
 

รายงาน 
ผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและ

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2560-มีนาคม 2561) ไตรมาส 2 

กลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 

 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือการตรวจสอบการด าเนินงานที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์และนโยบายที่ก าหนดอย่างมี
คุณภาพ  ประกอบกับการประเมิน  ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ให้หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้สาธารณชนได้ทราบ พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านเว็บไซต์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติโดยจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อน นโยบายและก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีในระยะเวลาก าหนดอย่างเป็นระบบโปร่งใส มีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ซึ่งมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจ านวน 3 
ไตรมาส  ได้แก่ไตรมาสที่ 2  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 
(เมษายน-มิถุนายน 2561) และไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2561) โดยครั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินโครงการ
และงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในรูปแบบ
เอกสารและข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างคุ้มค่าภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 

 
(นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 

สำรบัญ 
                                                                                                           หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
ปฏิทิน  3 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลด้านการศึกษา 5 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9  
ส่วนที่ 3  โครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22    
ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31  

4.1 ผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 31    
     ประจ าปีและโครงการเพ่ิมเติม รอบ 6 เดือน(ไตรมาสที่ 2) 

              4.2 ผลความก้าวหน้าการด าเนินการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน (งานประจ า) 32 
 4.3 ผลความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าจ้างตอบแทนบุคลากร (งบ สพฐ.) 33  

รายละเอียดความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและงบประมาณตาม                   34 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการเพ่ิมเติม  รอบ 6 เดือน 
     (ไตรมาสที่ 2) 
 ส่วนที่ 1 โครงการที่ใช้งบประมาณบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ 34 

                         การศึกษา      
 ส่วนที่ 2 โครงการที่ใช้งบประมาณ สพฐ. 35  

  รายละเอียดความก้าวหน้าการด าเนินการงานประจ าและ 38  
         งบค่าจ้างตอบแทนบุคลากรรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 

  รายละเอียดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ 40  
     (จ าแนกตามยุทธศาสตร์)  รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ          68 
    ภำคผนวก           
 - แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

- คณะผู้จัดท า 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ 

 
 

 

สำรบัญ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรรมและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 1   กำรเตรียมกำร 
1. การวางแผนด าเนินการ/การก าหนดกรอบการติดตามโครงการ

และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ธ.ค. -ปฏิทินการด าเนินงาน 

2. ก าหนดแบบและแนวทางการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการและงบประมาณ 

ธ.ค. -แบบการติดตาม
โครงการ 

ขั้นตอนที่ 2  กำรด ำเนินกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 
3. แจ้งแนวทางและรูปแบบการติดตาม/การรายงานผลการด าเนิน

โครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1-2 (รอบ 
6 ,9,12 เดือน) 

เม.ย. 
2561 

มิ.ย.2561 
ก.ย.2561 

-ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ 

พ.ค..2561 
ก.ค.2561 
ต.ค.2561 

-ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 3 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่าย

งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

พ.ค..2561 
ส.ค.2561 
ต.ค.2561 

- โครงการตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี  
พ.ศ.2561 

6. น าเสนอผลการด าเนินโครงการตามไตรมาสต่อที่ประชุม รอง 
ผอ.สพป./  ผอ.กลุ่ม สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

พ.ค..2561 
ส.ค.2561 
ต.ค.2561 

- รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 4  กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำน Link บนเว็บไซด์ ของ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 
7. ตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินโครงการ/การใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 ตามไตรมาส 
พ.ค.61 

ส.ค.-ก.ย.
61 

ต.ค.2561 

- โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน

สารบัญ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย 
8. แจ้งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่าน Link บนเว็บ

ไซด์ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1   
พ.ค.61 

ส.ค.-ก.ย.
61 

ต.ค.2561 

- Link บนเว็บไซด์  
สพป.นครสวรรค์ เขต 1   
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/   
  ผูเ้กี่ยวข้องรับรู้รับทราบ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน         
165 แห่ ง  ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  1  ได้ พัฒ นาเว็บ ไซด์ 
http://202.29.211.89/index.php/th/ เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อ 
สื่อสารกับส านักงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยมีข้อมูลที่ส าคัญด้านการศึกษา  ณ 10 มิถุนายน 2560 
ดังนี้   
1. ข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกระดับชั้นที่เปิดสอน จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 

ที ่ อ าเภอ 
ไม่มี

นักเรียน 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน   

รวม  ร้อยละ ก่อน
ประถม 

ประถม 
ก่อนประถม-
ประถมศึกษา 

ก่อน
ประถม-
มัธยมต้น 

1 เมืองนครสวรรค์ 0 0 1 44 9 54 32.34 

2 โกรกพระ 0 0 2 11 8 21 12.57 
3 ชุมแสง 1 0 3 25 8 37 22.16 
4 เก้าเลี้ยว 0 0 0 20 1 21 12.57 
5 พยุหะคีรี 2 0 1 25 6 34 20.36 
  รวม 3 0 7 125 32 167 100 
  ร้อยละ 1.80 0.00 4.19 74.85 19.16 100  

 
2. จ านวนประชากรวัยเรียนอายุ 3-14 ปี   ปี พ.ศ. 2560 แยกรำยอ ำเภอ 

 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 

เมืองนครสวรรค์ 10,850 10,461 21,311 

โกรกพระ 1,888 1,633 3,521 

ชุมแสง 3,716 3,593 7,309 

เก้าเลี้ยว 2,060 1,892 3,952 

พยุหะคีร ี 3,284 3,020 6,304 

รวม 5 อ ำเภอ 21,798 20,599 42,397 

ส่วนที ่1 ข้อมลูด้ำนกำรศึกษำ 
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3.  อัตราการเรียนต่อชั้น ม.1 , ม.4  ปีการศึกษา 2560 
3.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จาก DMC   

รำยกำร ชำย หญิง รวม 
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 0 0 
ศึกษาต่อ ม.4 ในจังหวัดเดิม 73 100 173 
ศึกษาต่อ ม.4 ในต่างจังหวัด 3 5 8 
ศึกษาต่อ ม.4 ใน กทม. 0 0 0 
สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล 149 94 243 
สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน 4 7 11 
ศึกษาต่อสถาบนัอ่ืน ๆ  45 29 74 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคอุตสาหกรรม 0 0 0 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคการเกษตร 0 1 1 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานการประมง 0 0 0 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานค้าขาย ธุรกิจ 0 0 0 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานบริการ 0 0 0 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานรับจ้างทั่วไป 8 1 9 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานอื่น ๆ 15 5 20 
บวชในศาสนา 0 0 0 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาตอ่  0 0 0 
อ่ืน ๆ  2 2 4 
นักเรียนทั้งหมด 299 244 543 

 
3.2 จ านวนนักเรียนทีจ่บการศึกษา ชัน้ ป.6 ปีการศึกษา 2560  

รำยกำร ชำย หญิง รวม 
เรียนต่อโรงเรียนเดิม 313 207 520 
เรียนต่อโรงเรียนอ่ืนในสังกัด สพฐ. 902 822 1,724 
เรียนต่อโรงเรียนสังกัดเอกชน 15 23 38 
เรียนต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 1 1 2 
กศน. 7 3 10 
อ่ืนๆ  62 70 132 
โรงเรียนอ่ืน สังกัด อบจ. 33 25 58 
ไม่ศึกษาต่อ  1 0 1 
รวม 1,334 1,151 2,485 
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    4. อัตรานักเรียนออกกลางคัน  จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
โรงเรียน สังกัด สพป. 

คิดเป็นร้อยละ 
นักเรียนทั้งหมด ออกกลางคัน 

ประถมศึกษา 2,485 0 0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 543 0 0 

รวมทั้งหมด 3,028 0 0 
           
           5. คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2557-2559 

            5.1  การประเมินคุณภาพ (NT)  ภาครัฐ  ชั้น ป.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2557-2559 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ วิชา 
ป.3 (NT)คะแนนเฉลี่ย 

2557 2558 เพ่ิม/ลด 2558 2559 เพ่ิม/ลด 
1 ด้านภาษา 51.80 48.91 -2.89 48.91 52.81 3.90 
2 ด้านการคิดค านวณ 43.91 41.56 -2.35 41.56 39.63 -1.93 
3 ด้านการใช้เหตุผล 50.66 49.43 -1.23 49.43 55.23 5.80 

   
   ที่มา : ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 
    5.2 การทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (0-NET)  ชั้น ป.6 , ม.3 (5 สาระการเรียนรู้วิชาหลัก) 
  ปีการศึกษา 2557-2559 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559  รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

 กลุ่มสาระ 

 ปีการศึกษา การ
พัฒนา
(+/-) 

(59-58) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นท่ี 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 45.93 50.54 54.77 4.23 52.88 51.88 52.51 54.77 

คณิตศาสตร ์ 41.68 44.58 43.88 -0.7 40.47 38.76 39.67 43.88 

วิทยาศาสตร ์ 43.82 43.34 44.04 0.7 41.22 40.27 41.13 44.04 

สังคมศึกษา 51.64 48.61 47.19 -1.42 46.68 45.08 45.03 47.19 

ภาษาอังกฤษ 37.49 40.17 34.94 -5.23 34.59 31.11 31.50 34.94 

     
   ที่มา : ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
 กำรศึกษำ 2557 - 2559  รำยสำระวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา การ

พัฒนา
(+/-) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
เขต
พ้ืนที่ 

2557 2558 2559 

ภาษาไทย 32.64 39.63 44.20 4.57 46.36 46.81 46.08 44.20 

คณิตศาสตร์ 30.32 30.85 28.12 -2.73 29.31 29.53 29.67 28.12 

วิทยาศาสตร์ 37.77 36.67 35.12 -1.55 34.99 35.12 35.30 35.12 

สังคมศึกษา 45.38 44.11 47.09 2.98 49.00 49.34 48.99 47.09 

ภาษาอังกฤษ 29.30 29.68 32.50 2.82 31.80 31.39 31.57 32.50 
    
   ที่มา : ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 
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วิสัยทัศน์    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นองค์กรที่
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานแห่งความ
เป็นไทย โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

      พันธกิจ 
    1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัยเรียน 
              2. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกระดับได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค 
              3. จัดการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ                           
              5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ 
              6.. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 

    7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
             เป้ำประสงค์หลัก 

   1. ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

   2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล 

  3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพสู่มืออาชีพ 

  4. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สันติวิธี สมานฉันท์ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 
            5. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนนโยบำย 
          ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
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            6 .สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึด
หลักการกระจายอ านาจและหลักธรรมมาภิบาล 
 
ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลัก และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สบืสาน 
     พระราชปณิธานและพระบรม 
     ราโชบายดา้นการศึกษาหรือ  
     “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด 
     กระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 

1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ 
   บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ 
   ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง 
   ยั่งยืน 

 
 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถ ี
     ประชาธิปไตย ความสามัคคี  
     สมานฉนัท์ สนัติวิธี ต่อตา้นการทุจริต 
     คอรัปชั่นและยดึมั่นในการปกครอง 
     ระบอบประชาธปิไตยอันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝัง 
   และเสริมสร้างวิถปีระชาธิปไตยความ 
   สามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธีของ 
   สถานศึกษาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
   และยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
   ทรงเป็นประมุข 

 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 
     ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาต ิศาสนา 
     พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสตูรและ 
     กระบวนการเรียนรู้ประวตัศิาสตร ์
     และความเปน็พลเมือง 

3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความ 
   เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาต ิ
   ศาสนาพระมหากษัตริย์ผา่นหลักสูตร 
   และกระบวนการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
   และความเปน็พลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์

2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกิจกรรมทั้ง 
     ในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ 
     พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
     หลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 
     12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
    จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามหลักสูตร และคา่นิยมหลักของ 
    คนไทย 12 ประการ 
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 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
     เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
     เช่น อาชญากรรม และความรุนแรง 
     ในรูปแบบตา่งๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ 
     จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  
     ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้าน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรบั
หลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
การศึกษาระดับปฐมวัย/หลักสูตร
แกนกลาง 

 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน า 
     หลักสูตรระดับปฐมวยัและหลักสูตร 
     แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน   
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
     จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร 
     ตามความจ าเป็นและความต้องการ 
     ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้าหรือ
ภาษาอาเซียนอยา่งน้อย
หนึ่งภาษา 

  3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
     การประเมินความสามารถด้านการ 
     ใช้ภาษาอังกฤษ  
 4. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาจัดการ 
      เรียนการสอน  ภาษาอาเซียนหรือ 
      ภาษาประเทศคู่ค้า อย่างนอ้ย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลทุกระดบัให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี 
   ระบบการวัดและประเมินผลที่มี 
   คุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้น 2. 
 พัฒนาคุณภาพกระบวน 
 การเรียนรู ้

2.1 พัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา  
    ให้มีพัฒนาการทางดา้นร่างกาย 
    อารมณ์ จิตใจ สังคมและสตปิัญญา  
    ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน 
    ระดับที่สงูขึ้น 

6. ร้อยละ 98 ของเด็กระดับก่อน 
   ประถมศึกษา มี พัฒนาการทางด้าน 
   ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม  
   สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน 
   ในระดับทีสู่งขึ้น 
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 2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
     อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวยั 

 7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ  
     การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตาม 
     ช่วงวัย   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     อ่านออก เขียนได้   - ชั้นประถม 
     ศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 2.3 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก 
    การอ่าน 

 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด 
     กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียน 
    ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
    (Active Learning) เน้นทักษะ 
   กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิด 
   วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคดิ 
   สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 9. ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ 
    ทดสอบคะแนน ความสามารถพื้นฐาน 
    ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้าน  
    ค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ  
    50 ขึ้นไป  มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากป ี
    การศึกษาที่ผ่านมา     
  10. ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 6 ชั้น 
       มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษา 
       ปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET  ตั้งแต่ 
       ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแตล่ะกลุ่มสาระ   
       มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ 
       ผ่านมา  
   11.ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการ 
        คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด 
        สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน  
        กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  
        Learning) 

 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน 
     ศตวรรษ  ที่ 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะ 
     ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการ 
     ศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้อง กับทักษะ 
     การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์
     และจิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝัง 
     ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ 
    จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

 2.7 สนบัสนนุการผลิต จัดหาและใช้สื่อการ 
     เรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลติ  
     จัดหาและใชส้ื่อการเรียนการสอน  
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   และสิ่งอ านวย ความสะดวกที่หลาก 
   หลายรวมทั้งการพฒันาห้องสมุดและ 
   แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ 
   จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอก 
   ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง 
   เต็มศักยภาพ 

    เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุดและ 
    แหล่งเรียนรู้ 

 2.8 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทักษะอาชีพ 
     ควบคู่ไปกบัวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา  
     (Dual Education),หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีทักษะ 
      อาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 

 2.9 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาผู้เรียน 
     ที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ (ผู้พิการ 
     ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้มีความสามารถ  
     พิเเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพ ด้วย 
     รูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ 
     ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  
     ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ   
     พิเศษ) ได้รับการสง่เสริม สนับสนุน 
     และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย 
     รูปแบบที่เหมาะสม 

 2.10 ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกจิกรรมแนะ 
       แนวเพื่อการศึกษาต่อและการ 
       ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
       และเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด 
     กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 
     และการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นที่ 3. 
สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ 
     นานาชาติตามโครงการ PISA  
     (Programme for International  
     Student Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ 
     นานาชาติตาม โครงการ PISA  
     (Programme for International 
     Student Assessment) สงูขึ้น 

 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ 
     ความเป็นเลิศในดา้นตา่งๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม 
      การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น 
      เลิศในด้านตา่งๆ 

 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิง บูรณาการ 
     แบบ สหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา  
     (Science Technology  
     Engineering and  Mathematics  
     Education : STEM  Education)  
     เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและ  
     การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ 
     เรียนรู้ตาม แนวทางสะเต็มศึกษา  
     (STEM Education) มีนวัตกรรม 
     เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคลอ้งกับ 
      ประเทศไทย 4.0 
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     สร้างมูลคา่เพิ่ม สอดคล้องกับ 
     ประเทศไทย 4.0 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านที่ 4. 
  ส่งเสริมสนบัสนุนการท า 
  วิจัย และน าผลการวิจัย 
   ไปใช้พฒันาคุณภาพการ 
   จัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการ 
     บริหารจัด การศึกษา 

21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทกุระดับมี 
      ผลงานวิจัย และน าผลการวิจัยไป 
      ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด 
      การศึกษา 

 4.2 ส่งเสริมการท าวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
     กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 
     ประเมินผลโดยเนน้ให้มีการวิจัยใน 
     ชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา มี  วจิัยในชัน้เรียนและ 
      น าผลการวิจัยไปใช้พฒันาหลักสูตร  
      กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 
      ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านที่ 1พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยง
กับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบ
ทีห่ลากหลาย เช่น TEPE Online 
(Teachers and Educational 
Personnel Enhancement 
Based on Mission and     
Functional Areas as Majors) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) การเรียนรู้     
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
Active Learning)ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่าน 
   สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
   สื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ 
   จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน  
   รูปแบบที่หลากหลาย 
 

 1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษาท่ีได้รับการเสริมสร้าง 
   คุณธรรม จริยธรรม ตาม 
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครู

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
     ให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผน 
    อัตราก าลังในการ สรรหาและบรรจุ 
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และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านที่  2. พัฒนา
ระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
     ก าหนดแผนอัตราก าลังการสรรหา  
     การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ 
     การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
     ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

     แต่งตั้งตรงความต้องการของ  
     สถานศึกษา  
 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี 
    ระบบการประเมินและการพัฒนา 
    ครูผู้ช่วย 
6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษามีขวัญและ 
    ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ด้านที่ 1  เพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

 1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน 
     ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ 
     บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี 
     คุณภาพและเสมอภาค 

2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 

 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ 
     พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ 
     ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ 
      พัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบ 
      ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ 
    พัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบ 
    คุ้มครองนักเรียน 

  6.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ 
     พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง 
     ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 
     การจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับ 
     เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียน 
     ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็ก  

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
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ด้านที่ 2 ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

     พลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี 
     เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน 
     การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก 
     พ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนา 
     คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ (Distance Learning 
     Information Technology : DLIT)  
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 
     เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 
     ดาวเทียม (Distance  Learning  
     Television : DLTV) 

   8.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ 
       สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ 
       จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 1 จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด 
  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง 
  จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
  จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
     พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ 
     เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ 
     เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
     เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
     กับสิ่งแวดล้อม 

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี 
  หลักสูตรกระบวนการ เรียนรู้การ 
  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม 

 1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุก 
      ภาคส่วนในการอนุรักษ์ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี 
   เครือข่ายความร่วมมือกับทุก 
   ภาคส่วน ในการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ  และ 
   สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
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   ขึ้นไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ด้านที่ 1 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการน า 
     แผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ  
     ติดตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ 
     ที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 
     ธรรมาภิบาล 

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ 
  ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหาร 
  จัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการก ากับ 
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ 
   จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    สอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน 
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
    จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
    จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก 
   ระดับได้รับการพัฒนาระบบ 
   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด 
   การศึกษา 

 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ 
  คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ 
  พ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหา 
  วิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียน 
  ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน  
  คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,  
  โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแต่ละ  
   ประเภทมีการพัฒนาการจัด 
   การศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ   
ภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ 
   ประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี 
   ขึ้นไป 

 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก 
    ระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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     องค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิง 
     ประจักษ์ 

    หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ 
    บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ด้านที่ 
2. สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขต 
     พ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็น 
     ฐาน (Area-base  
     Management), รูปแบบการ 
     บริหารแบบกระจายอ านาจ  
     “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามีการบริหารจัดการแบบ 
    มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

 2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผน 
     บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ 
     ส านักงานศึกษาธิการภาค 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการ 
    จัดการศึกษาอยู่ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ 
     คุณภาพการศึกษารูปแบบ 
     เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
     ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก 
   ระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง 
   ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

 

 

 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วย 
     พลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และ 
     ยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ 
    สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
    จัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย พลัง  
    ประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ด้านที่ 3
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง 
     ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มี 
     ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ 
     ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ัน 
     พ้ืนฐานการก ากับดูแล ตลอดจน 
     การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก 
   ระดับส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง 
   ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี 
   ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ 
   ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น 
   พ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจน 
   การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ 
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     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงาน 
     ทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียน 
     เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่ 
     หลากหลาย 
 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก 
   ระดับมีการประสานข้อมูลกับ 
   สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
   ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
   ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 

 ค่ำนิยมองค์กร  (Share Value) 

 “เชิดชูความเป็นไทย   ใฝ่ใจพัฒนา  จิตอาสาบริการ  รู้งานรับผิดชอบ” 
NESA Core Values : N = Nationality, E = Eagerness, S = service Mind,  
A = Accountability 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
ข้อ  ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย  
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดใน

สถานศึกษา 
100 

2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ 

100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 100 
4. ร้อยละสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์

ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

 ยุทธศำสตร์ที ่1      จ ำนวน   4   ตัวชี้วัด  
 
 
 



20 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศ 
ข้อ  ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย   
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 96 
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560 

100 

7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

85 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 100 
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ / อ่านคล่องเขียนคล่อง 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่1  อ่านออกเขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง 

100 

10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 100 
11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตาม

สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
75 

12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET/NT)ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้น 

5 

13. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 

14. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับเขตขึ้นไป 80 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2      จ ำนวน    10   ตัวช้ีวัด  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
ข้อ  ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย   
15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 87 
16. ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ 
ระดับดี
มาก 
ขึ้นไป 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3      จ ำนวน    2   ตัวชี้วัด  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4   เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
ข้อ  ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย  
17. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 100 
18. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้น

พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
96 

19. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

100 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4      จ ำนวน    3   ตัวชี้วัด  
ยุทธศำสตร์ที ่5  ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อ  ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย  
20. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ

ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต 

100 

21. ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 100 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5     จ ำนวน    2  ตัวชี้วัด  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ โดยกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมทุก
ภำคส่วน 
ข้อ  ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย  

22. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง ไม่มี 

23. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครองชุมชนสังคมฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100 

24. ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมอย่างเข้มแข็ง 

ระดับดี
มากขึ้นไป 

25. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

100 

26. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งระดับดีขึ้นไป 100 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6    จ ำนวน   5   ตัวชี้วัด  

รวม   6  ยุทธศำสตร์   26  ตัวช้ีวัด
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     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ได้วางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมายก าหนด  จ านวน  37  โครงการ งบประมาณ 8,000,000 บาท 2) โครงการเพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัติการประจ าปีเขตนครสวรรค์ 1 งบประมาณจาก สพฐ. 5,697,138 บาท    และ 2  รายการกิจกรรม 
(งานประจ า/ค่าจ้างตอบแทนบุคลากร)  เป็นเงิน 37,215,700 บาท จ าแนกประเภทตามตาราง  3 ประเภท 
ได้แก่ 1) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2) โครงการเพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการประจ าปี  สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 งบประมาณจาก สพฐ. และ 4) ค่าจ้างตอบแทนบุคลากร (สพฐ.)  รายละเอียด ปรากฎตาม
ตาราง 

 

3.1 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

ที่ โครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภานักเรียนประชาธปิไตย
นักเรียน 

61,810 ข้อ 2,4 นางพชัรนนัท์        
ปานแดง 

2 พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยศูนย์การเรียน ประจ าปงีบประมาณ 2561 

142,060 ข้อ 2 นางนงนชุ             
สมบัติบูรณ ์

3 พัฒนาบุคลากรหน่วยงานการศกึษาให้ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

251,700 ข้อ 1 นายสุรเดช             
น้อยจันทร ์

4 แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

379,000 ข้อ 1 นายปิยฤทธิ์  
จตุรทิศ 

 รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 1 834,570   
 

 

 

ส่วนที่ 3 โครงกำรและงบประมำณ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการเรียนด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (school MIS) 

8,390 ข้อ 1 นางวนัเพ็ญ  
จันทร์จิตรวิริยะ 

6 พัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 29,360 ข้อ 9-11 นางสาวสุรางค์   
ชูสิงห์ 

7 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 

29,360 ข้อ 3 นางสุทิศา  
 เลาธนไพบลูย ์

8 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active 
Learning) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ สาระ
พีชคณิต 

33,560 ข้อ 2,11 นางวนัเพ็ญ           
จันทร์จิตรวิริยะ 

9 การจัดท าคู่มือและแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

41,950 ข้อ 7,8 นางศิริวรรณ   
ปัญญาพรพิพชัญ ์

10 การพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศกึษาในการเสริมสร้าง
ทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 

41,950 ข้อ 15,17 นายสมหมาย   
ลอดชะ 

11 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและ
กรอบสาระท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู ้

41,950 ข้อ 2 นางยมนพร   
เอกปัชชา 

12 การยกระดับห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

41,950 ข้อ 1,2,6 นางเสาวลักษณ์           
สร้อยสวน 

13 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพฒันาห้องสมุด 41,950 ข้อ 2,8 นางเยาวลักษณ์  
ผาสุข 

14 การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบศนูย์การนิเทศ
การศึกษาที่หลากหลาย 

201,360 ข้อ 2,3 นายสุรเดช                  
น้อยจันทร ์

15 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active 
Learning 

314,620 ข้อ 2 นายสุรเดช            
น้อยจันทร ์

16 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 งบประมาณ 
664,360 บาท และคร้ังที่ 68 งบประมาณ 293,650 บาท 

958,010  ข้อ 19 นายสุรเดช              
น้อยจันทร ์

17 ยิ้มใส ไหว้สวย จิตอาสา 20,000 ข้อ 2 นางเบญจา               
คุรุธรรมานนท ์
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

 รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 2 1,804,410   
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารการเงินบัญชีและพสัดุของสถานศึกษา 

94,380 ข้อ 2 นางเปรมจิตต์ 
วงศ์วัชรานนท์
และคณะ 

19 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคล 283,160 ข้อ 2 นายวสิูตร  
ป้อมโพธิ์  

20 สรรหาบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 368,000 ข้อ 2 นายสุรเดช   
น้อยจันทร ์

21 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 377,550 ข้อ 1 นายวสิูตร  
ป้อมโพธิ์   

 รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 3 1,123,090   
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

22 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 50,340 ข้อ 1 นางฐกมล  คล้าย
กมล 

 รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 4 50,340   
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

23 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการ
ประเมินในระดบันานาชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

41,950 ข้อ 6 นายมารุต   
เหล่าแก้วก่อง 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 5 41,950   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรและสง่เสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

24 พัฒนาประสิทธิภาพประธานศนูย์พัฒนาการศึกษาอ าเภอ 6,460 ข้อ 1  นายเจษฎา    
มีแม่นวิทย ์

25 จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 7,940 ข้อ 2 นางนงนชุ  
สมบัติบูรณ ์

26 สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญ 13,210 ข้อ 2 นางกัลยา 
พันตารักษ ์

27 จัดตั้งงบประมาณงบลงทนุ ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง งบ
ด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุนทั่วไป งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  
งบด าเนนิงานรายการค่าตอบแทนพิเศษ งบบุคลากรของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

34,270 ข้อ 1,2 นางกฤษณา  
อ่อนอ่ิม 

28 ติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

24,540 ข้อ 1 นางสาวสายรุ้ง   
ทองวิชิต 

29 นิเทศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รูปแบบให้ค าปรึกษาแนะน า (coaching) เพื่อ
พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง 

25,170 ข้อ 1 นางสุทิศา        
เลาธนไพบลูย ์

30 พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัด
การศึกษา 

50,340 ข้อ 2,3 นายสุรเดช   
น้อยจันทร ์

31 ตรวจสอบการบริหารงานการเงนิบัญชีและสินทรัพย์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์   
เขต 1 

62,920 ข้อ 1,3 นางทรายงาม 
มหาวงศ์นันท ์

32 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในส านักงาน 67,960 ข้อ 1 นายเจษฎา         
มีแม่นวิทย ์

33 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 85,580 ข้อ 1 นางวาสนา       
กิ่งสุคนธ ์

34 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า(ร่าง)แผนพฒันาการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (2561-2564) และแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

134,160 ข้อ 1,2,3,4 น.ส.มัทนา          
พงษ์ไพบูลย์ และ
คณะ 

35 กิจกรรมรองรับนโยบายความตอ้งการเร่งด่วนและการ 415,500 ข้อ 1,2 น.ส.มัทนา         
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
สนอง
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

บูรณาการกิจกรรม พงษ์ไพบูลย์  
 

36 การจัดหาปัจจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  
เขต 1 

2,707,590 ข้อ 1 นางเปรมจิตต์ 
วงศ์วัชรานนท์ 
และคณะ 

37 พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายและส่งเสริมคุณภาพการ 
จัดการศึกษา 

510,000 ข้อ 1,2 นายเจษฎา 
มีแม่นวิทย ์

 รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่ 6 4,145,640   
 
3.2 โครงกำรและงบประมำณเพ่ิมเติมจำกแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

ที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 

สนอง
ยุทธ 

ศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การจัดสรรงบประมาณส าหรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนา้ที่ต าแหนง่ ผอ.
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ระยะเวลา 1 ปี คร้ังที่    

68,600 3 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

2 การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดท าและจัดพิมพ์
เอกสารสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีและแผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวยั  

1,800,000 2 กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

3 จัดสรรงบประมาณด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวชิาการผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวชิาการระดบันานาชาติ ประจ าปี         
พ.ศ.2561 

38,300 4 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

4 สนับสนนุการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

75,200 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

5 โครงการโรงเรียนสีเขียวด้านการลดใช้พลังงานการ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

14,000 5 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

งบ สพฐ./
นโยบาย 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 

สนอง
ยุทธ 

ศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผล
การประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8,000 6 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

7 แนวทางการด าเนนิงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ.งบประมาณ 
346,000 บาท 

346,000 4 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

8 จัดสรรงบประมาณการด าเนินงานโครงการค่าย"
เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

418,000 5 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

9 งบประมาณด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2561  

18,000 3 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

10 จัดสรรงบประมาณจ านวนผูส้่งผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนา้ที่/ผลการปฏบิัติงาน (ด้านที3่) 12 ราย  

121,800 3 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

11 จัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์และค่านิยม
ของชาต ิ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

150,000 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

12 จัดสรรประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง"การน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัต ิ

55,000 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 

สนอง
ยุทธ 

ศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13 จัดสรรงบประมาณด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวชิาการผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวชิาการระดบันานาชาตปิระจ าปี 61 
รอบสองระดับประเทศ 

67,000 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

14 จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนนิงานโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2560  (645,148 บาท) 

645,148 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

15 จัดสรรงบประมาณสง่เสริมสนบัสนุนสร้างความ
เข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการปฐมวยั  

100,000 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

16 ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงใน
การปฏิบัติงานของผอ.สถานศึกษาและ
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิานใน
ต าแหน่งผอ.สถานศึกษา 14 คน  

23,300 3 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

17 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลกูเสือที่จัดกิจกรรม
ดีเด่น 

100,000 2 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

18 แนวทางการด าเนนิการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวของ สพฐ. 

30,000 2 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

19 แนวทางการด าเนนิงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. 

170,000 4 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

20 แจ้งประชาสัมพนัธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วย
ระบบทางไกลและโอนเงินงบประมาณ 

25,000 3 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

งบ สพฐ./
นโยบาย 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 

สนอง
ยุทธ 

ศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

21 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนการ
ฝึกท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และฝึกแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

45,000 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

22 ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ัง
ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

19,962 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

23 ค่าใช้จ่ายให้เขตด าเนินการจัดซือ้หนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีจัดสรรให้โรงเรียนกลุม่เป้าหมายเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางส่งเสริมการอ่านโดยใช้
หนังสือฯ 

58,200 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

24 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวมป ีงปม.61 จน.139 โรงเรียน 

433,680 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

25 จัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด 
สพฐ.ประชุม วีดีโอ conference 17-18 มีนาคม 61 
ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ ผู้รักษาการต าแหนง่ ผอ.
สถานศึกษา 3 เขต จ านวน 110 คน 

117,000 3 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

26 สนับสนนุการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

29,800 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

งบ สพฐ./
นโยบาย 

27 จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตในการจัดท า 20,000 2 กลุ่มนิเทศ งบ สพฐ./
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 

สนอง
ยุทธ 

ศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

นโยบาย 

28 จัดสรรโอนเงินและเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการอบรม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
NEW DL TV ณ จุดอบรมเดินทาง 

30,000 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

 

29 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ
ของ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะข านาญการ
พิเศษ 

73,200 3 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 

30 งบประมาณการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม) 

32,490 2 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

 

  รวม 30 โครงการ 5,132,680     
       
       3.3 งบประมำณค่ำจ้ำงตอบแทนบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ที่ รายการ 

จ านวน
อัตรา 

 
สพฐ.จัดสรร 6 

เดือนแรก 

 
สพฐ.จัดสรร 6 

เดือนหลัง 

รวมงบประมาณ
สพฐจัดสรร 2 ครั้ง 

1 ครูขาดแคลนวิกฤต 22 2,079,000 1,039,500 3,118,500 

2 พนักงานราชการ 27 872,000 1,368,000 2,240,000 

3 พี่เลี้ยงเด็กพิการ 50 2,948,400 2,835,000 5,783,400 

4 ธุรการโรงเรียน 65 6,142,500 6,142,500 12,285,000 

5 บุคลากรปฏิบัติงานในส านักงาน 4 226,800 226,800 453,600 

6 บุคลากรวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  

22 1,732,500 1,732,500 3,465,000 

7 นักการภารโรง  19 อัตรา 19 1,077,300 1,077,300 2,154,600 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 
ที่ รายการ 

จ านวน
อัตรา 

 
สพฐ.จัดสรร 6 

เดือนแรก 

 
สพฐ.จัดสรร 6 

เดือนหลัง 

รวมงบประมาณ
สพฐจัดสรร 2 ครั้ง 

8 นักการภารโรง  49 อัตรา 49 2,778,300 2,778,300 5,556,600 

9 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 25 204,000 1,955,000 2,159,000 

 รวม 9  รำยกำร 283 18,060,800 19,154,900 37,215,700 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 
 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ได้ด าเนินการขับเคลื่อน

นโยบายและจุดเน้นตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยด าเนินการโครงการและงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทประกอบด้วย 1) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการ
เพ่ิมเติมตามนโยบายและจุดเน้น 2) การด าเนินกิจกรรมงานประจ าและงบค่าจ้างตอบแทนบุคลากรโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จะรายงานผลการด าเนินงาน 3  ไตรมาส
ได้แก่  ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9เดือน (เมษายน-
มิถุนายน 2561) และ ไตรมาสที่ 4  รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2561)  ซึ่งการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการและงบประมาณครั้งนี้ คือไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)         
มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการเพ่ิมเติม จ านวน 37 โครงการ เป็นเงิน 8,000,000 
บำท  และค่าจ้างตอบแทนบุคลากร (งบสพฐ.) เป็นเงิน 37,215,700 บำท  ดังรายละเอียดปรากฏผล
ตามตาราง 

4.1  ผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการเพ่ิมเติม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน  (งบประมาณบริหารส านักงานเขต /งบ สพฐ./) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ใช้ไปแล้ว คงเหลือ 

การด าเนินโครงการ 
ด าเนิน 
การ
เสร็จ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4 834,570 375 834,195 0 1 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 13 1,804,410 790,542 1,013,868 5 8 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 1,123,090 149,152 973,938 0 4 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1 50,340 0 50,340 0 0 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1 41,950 4,950 37,000 0 1 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 14 4,145,640 2,949,215 1,196,425 2 11 1 
6 ยุทธศำสตร์ 37 8,000,000 3,894,234 4,105,766 7 25 5 

ส่วนที่ 4 ผลกำรด ำเนนิโครงกำรและงบประมำณ 
(รอบ 6 เดือน) 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ด าเนินขับเคลื่อนนโยบายโดยน า
โครงการตามแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายก าหนด ในไตรมาสที่ 2 รอบ  6  เดือน  (ตุลาคม 
2560 - มีนาคม 2561)  จ านวน 37 โครงการ 6 ยุทธศาสตร์  เป็น เงินทั้ งสิ้น  8,000,000 บาท                
ใช้งบประมาณไปแล้ว  3,899,759 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.74   คงเหลืองบประมาณ 4,105,766 บาท 
โดยผลการด าเนินโครงการ  จ าแนกเป็น 1) โครงด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.59  
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  67.57 และ 3) โครงการที่ยังไม่ด าเนินการใน
ไตรมาสนี้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.52 

4.2  ผลความก้าวหน้าการด าเนินการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน (งานประจ า)  ประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ หมวดรำยจ่ำย/รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณใช้

ไป(บำท) 
คงเหลือ
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภคท้ังหมด 1,428,000.00 856,126.16 571,873.84  
2 ค่าวัสดุ 649,200.00 558,65.00 90,335.00  
3 ค่าใช้สอย ค่าจัดประชุม 

ค่าธรรมเนียม จัดจ้าง
ค่าลงทะเบียนฯ ค่าท างานนอก
เวลา ฯลฯ 

120,000.00 604,217.00 -484,217.00  
 
 

4 ค่าเดินทางไปราชการของ
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ฯ 

115,100.00 196,684.00 -81,584.00  

5 ค่าถ่ายเอกสาร 120,000.00 74,006.55 45,993.45  
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง. 120,240.00 37,260.00 82,980.00  
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ สนง. 85,050.00 27,450.00 57,600.00  
8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 70,000.00 352,000.00 -282,000.00  

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,707,590.00 2,706,608.71 981.29  
  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จัดสรรงบประมาณด าเนินการบริหาร
จัดการเพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (งานประจ า)  จ ำนวน  2,707,590  บำท  
จ าแนกเป็น 1) ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ จัดส่งไปรษณีย์)  1,428,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
52.74  2) ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  1,279,590  บาท คิดเป็นร้อยละ  47,26  ของงบประมาณที่จัดสรรส าหรับ
บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด ผลความก้าวหน้าในการด าเนินการงบประมาณ  รอบ  6  เดือน  
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

           ไตรมาสที่ 2   ใช้งบประมำณไปแล้วทั้งสิ้น  2,706,609  บำท คงเหลืองบประมาณ 981.29 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.036 การใช้จ่ายไปไม่เพียงพอบางรายการ เช่น รายการค่าเดินทางไปราชการตั้งไว้น้อยกว่า ที่ใช้
จ่ายไป ,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ,ค่าใช้สอยในการจัดประชุม เป็นต้น จ าเป็นต้องรองบประมาณจาก สพฐ. เพ่ือใช้ใน
ไตรมาส  3- 4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2561)   

 4.3  ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนงบค่ำจ้ำงตอบแทนบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.   
2561 (สพฐ.) 

รายการ 
จ านวน
อัตรา 

 
สพฐ.จัดสรร 6 

เดือนแรก 

 
สพฐ.จัดสรร 
6 เดือนหลัง 

รวมงบประมาณ
สพฐจัดสรร 2 

ครั้ง 

ใช้ไปแล้ว 
รอบ 8 เดือน 

คงเหลือ 

ครูขาดแคลนวิกฤต 22 2,079,000 1,039,500 3,118,500 1,934,025 1,184,475 
พนักงานราชการ 22 872,000 1,368,000 2,240,000 1,984,448 255,552 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 50 2,948,400 2,835,000 5,783,400 3,864,603 1,918,797 
ธุรการโรงเรียน 65 6,142,500 6,142,500 12,285,000 7,788,594 4,496,406 
บุคลากรปฏิบัติงาน
ในส านักงาน 

4 226,800 226,800 453,600 302,400 151,200 

บุคลากรวิทย์ คณิต 22 1,732,500 1,732,500 3,465,000 2,037,291 1,427,709 
นักการภารโรง            
19 อัตรา 

19 1,077,300 1,077,300 2,154,600 1,426,340 728,260 

นักการภารโรง        
49 อัตรา 

49 2,778,300 2,778,300 5,556,600 3,676,160 1,880,440 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน 

25 204,000 1,955,000 2,159,000 2,018,142 140,858 

8  รำยกำร 278 18,060,800 19,154,900 37,215,700 25,032,003 12,183,697 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นค่าจ้าง    
ตอบแทนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 278 อัตรำ 8 รำยกำร  เป็นเงินทั้งสิ้น 37,215,700 
บำท  ใช้งบประมาณไปแล้ว รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561) ไตรมาสที่  2-3  จ านวน  
25,032,003 บำท   คิดเป็นร้อยละงบประมาณที่ใช้ไปแล้ว ร้อยละ 67.26  คงเหลืองบประมาณส าหรับ
ด าเนินการในรอบ 9-12 เดือน (ไตรมาสที่ 3-4)  จ านวน 12,183,697 บำท  คิดเป็นร้อยละ 32.74 
 
 
 



35 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 
 
 

 
ส่วนที่ 1 โครงการทีใ่ช้งบประมาณบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนที่ 2  โครงการที่ใช้งบประมาณของ สพฐ./จังหวัด 
 

ส่วนที่ 1 โครงกำรที่ใช้งบประมำณบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ที ่ หมวดรำยจ่ำย/รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณใช้

ไป(บำท) 
คงเหลือ
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภคท้ังหมด 1,428,000 856,126.16 571,873.84  
2 ค่าวัสดุ 649,200 558,65.00 90,335.00  
3 ค่าใช้สอย ค่าจัดประชุม 

ค่าธรรมเนียม จัดจ้าง             
ค่าลงทะเบียนฯ ค่าท างาน
นอกเวลา ฯลฯ 

120,000 604,217.00 -484,217.00  

4 ค่าเดินทางไปราชการของ
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ฯ 

115,100 196,684.00 -81,584.00  

5 ค่าถ่ายเอกสาร 120,000 74,006.55 45,993.45  
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง. 120,240 37,260.00 82,980.00  
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ สนง. 85,050 27,450.00 57,600.00  
8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 70,000 352,000.00 -282,000.00  

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,707,590 2,706,608.71 981.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียด ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและ

โครงกำรเพิ่มเติมฯรอบ 6เดือน (ตุลำคม 2560-มีนำคม 2561) ไตรมำส 2 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ส่วนที่ 2 โครงกำรที่ใช้งบประมำณ สพฐ. 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ
ที่จัดสรร 

ใช้ไปแล้ว 
รอบ 6 
เดือน 

คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดสรรงบประมาณส าหรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนา้ที่ต าแหนง่ ผอ.
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ระยะเวลา 1 ปี คร้ังที่    

68,600 910 67,690 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2 การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดท าและ
จัดพิมพ์เอกสารสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีและแผนการ
จัดประสบการณ์ระดบัปฐมวัย  

1,800,000 39,310 1,760,690 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

3 จัดสรรงบประมาณด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวชิาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวชิาการระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

38,300 22,685 15,615 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4 สนับสนนุการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

75,200 22,190 53,010 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5 โครงการโรงเรียนสีเขียวด้านการลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

14,000 3,000 11,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8,000 0 8,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7 แนวทางการด าเนนิงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ.
งบประมาณ 346,000 บาท 

346,000 0 346,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

8 จัดสรรงบประมาณการด าเนินงานโครงการค่าย"
เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา  

418,000 14,072 403,928 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

9 งบประมาณด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2561  

18,000 4,450 13,550 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

10 จัดสรรงบประมาณจ านวนผูส้่งผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนา้ที่/ผลการปฏบิัตงิาน (ด้านที3่) 12 

121,800 117,514 4,286 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ
ที่จัดสรร 

ใช้ไปแล้ว 
รอบ 6 
เดือน 

คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

ราย  

11 จัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมของชาต ิ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.) 

150,000 67,864 82,136 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

12 จัดสรรประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง"การน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การ
ปฏิบัต ิ

55,000 5,2950 2,050 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

13 จัดสรรงบประมาณด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวชิาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวชิาการระดับนานาชาติ
ประจ าป ี61 รอบสองระดับประเทศ 

67,000 62,190 4,810 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

14 จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนนิงานโครงการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2560   

645,148 584,000 61,148 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

15 จัดสรรงบประมาณสง่เสริมสนบัสนุนสร้างความ
เข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการปฐมวยั  

100,000 100,000 0 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

16 ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
ในการปฏิบัติงานของผอ.สถานศึกษาและ
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิาน
ในต าแหน่งผอ.สถานศึกษา 14 คน  

23,300 0 23,300 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

17 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลกูเสือที่จัด
กิจกรรมดีเด่น 

100,000 0 100,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

18 แนวทางการด าเนนิการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวของ สพฐ. 

30,000 0 30,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

19 แนวทางการด าเนนิงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. 

170,000 0 170,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ
ที่จัดสรร 

ใช้ไปแล้ว 
รอบ 6 
เดือน 

คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

20 แจ้งประชาสัมพนัธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครู
ด้วยระบบทางไกลและโอนเงนิงบประมาณ 

25,000  25,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

21 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
การฝึกท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และฝึก
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

45,000 45,000 0 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

22 ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาต ิคร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

19,962 19,962 0  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

23 ค่าใช้จ่ายให้เขตด าเนินการจัดซือ้หนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีจัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อด าเนินกิจกรรมตามแนวทางส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้หนังสือฯ 

58,200 0 58,200 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

24 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน.139 โรงเรียน 

433,680 433,680 0 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

25 จัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ.ประชุม วีดโีอ conference 17-18 
มีนาคม 61 ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ ผู้
รักษาการต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 3 เขต 
จ านวน 110 คน 

117,000 30,000 87,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

26 สนับสนนุการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ทางวชิาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
(เพิ่มเติม) 

29,800 0 29,800 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

27 จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตในการ
จัดท า VTR ชุดการเรียนเสริมทกัษะอาชีพ 

20,000 20,000 0 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ
ที่จัดสรร 

ใช้ไปแล้ว 
รอบ 6 
เดือน 

คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

28 จัดสรรโอนเงินและเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการ
อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DL TV ณ จุดอบรมเดินทาง 

30,000 14,400 15,600 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

29 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ
ของ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับ
การประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะข านาญ
การพิเศษ 

73,200 0 73,200 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

30 งบประมาณการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม) 

32,490 0 32,490 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

  รวมทุกรายการ 5,132,680  1,635,125 3,566,155  

   
 

รำยละเอียดผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรงำนประจ ำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  และ            
งบค่ำจ้ำงตอบแทนบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

รอบ 6 เดือน 
(งบประมาณบริหารส านักงานเขต/งบสพฐ. ) 

      1) สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณพ.ศ.2561 
         (งานประจ า/งบบริหารเขต)  

ที ่ หมวดรำยจ่ำย/รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณใช้

ไป(บำท) 
คงเหลือ
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภคท้ังหมด 1,428,000 856,126.16 571,873.84  
2 ค่าวัสดุ 649,200 90,335.00 558,865  
3 ค่าใช้สอย ค่าจัดประชุม 

ค่าธรรมเนียม จัดจ้าง ค่า
ลงทะเบียนฯ ค่าท างานนอก
เวลา ฯลฯ 

120,000 604,217.00 -484,217.00  

4 ค่าเดินทางไปราชการของ
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ฯ 

115,100 196,684.00 -81,584.00  
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ หมวดรำยจ่ำย/รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณใช้

ไป(บำท) 
คงเหลือ
(บำท) 

หมำยเหตุ 

5 ค่าถ่ายเอกสาร 120,000 74,006.55 45,993.45  
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง. 120,240 37,260.00 82,980.00  
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

สนง. 
85,050 27,450.00 57,600.00  

8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 70,000 352,000.00 -282,000.00  
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,707,590 2,706,608.71 981.29  
 
หมำยเหตุ รอบ 6 เดือนหลัง ได้วางแผนการใช้จ่ายเงินโดยใช้งบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรมาให้ ครั้งที่ 2 คือ 
1,000,000 บาท 
2) งบค่ำจ้ำงตอบแทนบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (งบ สพฐ.จัดสรร) 

รายการ 
จ านวน
อัตรา 

 
สพฐ.จัดสรร 6 

เดือนแรก 

 
สพฐ.จัดสรร 
6 เดือนหลัง 

รวมงบประมาณ
สพฐจัดสรร 2 

ครั้ง 

ใช้ไปแล้ว 
รอบ 8 เดือน 

คงเหลือ 

ครูขาดแคลนวิกฤต 22 2,079,000 1,039,500 3,118,500 1,934,025 1,184,475 
พนักงานราชการ 22 872,000 1,368,000 2,240,000 1,984,448 255,552 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 50 2,948,400 2,835,000 5,783,400 3,864,603 1,918,797 
ธุรการโรงเรียน 65 6,142,500 6,142,500 12,285,000 7,788,594 4,496,406 
บุคลากรปฏิบัติงาน
ในส านักงาน 

4 226,800 226,800 453,600 302,400 151,200 

บุคลากร
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

22 1,732,500 1,732,500 3,465,000 2,037,291 1,427,709 

นักการภารโรง            
19 อัตรา 

19 1,077,300 1,077,300 2,154,600 1,426,340 728,260 

นักการภารโรง        
49 อัตรา 

49 2,778,300 2,778,300 5,556,600 3,676,160 1,880,440 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน 

25 204,000 1,955,000 2,159,000 2,018,142 140,858 

รวม 9  รำยกำร 278 18,060,800 19,154,900 37,215,700 25,032,003 12,183,697 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  (จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

(โครงการที่ด าเนินการในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561)  
ไตรมำสที่ 2 

             ยุทธศำสตร์ที่ 1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

1. สร้างความ
เข้มแข็ง
เครือข่ายสภา
นักเรียน
ประชาธิปไตย
นักเรียน 

เชิงปริมาณ  เครอืข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา  17 
เครือข่าย ๆ ละ  10 คน  ครู 2 คน  นักเรียน  8 คน         
รวม  170 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครอง ระบอบประชาธปิไตย  สร้างเครือข่ายสภา
นักเรียนระดับโรงเรียนร้อยละ  100  ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  รวม 6 กิจกรรม 

 

17 
เครือข่ายๆ
ละ10 คน 
ครู 2 คน 
นักเรียน 8 
คน  170 

คน 

61,810 0 61,810   
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

2. 
พัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีใน
โรงเรียนขนาด
เล็ก  โดยศูนย์
การเรียน 
ประจ าปี 2561 

เชิงปริมาณ   
ลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 147 โรงเรียน       
ได้รับการพัฒนาเรียนรู้การจัดกจิกรรมลูกเสือได้              
จ านวน 4,794 คน                
เชิงคุณภาพ   
ลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาเรียนรู้การ        
จัดกิจกรรมลูกเสือได้ครบทุกคน และมี จิตอาสา ร้อยละ 
100 

 
147 

โรงเรียน 
4,794 คน 

 
142,060 

 
0 

 
142,060 

 
 

 

3 พัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน
การศึกษาให้
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 

เชิงปริมาณ   
พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาทุกคนและ
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ให้ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น           
เชิงคุณภาพ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

 
70 คน 

 
251,700 

 
0 

 
251,700 

 
 

 

4 แข่งขันกีฬา -
กรีฑานักเรยีน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จ านวน       
700 คน 

 
นักเรียน
700 คน 

 
379,000 

 
375 

 
378,625 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ร้อยละ 70 
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีพัฒนาการทักษะทางด้าน
กีฬาตามความสามารถของแต่ละคนเป็นผู้มคีุณธรรม 
จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา  รู้แพ้ รูช้นะ รู้อภัย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 จ ำนวน 4 โครงกำร/16  กิจกรรม          เป็นเงิน  834,570 375 834,195   
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

     ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการรายงาน
ผลการเรยีนด้วย
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศ
สถานศึกษา 
(school MIS) 

เชิงปริมาณ   ครูผู้รับผิดชอบงานวดัผลและงานทะเบียนกลุ่ม
เครือข่ายละ  2 คน รวม 34 คน           
เชิงคุณภาพ   ร้อยละของครูผูส้อนท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการวัดประเมินผลการศึกษาร้อยละของครูที่มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา 

เครือข่าย
ละ 2 คน 
17 
เครือข่าย 
34 คน 

 
8,390 

 
8,390 

 
0 

 
 

 

2 พัฒนาแบบฝึก
ทักษะการคิดเลข
เร็วแบบอินเดยี 
(เวทคณิต) 

เชิงปริมาณ 
ครูคณติศาสตรจ์ านวน 75 คน มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และสามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ครูคณิตศาสตร์จ านวน 75 
คน สามารถจัดท าแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
(เวทคณิต) และน าไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดเลขเร็ว
ให้กับนักเรียน 
เชิงคุณภาพ  

 
ครู
คณิตศาสตร์ 
75 คน 

 
29,360 

 
29,250 

 
110 
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ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

ครูคณติศาสตรม์ีความสามารถในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการ
คิดเลขเร็วให้กับนักเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้
ด้านทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษของ
ครูผูส้อน4
ภาษาอังกฤษ ช้ัน
ประถมศึกษาป ี    
ที่ 3 

เชิงปริมาณ   
1. ครูผู้สอน ร้อยละ 80 มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูด้้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่ก าหนด   
2. นักเรียนช้ัน  ป.3 ร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีก าหนด          
 เชิงคุณภาพ    
ครูผูส้อนไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และ
นักเรียนช้ัน ป.3  ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

 

ร้อยละ 80 
มีสมรรถนะ
การจัดการ
เรียนรู้ด้าน
ทักษะการ
สื่อสาร 

 

29,360 

 

0 

 

29,360 

 

 

 

4 การพัฒนาชุด
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู(้Active 
Learning) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ สาระ

เชิงปริมาณ  
ครูผูส้อนคณติศาสตร์ ช้ัน ป.3  จ านวน 2 กลุ่มเครือข่ายเมือง 
1และเมือง 5 ห้องเรียนละ 1คน  รวม 20 คนร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ช้ัน ป.3 สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ   
1.ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้

  
ครูคณิต 
ศาสตร์  
20 คน 

 
33,560 

 
0 

 
33,560 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

พีชคณิต คณิตศาสตร์แบบใฝรู่้ (Active Learning) มีคุณภาพ              
2.ครูผูส้อนคณติศาสตรส์ามารถจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 การจัดท าคูม่ือ 
และแบบฝึกทักษะ
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียน         
ช้ัน ป.4 – 6 

เชิงปริมาณ 
1) ครูแกนน าภาษาไทย ช้ัน ป.4-6 จ านวน  60 คน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะ  เรื่อง ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA)  และสามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนได ้
2) ครูแกนน าภาษาไทย  ช้ัน ป.4-6 จ านวน  70 คน สามารถ
จัดท าแบบฝึก ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีนสื่อความ 
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
และสามารถน าไปใช้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ ให้กับ
นักเรียนได ้
3) มีต้นฉบับแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA)  ช้ัน ป.4-6 จ านวน 1 ชุด 

 
ครู
ภาษาไทย 
130 คน 

 
41,950 

 
0 

 
41,950 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูแกนน าภาษาไทย ช้ัน ป.4 -6 มคีวามสามารถในการ
พัฒนาเผยแพร่ และเป็นแกนน า ในการพัฒนาทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  ช้ัน ป.4 – 6 ในกลุ่ม
เครือข่ายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ครูภาษาไทย ช้ัน ป.4 – 6  มีความสามารถในการจดั
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  ช้ัน ป.4 – 6  อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สพป.นครสวรรค์ เขต 1  มีแนวทางการพัฒนาทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  ช้ัน ป.4–6       
ที่มีประสิทธิภาพ 

6 การพัฒนาครสูุข
ศึกษาและพล
ศึกษาในการ
เสรมิสร้างทักษะ

เชิงปริมาณ1. ครูผูส้อนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรยีน
ขนาดเล็ก จ านวน 113 โรงเรียน             
เชิงคุณภาพ  1.ครูผูส้อนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรยีน
ขนาดเล็กไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการสรา้งเสริมทักษะ

ครูสอนสุข
ศึกษา 113 
โรงเรียน 

41,950 0 41,950   
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

การเคลื่อนไหว
ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

การเคลื่อนไหวให้กับผู้เรยีนตามบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนสุข
ศึกษาและพลศึกษาได ้

7 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
หลักสตูร
สถานศึกษาและ
กรอบสาระ
ท้องถิ่น   
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีนรู้   

เชิงปริมาณ 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการปรับหลักสูตรของ
สถานศึกษาและกรอบสาระท้องถิน่โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 
165 โรงเรียน 
2) ขยายผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกรอบสาระ
ท้องถิ่นเชื่อมโยงกับหลักสูตรและเวลาเรยีนให้กับครูวิชาการ
โรงเรียนทุกคน จ านวน 165 คน  
3) นิเทศติดตามผลแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเครือข่ายทุก
เครือข่ายในสังกัด   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/โรงเรียน                   
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกดัทุกโรงเรียน มกีารบริหารจัดการปรับ
หลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และปฏิบตัิเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551       

 
ครูวิชำกำร 
165 คน 
โรงเรียนละ 
1 คน 

 
41,950 

 
41,950 

 
0 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนบรูณาการสาระท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้  
3) โรงเรียนเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด   ได้รับการนิเทศ
ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และ น าแนวทางการประ
เมิลผลมาปรับปรุงพัฒนาตามประสิทธิผลของการปฏิบัต ิ

8 การยกระดับ
ห้องเรียนคณุภาพ
ระดับปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

เชิงปริมาณ 
1)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยมี
คุณภาพในการจัดการศึกษาปฐมวยัตามหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย 
2)เด็กปฐมวัยทุกคน ในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ตรงตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยของหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
3)เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  
เชิงคุณภาพ  

 
เด็กปฐมวัย
ทุกคน
ได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 

 
41,950 

 
41,950 

 
0 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

1)เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรงตาม
สมรรถนะหลักของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั                     
2) ผู้บริหารโรงเรยีน และครูปฐมวยั มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย       
3) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวยั จัดการศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

9 ส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิรักการ
อ่าน   
2) ร้อยละ 80 ของครูบูรณาการการส่งเสริมรักการอ่านกับการ
จัดการเรียนการสอน 
3).ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมีห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบอย่าง
น้อย 2 โรงเรียน       
เชิงคุณภาพ    
1) สถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ        
2) ครสูามารถบูรณาการการส่งเสริมรักการอ่านกับการจดัการ
เรียนการสอนได ้             

 
ทุก
เครือข่ายมี
ข้อสมุดที่
เป็นต้น
แบบอย่าง
น้อย 2 
โรงเรียน 

 
41,950 

 
2,840 

 
39,110 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

3).ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมีห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

10 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ด้วยรูปแบบศูนย์
การนิเทศ
การศึกษาท่ี
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาทุกแห่งไดร้ับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
รูปแบบศูนย์นิเทศการศึกษาที่หลากหลาย         
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาทุกแห่งมีคณุภาพผูเ้รียนท่ีสูงและมีขดี
ความสามารถในการแข่งขันที่สูง 
 

 
165 

โรงเรียน 

 
201,360 

 
0 

 
201,360 

 
 

 

11 การพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ 
Active Learning 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาทุกแห่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบActive 
Learningในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
เชิงคุณภาพสถานศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบActive Learning 

 
165 

โรงเรียน 

 
314,620 

 
0 

 
314,620 

 
 

 

12 งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 67 และงาน
ศิลปหัตถกรรม 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 

 
นักเรียน ครู 
บุคลากร
ทางการ

 
958,010 

 
666,162 

 
291,848 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

ระดับเขต  ครั้งท่ี 
68 

2.นักเรียนในระดับปฐมวัย ช้ัน ป.1-3 และช้ัน ม.1-3 สังกัด 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และ สังกัดอื่นท่ีได้รับมอบหมายจาก 
สพฐ. ที่ชนะเลิศการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นตัวแทน 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือและ
ระดับชาต ิ
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในระดับปฐมวัย ช้ัน ป.1 – 6 และช้ัน ม.1-3 ที่
ชนะเลิศการแข่งขันในกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นตัวแทน สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ
ภาคเหนือและระดับชาต ิ
2. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มีนักเรยีน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและผลงานในงาน
ศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับภาคและระดับชาติ 

ศึกษา 
สพป.นว.1 

ทุกคน 

13 ยิ้มใส ไหวส้วย มี
จิตอาสา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสังกัด สพป.นว.1 100 % 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน สพป.นว.1 รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัตตินตาม

 
นักเรียนทุก
คนในสังกัด
สพป.นว.1 

 
20,000 

 
0 

 
20,000 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประ 
มาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

มารยาทไทยได้อย่างถูกต้องเห็นคณุค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และประเพณีไทยท่ีดีงาม 
และมีจติสาธารณะ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  จ ำนวน 13   โครงกำร/  54   กิจกรรม    เป็นเงิน  1,804,410 790,542 1,013,868   
 
               ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ในการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษา จ านวน 
165 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 330 คน 
เชิงคุณภาพ 
ทุกโรงเรียนไดร้ับการตรวจสอบและเสนอแนะในการเบิก
จ่ายเงินได้ถูกต้อง 

 
165 

โรงเรียน 

 
94,380 

 
0 

 
94,380 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

2 พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารงาน
บุคคล 

เชิงปริมาณ 
1)  การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561, 
2562 และ 2563) 
 2) การสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 
3) การคัดเลือกบุคคลดเีด่น 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรหน่วยงานมีการก าหนดทิศทางที่ ชัดเจน มีแนวทาง
ในการปฏิบัตเิพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการไปสูทิศทางที่
ต้องการ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน โดย
ครอบคลมุทั้งในส่วนของเครื่องมือ เทคนิคในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามและประเมินผล 

 
165 

โรงเรียน 
และ

บุคลากร
ในเขต
พ้ืนที่ฯ 

 
283,160 

 
40,200 

 
242,960 

 
 

 

3 สรรหาบุคลากรในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ                     
 1.จัดจ้างเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิไม่ต่ ากว่า ระดับ 
ปวส. จ านวน 2 อัตรา        
 2.จัดจ้างเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิไม่ต่ ากว่า ระดับ ปวส. 
จ านวน 2 อัตรา  
                           

 
4 อัตรำ 

 
368,000 

 
105,352 

 
262,648 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

 เชิงคุณภาพ                   
1.งานด้านคอมพิวเตอร์ของส านักงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. งานด้านธุรการของส านักงานมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 

4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ                      
 1)  การพัฒนาข้าราชการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(OD)                        
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม ่                               
3) การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจ า                  
4) การพัฒนาประสิทธิภาพธุรการโรงเรียน                          
5) การพัฒนาครผูู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูวิกฤติ ครู
วิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง                              
6) การพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
ก่อนเกษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ 2561                           
เชิงคุณภาพ                    
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคณุภาพ  เป็น
ผู้ที่มีความสามารถพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และพัฒนา
องค์กรให้มี  

 
70 คน 

 
377,550 

 
3,600 

 
373,950 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

ความเจรญิก้าวหน้ารองรับการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี และกระแสการคา้โลกได้อย่างทันท่วงที 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3  จ ำนวน 4 โครงกำร/ 17 กิจกรรม    เป็นเงิน  1,123,090 149,152 973,938   
                   
               ยุทธศำสตร์ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

1 สถานศึกษา 
สีขาวปลอดยา
เสพติด และ
อบายมุข 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  
2. ครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูรับผู้รับผิดชอบใช้กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ได้อยา่งมี

 
165 

โรงเรียน 

 
50,340 

 
0 

 
50,340 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

ประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ได้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม พฒันาเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นักเรียน     สู่สถานศึกษาสีขาว ทุกคน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 จ ำนวน  1 โครงกำร/  17  กิจกรรม เป็นเงิน                   50,340 0 50,340   
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

               ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

1 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาผลการ
ประเมินในระดับ
นานาชาติและการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
1) ปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรยีนทุกโรงเรียน 
2) จัดหาและใช้สื่อการเรยีนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA ในโรงเรียนขยาย
โอกาส 31 โรงเรียน 
3) ติดตามการเตรียมความพร้อมรบัการประเมินระดับนานาชาติ
โครงการ PISA ในโรงเรียนขยายโอกาส 31 โรงเรียน 
4) จัดท าหลักสตูร กระบวนการเรยีนรู้ การเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรยีนละ 1 เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จติวิทยาศาสตร ์
2) ผลการประเมินระดับนานาชาต ิตามโครงการ PISA สูงขึ้น 

 
31 

โรงเรียน 

 
41,950 

 
4,950 

 
37,000 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

3) โรงเรียนใช้หลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้แบบบรูณาการใน
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
4) โรงเรียนมเีครือข่ายความร่วมมอื ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนและชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 จ ำนวน  1 โครงกำร/ 5  กิจกรรม เป็นเงิน                   41,950 4,950 37,000   
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

              ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

1 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ประธานศูนย์
พัฒนาการศึกษา
อ าเภอ 

เชิงปริมาณ 
มีการประชุมประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาอ าเภอ   ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 
จ านวน 6 ครั้ง       
เชิงคุณภาพ                        
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สามารถด าเนินการบริหารจดัการส านักงาน และสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพประธานศูนยพ์ัฒนาการศึกษาอ าเภอ 
สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลงานการเงินการ
ควบคุมภายใน ได้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
17 

เครือข่าย 

 
6,460 

 
1,225 

 
5,235 

 
 

(งบบริหาร
เขต)  

2 จัดกิจกรรมเนื่อง
ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 
2561 

เชิงปริมาณ                 
จ านวนเด็กและเยาวชนในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์และ
ใกล้เคียงจ านวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ             
เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2561 ได้แสดงออกกล้าคิด กล้าท าในทางสร้างสรรค์และเป็น

 
เยาวชน 
200 คน 7,940 7,940 0 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

ประโยชนร์วมทั้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถ
และความสนใจ 

3 สืบสาน ประเพณี  
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญ   

เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรในสังกัด มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญ 
2) บุคลากรในสังกัด มีความตระหนักเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินกิจกรรม 
3) บุคลากรในสังกัด   
มีความตระหนักเห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ                  
1) บุคลากรในสังกัด  มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักด ี
2) บุคลากรในสังกัด มีความตระหนักถึงความส าคัญและการมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม                         
3) บุคลากรในสังกัด  เป็นผู้มีคณุธรรม  จรยิธรรม  และคา่นิยม
อันพึงประสงค ์

 
70 คน 

 
13,210 

 
2,425 

 
10,785 

 
 

 

4 จัดตั้งงบประมาณ งบ
ลงทุน ค่าท่ีดิน

เชิงปริมาณ  
1) นักเรียนทุกคนไดร้ับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและ

 
นักเรียน

 
34,270 

 
5,850 

 
28,420 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

และสิง่ก่อสร้าง งบ
ด าเนินงาน งบเงิน
อุดหนุนท่ัวไป งบ
ลงทุนค่าครุภณัฑ์ 
งบด าเนินงาน
รายการ
ค่าตอบแทนพิเศษ
งบบุคลากรของ
เขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
สถาน 

มาตรฐานโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายในรายการที่รัฐจดัให ้
2) สถานศึกษามีวัสดุ ครุภณัฑ์อาคารเรยีน และอื่น ๆ ที่เอื้อต่อ
การเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ                  
1) นักเรียนทุกคนไดร้ับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 2) สถานศึกษามีวัสดุ ครภุณัฑ์อาคารเรยีน และอื่น ๆ ที่เอื้อต่อ
การเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ 

165 
โรงเรียน 

5 รายงานการ
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ       
พ.ศ. 2561 

 

เชิงปริมาณ 
1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
2) สถานศึกษา จ านวน 165 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน 

 
165 

โรงเรียน 

 
24,540 

 
0 

 
24,540 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

2) สถานศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6 นิเทศเพื่อ

เสรมิสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รูปแบบ 
ให้ค าปรึกษา
แนะน า 
( coaching ) เพื่อ
พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง           

 

เชิงปริมาณ  
1)  โรงเรยีนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จ านวน 165 โรง 
ได้รับการนิเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรยีน                     
2)  ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผดิชอบด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรยีน จ านวน 165 โรงเรียนสามารถ
ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานได ้                          
3)  โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จ านวน  165 โรงเรียน ส่งรายงานการ
ประเมินตนเองตามก าหนด                    
 เชิงคุณภาพ                 
1.ผลการประเมินตนเองของโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ในภาพรวมไดร้ะดับ
คุณภาพดีขึ้นไป โรงเรียนมีระบบประกันคณุภาพภายในท่ี
เข้มแข็งละพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี ่

 

165 
โรงเรียน 

 

25,170 

 

1,465 

 

23,705 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

7 พัฒนาระบบการ
นิเทศ ติดตาม 
และประเมิน ผล
การจัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ               
สถานศึกษาทุกแห่งไดร้ับการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา อย่างน้อยปลีะ 4 ครัง้                      
เชิงคุณภาพ              
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถบรหิารจัดการการศึกษาและจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ   

 
165 

โรงเรียน 

 
50,340 

 
0 

 
50,340 

 
 

 

8 ตรวจสอบการ
บริหาร งาน
การเงินบัญชีและ
สินทรัพย์ของ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

เชิงปริมาณ 
1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1                   
2.สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ                 
การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและสินทรัพย์ของสถานศึกษา
และ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

 
165 

โรงเรียน 

 
62,920 

 
0 

 
62,920 

 
 

 

9 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรใน
ส านักงาน 

เชิงปริมาณ               
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 
110 คน 
เชิงคุณภาพ                     

 
110 คน 

 
67,960 

 
28,500 

 
39,460 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเกดิการ
ระดมความคดิ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

10 พัฒนาประสิทธิ 
ภาพผู้บรหิาร
สถาน 
ศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 
1.มีการ ประชุมผู้บรหิารสถานศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
ประจ าทุกเดือน จ านวน 12 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ 
1. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สามารถด าเนินการบริหารจัดการ
ส านักงาน และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 สถานศึกษา  
สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล งานการเงิน การ
ควบคุมภายใน ได้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
ประชุม 
ผู้บริหาร
โรงเรียน 
12 ครั้ง 

 
85,580 

 
76,127 

 
9,453 

 
 

 

11 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
(ร่าง)แผน        
พัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรใน สพป.นครสวรรค์  เขต 1 มีแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 70 เล่ม และแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จ านวน 70 เล่มไว้    
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจดัการคณุภาพศึกษาให้

 
60 คน 

แผนปฏบิัติ
การและ

แผนพัฒนา

 
134,160 

 
119,074 

 
15,086 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

4 ปี                               
(พ.ศ.2561-2564) 
และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบ        
ประมาณ          
พ.ศ.2561 ของ                               
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 

 

มีประสิทธิภาพ           
2. บุคลากร สพป.นว.1  จ านวน 34  คน 
3.ผู้แทนคณะกรรมการตรวจตดิตามประเมินผลการศึกษาฯ  
   จ านวน 1  คน 
4. ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน  
   จ านวน 1  คน                        
5.ประธานเครือข่ายอ าเภอ จ านวน 5  คน 
6.ประธานเครือข่ายโรงเรียน จ านวน  16 คน (17 เครือข่าย) 
7.ผอ.โรงเรียนท่ีเป็นคณะท างานจดัท าแผนฯ 3  คน  
เชิงคุณภาพ 
1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
มีแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

จ านวน  
70 เล่ม 

12 กิจกรรมรองรับ
นโยบายความ

เชิงปริมาณ       
หน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

 
165 

 
415,500 

 
0 

 
415,500 

 
 

 



67 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

ต้องการเร่งด่วน
และการบูรณาการ
กิจกรรม     

นครสวรรค์ เขต 1 
เชิงคุณภาพ                 
หน่วยงานมีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  

โรงเรียน 

13 การจัดหาปจัจัย
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานใน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา                                
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

1.  มีปัจจัยเพียงพอ สนับสนุน พรอ้มท่ีให้บุคลากรทางการศึกษา
ใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับการบริการอย่างด ี

บุคลากร 
ในเขตพื้นที่
การศึกษา 

2,707,590 2,706,609 981   

14 พัฒนาประสิทธิ      
ภาพเครือข่ายและ
ส่งเสริมคณุภาพ
การจัดการ 
ศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศกึษาในพื้นที่ จ านวน 17 กลุ่ม
เครือข่าย  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์   
จ านวน 6 กลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่อ าเภอเก้าเลี้ยว    

 
17 

เครือข่าย 

 
510,000 

 

 
0 

 
510,000 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

ที ่ โครงการ /กลุ่ม กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 
 

งบประมาณ
จัดสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้น
กิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จ
กิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินการ 

 เหลือเงินหลัง
เสร็จสิ้น

โครงกำร/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ใช้แล้ว 

 
คงเหลือ

เงิน 

จ านวน 2 กลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่อ าเภอโกรกพระ          
 จ านวน 2 กลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่อ าเภอชุมแสง              
จ านวน 4 กลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่อ าเภอพยุหะคีรี            
จ านวน 3 กลุ่มเครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรทุกกลุม่เครือข่ายมีความรู้ความสามารถในจัดการ
เรียนการสอน 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายกระดับคณุภาพการศึกษาใน
เครือข่ายได้สูงขึ้น 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 จ ำนวน  14 โครงกำร/ 52 กิจกรรม เป็นเงิน                4,145,640 2,949,215 1,196,425   
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 
 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ได้ด าเนินการก ากับ ติดตามประเมิน
การด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  3  ไตรมาส  
ได้แก่  ไตรมาสที่ 2  รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนเมษายน  
- มิถุนายน 2561)  และ ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561)  โดยใช้แบบการรายงาน        
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ก าหนดตามความเหมาะสมที่สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง   
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้ด าเนินการส าเร็จด้วยความเรียบร้อยสนอง
นโยบายและจุดเน้นก าหนด และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาด าเนินงานโครงการและงบประมาณใน         
ครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1. การรายงานผลการด าเนินโครงการในส่วนของประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการไปแล้วและมียอดเงิน
คงเหลือ ควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มนโยบายและแผน 
เพ่ือตรวจสอบจ านวนงบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่ายจ านวนที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง 
 2. การรายงานผลการด าเนินโครงการบางส่วนไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาส่งผล ให้การรายงาน
ภาพรวมบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าบ้าง ควรแจ้งให้ รอง ผอ.หรือผอ.กลุ่มทุกกลุ่มเพ่ือทราบ ทุกครั้งในช่วงการ
รายงานผลการด าเนินโครงการแต่ละไตรมาส  
 3. โครงการหรือรายการที่  ส านักต่าง ๆ สพฐ.จัดสรรงบประมาณ  มายังเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ       
เจ้าของโครงการบางราย  ไม่ได้แจ้ง กลุ่มนโยบายและแผน ทราบ เพ่ือตั้งงบประมาณและรายการรอไว้ส าหรับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้า และส่งผลถึงการติดตาม ประเมินการผลการด าเนินโครงการ
และงบประมาณ เจ้าของโครงการควรแจ้งให้กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทราบ  

     4. การด าเนินโครงการ ควรด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

     5. การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการส่วนใหญ่เจ้าของโครงการ จะก าหนดไว้กว้างมากเกือบ
ทุกโครงการ ท าให้การติดตามและการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการบรรลุเป้าหมายในด้านการ 
บริหารงานโครงการค่อนข้างยาก 
 6. สพฐ.โอนงบประมาณ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการ ไม่เป็นไปตามก าหนด     

 
  
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
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ภำคผนวก 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ไตรมาสที่ ........รอบ ........เดือน    กลุ่มผู้รับผิดชอบ............................................... 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรมด าเนินการ  เป้าหมาย 

 
งบประ 
มาณ

จัดสรร 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

เสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 
ยังไม่เสร็จกิจกรรม/โครงการ
 อยู่ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ 

 เหลือเงิน
หลังเสร็จ

สิ้น
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประ 
มำณ 

ใช้แล้ว 

คงเหลือ
เงิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ
.............. 
เชิงคุณภาพ
............ 

      

 ยุทธศาสตร์ที่....จ านวน .........   
โครงการ     เป็นเงิน 

      

 

 

  
 

 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรและ

งบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2561 

แลบะ 
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ค ำสั่ง  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  

ที่ 183/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2561 
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รายงานผลการด าเนินโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561   ไตรมาส 1-2 

 

 

 
 

 
นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
นายสุรพล  เพง็น้อย     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 
 
 
 
  

นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
นางกฤษณา  อ่อนอ่ิม         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
นางพิมลกานต์ เงินบ ารุง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  

 
  
 
 

นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

จัดท ำ วิเครำะห์ข้อมูล 

 เรียบเรียงและรูปเลม่ 
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