลำคม 2564 – 31มีนำคม 2565 โดยสำมำรถสรปุผลกำร
ด ำเนินงำนซึ่ง เปน็ไปตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 ได้ดงันี ้

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวน
โครงกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

งบประมำณที่
ได้รับ 

งบประมำณ
ที่ใช้จ่ำย 

ผลผัมฤทธิ ์
ตำมเปำ้หมำย 

1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือควำมมั่นคง 

2 0 50,000 0 ยังไม่บรรลตุำมเป้ำหมำย 

2 ด้ำนกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

2 1 85,000 10,000 บรรลตุำมเป้ำหมำย 

3 ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

8 4 301,500 63,848 บรรลตุำมเป้ำหมำย 

4 ด้ำนโอกำส ควำม
เสมอภำค และควำมเท่ำ
เทียม กำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำ 

1 0 17,200 0 ยังไม่บรรลตุำมเป้ำหมำย 

5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 0 25,000 0 ยังไม่บรรลตุำมเป้ำหมำย 

6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรและ
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

6 5 621,300 218577 บรรลตุำมเป้ำหมำย 



 28 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 จำกกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/กจิกรรมตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนทก่ิำรศึกษำประถมศกึษำ
นครสวรรค์ เขต 3 ประจ ำปงีบประมำณ 2565  ซึง่จัดท ำโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรมในวงเงนิงบประมำณ 
จ ำนวนเงนิ 5,000,000 บำท ก ำหนดวงงินงบประมำณในกำรพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำ 1,000,000 บำท  
จ ำนวน 20 โครงกำร  โดยกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที่ 2 ตัง้แต่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565  ได้
จ ำนวน 20 โครงกำร   ผลกำรด ำเนนิงำนจ ำแนกไดด้ังนี ้
 งบประมำณจำกแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ไตรมำส 1 – 2  เป็นงบประมำณใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ จ ำนวนเงิน  440,000  บำท  ผลกำรเบิกจ่ำย  292,425  บำท คิดเปน็ร้อย
ละ 66.46 
 งบประมำณที่ได้รับจดัสรรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน จ ำนวน 10 โครงกำร
จ ำนวนเงนิ  281,500  บำท  ผลกำรเบกิจ่ำย 27,540 บำท คดิเปน็ร้อยละ 9.78 
 
ผลสัมฤทธิต์ำมเป้ำหมำย 
 กำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 รอบไตรมำสที ่2 ระหว่ำงวันที ่1 ตุลำคม 2564-31 มีนำคม  2565 (6 เดือน) 
สำมำรถด ำเนนิกำรเปน็ไปตำมเป้ำหมำยและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในรอบไตรมำส 
 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 กำรด ำเนนิงำนโครงกำร/กิจกรรมทีม่ีควำมจ ำเปน็ในกำรขับเคลือ่นในห้วงเวลำปีกำรศึกษำ 2564 
ถึง ปีกำรศึกษำ 2565 แต่งบประมำณทีต่ั้งไว้ในแผนปฏบิัติกำร ในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำตำม
นโยบำยและจดุเน้น จะต้องรอกำรจดัสรรงบประมำณเพ่ิมเติมจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้
พ้ืนฐำน ผนวกกบักำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรด ำเนินงำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงจ ำเป็นต้องปรบักิจกรรมในโครงกำรฯ ให้เปน็ไปตำมมำตรกำรและแนวทำงของ
จังหวดันครสวรรค์ และกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 แผนงำนโครงกำร ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศกึษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เปน็กรอบในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย
และภำรกิจที่จะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังต้นสงักัด ทั้งนี้สำมำรถปรับปรุงแผนงำนโครงกำรให้
สำมำรถด ำเนนิกำรได้ภำยใต้สถำนกำรณ์หรือนโยบำยทีป่รับเปลี่ยน ในรอบของกำรขับเคลือ่นไตรมำสที ่3 
และไตรมำสที ่4 ต่อไป 

 
 



 29 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 

16. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำน ตรวจสอบ และกำรจัดเก็บแบบรำยงำน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3)  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิถุนำยน 2565 ณ โรงเรียนอนุบำลไพศำลี(โคกเดื่อประชำสรรค์) 
 
 

 
 
 
 

รูปกิจกรรม/โครงกำร 



 31 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 กรกฏำคม 2565 จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรจัดท ำแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงำน
ทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวัดดอนคำ อ ำเภอท่ำตะโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 กรกฏำคม 2565 จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรจัดท ำแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงำน
ทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนอนุบำลหนองบัว(เทพวิทยำคม) 



 32 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 กรกฏำคม 2565 จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรจัดท ำแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงำน
ทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด ณ ศูนย์ One Stop Service อ ำเภอตำคลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 กรกฏำคม 2565 จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรจัดท ำแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงำน
ทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด ณ ศูนย์ One Stop Service อ ำเภอตำกฟ้ำ 



 33 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 กรกฏำคม 2565 จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรจัดท ำแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงำน
ทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สพป.นว.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

21. โครงกำรสนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข บูรณำกำรร่วมกับ กำรก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงกำร
อำหำรกลำงวัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ภำพลงพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

1. โครงกำรส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ “พำ
น้องกลับมำเรียน” สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ปีงบประมำณ 2565 
 
ลงพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “พัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน เตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน 
ระดับนำนำชำติตำม PISA 2022” 

 
 
 
 
 



 43 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส าหรับไตรมาสที่ :    ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 

 ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2565) 

  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน 2565) 

  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2565) 
โครงการ/กิจกรรม
............................................................................................................................. ................................ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
....................................................................................................................................... .............. 
กลุ่ม/หน่วย
......................................................................................................... ................................................................ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 งบประมาณรายจ่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................. ................................................. 
การด าเนินงานตามโครงการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย(ปริมาณ/คุณภาพ) ผลการด าเนินงาน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 



 44 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

- 2 - 
 
สภาพการด าเนินงาน 
 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ   อยู่ระหว่างเตรียมการ   อยู่ระหว่างด าเนินการ
(ขั้นตอนใด) 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
งบประมาณทั้งสิ้น.................................................บาท 
 ใช้จ่ายในการด าเนินงานและเบิกจ่ายแล้ว......................................บาท 
 คงเหลือ.................................................บาท 
 
ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของโครงการ (ถ้ามี) 
ปัญหาอุปสรรค 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
รูปกิจกรรม 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
                            
          
                                                                       ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 



 45 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

คณะผู้จัดท ำผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำนครสวรรค์ เขต 3 

 

 ********** 
ที่ปรึกษำ 

นำยสุรพล   เพ็งน้อย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3   
นำยศิริเดช ศรีสร้อย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 
นำยพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 
นำยสมพร   พุฒกำง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 
 
 
 

ผู้จัดท ำ 
1. นำงแสงอรุณ วันนำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
2. นำงแพรวพรรณ จันทร์แป้น  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงหทัย อุดมกำรเกษตร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
4. นำงสำวชัฌญำกำนต์  ศักดี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 

ออกแบบปก 
นำงแพรวพรรณ จันทร์แป้น  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 



 

 



รายงานการก ากบั ติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)


