
 



 



¤ํÒ¹ํÒ
 รายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 ฉบบันี ้จดัทาํขึน้

เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนนของหนวยงาน

ตนสงักัด สูการปฏิบตั ิผานโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ ในรอบปงบประมาณทีผ่านมา

 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 ขอขอบคณุ

บคุลากรทกุทาน ทีใ่หความรวมมอื ในการนําเสนอผลการดาํเนนิงาน ปญหา อปุสรรค

และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนใหความรวมมือใน

การสนับสนุนขอมูล ทําใหการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 สําเร็จ ลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี และ

หวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอหนวยงาน และผูที่เกี่ยวของ

ตอไป
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 เปน

หนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

มีสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการครอบคลุม 6 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเชียรใหญ

อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร อําเภอรอนพิบูลย อําเภอชะอวด และอําเภอจุฬาภรณ

Ê‹Ç¹·Õ่ 1
º·¹ํÒ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ตั้งอยู เลขที่ 99 หมูที่ 9 ถนนบอลอ-เชียรใหญ ตําบลทองลําเจียก อําเภอเชียรใหญ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 หางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช มาทางทิศใต

ประมาณ 38 กโิลเมตร มอีาเขตติดตอ ดังน้ี

ÊÀÒ¾·Ñ่Çä»

ติดตอกับอําเภอเมือง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดตอกับอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ติดตอกับอาวไทย

ติดตอกับอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

·ÔÈàË¹×Í

·ÔÈãµŒ

·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡

·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

 ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560 สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครศร-ี

ธรรมราช เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 242 โรงเรียนนักเรียน จํานวน 28,472 คน

หองเรียนจํานวน 2,214 หอง (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)   จําแนกเปน

 ÃÐ´Ñº¡‹Í¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ  นักเรียน  จํานวน  2,771  คน

     หองเรียน จํานวน     235  หอง

 ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ  นักเรียน  จํานวน 20,525  คน

     หองเรียน จํานวน     252  หอง

 ÃÐ´ÑºÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹  นักเรียน  จํานวน  2,001  คน

     หองเรียน จํานวน     123  หอง

 บุคลากรและกลุมงานในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช

เขต 3      

 มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 78 คน แบงเปน  7  กลุมงาน  1  หนวย (ขอมูล ณ

วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

¢ŒÍÁÙÅÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

µÒÃÒ§·Õ่  1  ¨ํÒ¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¨ํÒá¹¡ÃÒÂªÑ้¹ ËŒÍ§àÃÕÂ¹ áÅÐÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ             
              »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  2560
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

µÒÃÒ§·Õ่  2  ¨ํÒ¹Ç¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¨ํÒá¹¡µÒÁ¢¹Ò´¨ํÒ¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹
         »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  2560

4



ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

µÒÃÒ§·Õ่  3   ¡ÒÃà¡³±�à´็¡à¢ŒÒàÃÕÂ¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560 

µÒÃÒ§·Õ่  4

µÒÃÒ§·Õ่  5

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÊÑÁÄ·¸Ô์·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹(NT) ªÑ้¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õ่ ».3 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

ÊÃØ»¼Åà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÊÑÁÄ·¸Ô์·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ (NT) ªÑ้¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õ่ 3  

µÒÃÒ§·Õ่  6 ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÃÐ´ÑºªÒµÔ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ (O-NET) ªÑ้¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õ่ 6 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

µÒÃÒ§·Õ่  7 ÊÃØ»à»ÃÕÂºà·ÕÂº¼ÅÊÑÁÄ·¸Ô์·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ (O-NET) ªÑ้¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õ่ 6  

µÒÃÒ§·Õ่  8 ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÃÐ´ÑºªÒµÔ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ (O-NET) ªÑ้¹ ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õ่ 3 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

µÒÃÒ§·Õ่  9 ÊÃØ»¼Åà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÊÑÁÄ·¸Ô์·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ (O-NET) ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õ่ 3 
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

µÒÃÒ§·Õ่  10 ¨ํÒ¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÍ¡¡ÅÒ§¤Ñ¹¨ํÒá¹¡ÃÒÂªÑ้¹/ÃÒÂÊÒàËµØ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

µÒÃÒ§·Õ่  11 ¨ํÒ¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õ่¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÑ้¹ ».6 áÅÐ Á.3 ¨ํÒá¹¡ÃÒÂªÑ้¹/à¾È
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

Ê‹Ç¹·Õ่ 2 ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เปนหนวย

งานทางการศึกษา  มีภารกิจหลักดานการสงเสริม สนับสนุน และรวมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน

ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2553 ขอ 3 ให

สํานักงานเขต มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ในปงบประมาณ

พ.ศ.2559 ไดกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของหนวยงานตนสังกัดสูการปฏิบัติ ดังนี้

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
 “ภายในป 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เป็นองคกรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ใหผู เรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพ และมาตรฐาน มคีณุธรรม ดาํรงชวิีตตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง บนพืน้ฐาน
ของความเปนไทย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงสูสากล”

¾Ñ¹¸¡Ô¨
     1. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหประชากรวยัเรยีนทกุคน ไดรบัการศกึษาอยางทัว่ถงึและมีคณุภาพ 

     2. สงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอ

         คุณภาพการศึกษา

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�
     1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย และไดสมดุลและ
        นกัเรียนระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐานทกุคน มีพฒันาการเหมาะสมตามชวงวยั และมีคุณภาพ
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและ
         เสมอภาค
     3. ครู ผูบริหารสถานศกึษา และบคุลากรทางการศึกษาอืน่ มทีกัษะทีเ่หมาะสม และมวีฒันธรรม
        การทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
     4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูคุณภาพ
        ระดับมาตรฐานสากล
     5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บูรณาการการทํางาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม
         กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสูสถานศึกษา
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

 ¡ÅÂØ·¸�
  กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลยุทธท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถงึบรกิารการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหทัว่ถงึครอบคลุม

                                       ผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

  กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 ¼Å¼ÅÔµ
  สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 มกีารดาํเนนิงาน 6

 ผลผลิต ดังนี้

  1. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา

  2. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

  3. ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  4. เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

  5. เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6. ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ

  โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เปนหนวย

 กํากับ ประสาน และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 242

            โรงเรียน เพื่อใหภารกิจดังกลาวสามารถตอบสนองสภาพปญหา และรองรับการขับเคลื่อน

            นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

            ขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดกําหนดจุดเนน

           การดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

 1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

 2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา

 3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลอง

 4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา

 6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ

¨Ø´à¹Œ¹ ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
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 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
  1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
  1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
  1.4 สถานศึกษาใช STEM Education/BBL/DLTV
 2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
  2.1 ผูเรียนระดบักอนประถมศกึษามพีฒันาการดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และ
                             สติปญญาที่สมดุล เหมาะกับกับสังคม วัน และเรียนรูอยางมีความสุข
  2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได
  2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง
  2.4 ผูเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดาน
                             เหตุผลผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
  2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6
                             มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุม
                             สาระหลักเพิ่มขึ้น
  2.6 ผูเรียนในระดบัมธัยมศกึษาไดรบัการสงเสรมิใหมแีรงจงูใจสูอาชพี ดวยการแนะแนว
                             และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
  2.7 ผูเรียนมทีกัษะในการสือ่สาร ทกัษะการคดิ ทักษะการแกปญหา ทกัษะชีวติ และ
                             ทักษะการใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย
  2.8 ผู้เรียนไดรบัการวดัและประเมินผลทีห่ลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบคุคล
 3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกใน
               การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
  3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี  และอยูรวมกับผูอื่นได
  3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง
  3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน
                             สามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 4. ผูเรียนทีม่คีวามตองการพเิศษไดรบัการสงเสริม สนบัสนุน และพัฒนา เต็มตามศกัยภาพเปน
               รายบุคคล ไดแก 
  4.1 ผูพิการ 
  4.2 ผูดอยโอกาส และผูเรียนในพื้นที่พิเศษ 

 ¨Ø´à¹Œ¹ ´ŒÒ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
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  4.3 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

  4.4 ผูเรียนภายใตการจดัการศกึษาโดยครอบครวั สถานประกอบการ และศนูยการเรยีน 

  4.5 ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ

1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ 

2. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได

1. ระบบการประเมนิสถานศกึษาและผูเรยีนมกีารพฒันาใหเหมาะสมกบัสถานศกึษาและผูเรยีน 

2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซํ้าชั้น มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น

    ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน

 ´ŒÒ¹¡ÒÃ·´ÊÍº ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

 ´ŒÒ¹¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล
     และสถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรบัการพฒันาวธิจีดัการเรยีนรู ทีใ่ชทกัษะกระบวน
                             การคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                             และการสื่อสารที่ทันสมัย
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงาน
                             เขตพื้นที่การศึกษา ผูบรหิารสถานศกึษา และคร ูทัง้ในโรงเรยีน ระหวางโรงเรยีน
                             หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู   การมีสวนรวมจากผูมี
                             สวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู 
  1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
  1.6 ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มจิีตวิญญาณของความเปนคร ูการเปนครูมืออาชพี
                             และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกดาน ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 3. ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มขีวญักําลงัใจในการทาํงาน และมผีลการปฏบัิตงิานเชงิประจกัษ

 ¨Ø´à¹Œ¹

 ¨Ø´à¹Œ¹  ´ŒÒ¹¾Ñ²¹Ò¡ํÒÅÑ§¤¹áÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õ่ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·È
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1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสม
    กับสถานศึกษาและผูเรียน 
2. สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดยีว
   กันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูล
   ขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับ
   สถานศึกษาและผูเรียน 
4. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ
   การสรางเครือขายและรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 
 1.1 สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข
                 ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.3 สถานศึกษาที่มีความพรอมรับการกระจายอํานาจมีรูปแบบการบริหารจัดการได
                 อยางมีประสิทธิภาพ 
 1.4 สถานศึกษาบรหิารจดัการรวมกนัโดยใชการวางแผนพฒันาการศกึษาระดบัตาํบล
                 (Educational Maps) 
 1.5 สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรหิารรวมกันในรปูแบบ cluster อยางมปีระสทิธภิาพ 
 1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐาน
                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามและ
                 ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
 1.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบ
                 ประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงินอดุหนนุคาใชจายรายหวั ใหมคีวามเหมาะ
                 สมและเพียงพอ  
 1.9 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา ยกยองเชิดชูเกยีรติหนวยงาน องค
                  คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ 
 1.10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
                   นโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 1.11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
                   ธรรมาภิบาล 

 ´ŒÒ¹ ICT à¾×่Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¨Ø´à¹Œ¹

 ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ¨Ø´à¹Œ¹
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2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมี

                 สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรใน

                 การจัดการศึกษา 

 2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ

                 จากทุกภาคสวน และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
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Ê‹Ç¹·Õ่ 3 ¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ จุดเนนของหนวยงานตนสังกัดสูการปฏิบัติ โดยกําหนดจุดเนนการ
ดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2560 ดังนี้

1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. จดุเนนดานการทดสอบ การประเมนิ การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 1
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     งบบริหารโครงการ จํานวน  150,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. ศึกษานิเทศก ไดจัดทําคูมือนิเทศ จัดทําเครือมือการนิเทศ ดําเนินการนิเทศและ
               รายงานผลการนิเทศอยางเปนระบบ อยางนอย 4 ครั้งตอป 
 2. ผูบริหาร ครู และนักเรยีน ไดรบัการชวยเหลอืจากคณะกรรมการนเิทศ เพือ่พฒันา
                คุณภาพหลักสตูรสถานศกึษา การจดัการเรียนรู การใชส่ือเทคโนโลยี การยกระดบั
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพใน
                สถานศึกษา และงานนิเทศตามนโยบายและจุดเนน
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดทําแผนนิเทศ ประจําปงบประมาณ 2560
 2. นิเทศ กํากับ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด
 3. ประชุมการจัดการความรูของศึกษานิเทศกในกลุมนิเทศฯ
 4. สรุปและจัดทํารายงานผลโครงการของกลุมนิเทศฯ
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ศึกษานิเทศกทุกคน มคีูมอืการนนเิทศและแผนการนเิทศฯ ในการดาํเนนิการนเิทศ
                ติดตามโรงเรียน
 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกดัไดรบัการนเิทศ กาํกบั ตดิตามและชวยเหลอื
               การดําเนินงาน  ใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง 
 3. รอยละ 75 ของผูรบับริการทีม่คีวามพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของโรงเรียนในสังกดั
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»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 -การนิเทศตดิตามชวยเหลอืโรงเรยีนทีมี่ปญหา โดยเฉพาะงานวชิาการใหปรับรปูแบบ
             การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

2. â¤Ã§¡ÒÃÂ¡Â‹Í§àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ à¡‹§ ´Õ ¹¤ÃÈÃÕÏ à¢µ 3
 งบบริหารโครงการ จํานวน  492,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 คนพบนกัเรยีน
               เกงใน 5 กลุมสาระหลักในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษา
               ปที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   1-3
 2. นักเรียนที่สอบผานเกณฑที่กําหนด ทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
               คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ดําเนินการสอบแขงขันนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 และระดับมัธยม
               ศึกษาปที่ 1-3
 2. ประกาศผลการสอบและมอบรางวัล
 3. ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดสอบแขงขันนักเรียน เกง ดี นครศรีฯ เขต 3 ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 วันที่ 28
มกราคม 2560 ณ สนามสอบแขงขันประจําอําเภอตาง ๆ ดังนี้
  (1) อําเภอรอนพิบูลย โรงเรียนรอนพิบูลย
  (2) อําเภอจุฬาภรณ  โรงเรียนดรุณศึกษา 2
  (3) อําเภอชะอวด  โรงเรียนบานชะอวด
  (4) อําเภอหัวไทร  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
  (5) อําเภอปากพนัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  (6) อําเภอเชียรใหญ  โรงเรียนบานปากเชียร
¼Å¡ÒÃÊÍºá¢‹§¢Ñ¹
 นักเรียน ชั้น ป.3
 สมัครสอบ  จํานวน  1,032  คน  เขาสอบ  จํานวน  981  คน
    ผลการสอบแขงขัน คะแนนรวม และ 5 กลุ มสาระหลัก นักเรียนได
คะแนนรอยละ 80ขึ้นไป ดังนี้
 คะแนนรวม จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ 0.92
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒËÅÑ¡
 ภาษาไทย  จํานวน  100  คน คิดเปนรอยละ 10.19
 คณิตศาสตร จํานวน    55  คน คิดเปนรอยละ   5.61 
 วิทยาศาสตร จํานวน  113  คน คิดเปนรอยละ 11.52
 สังคมศึกษาฯ จํานวน     5   คน คิดเปนรอยละ     0.51
 ภาษาอังกฤษ จํานวน   23  คน คิดเปนรอยละ   2.34
นักเรียน ชั้น ป.6
 สมัครสอบ  จํานวน  1,559  คน เขาสอบ  จํานวน  1,487  คน
 ผลการสอบแขงขันใน 5 กลุมสาระหลัก นักเรียนไดคะแนน รอยละ 80 ขึ้นไป ดังนี้
คะแนนรวม  ไมมีผูสอบแขงขันได รอยละ 80 ขึ้นไป
กลุมสาระการเรียนรูหลัก
 ภาษาไทย จํานวน   1  คน  คิดเปนรอยละ 0.07
 คณิตศาสตร จํานวน  15 คน คิดเปนรอยละ 1.01
 วิทยาศาสตร จํานวน   7  คน คิดเปนรอยละ 0.47
 สังคมศึกษาฯ จํานวน  31  คน คิดเปนรอยละ 2.08
 ภาษาอังกฤษ จํานวน   8  คน คิดเปนรอยละ  0.54
รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
 (1)  ผลการสอบแตละกลุมสาระการเรียนรู ระดับช้ัน ป.3 สอบไดลําดับท่ี 1 - 3
                 นักเรียนไดรับทุนการศึกษาพรอมเกียรติบัตร
      ลําดับที่ 1 ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
      ลําดับที่ 2 ไดรับทุนการศึกษา จํานวน   700  บาท พรอมเกียรติบัตร
      ลําดับที่ 3 ไดรับทุนการศึกษา จํานวน   500  บาท พรอมเกียรติบัตร
 (2)  ผลการสอบแตละกลุมสาระการเรียนรู ระดับช้ัน ป.6 สอบไดลําดับที่ 1 – 3
                 นักเรียนไดรับทุนการศึกษาพรอมเกียรติบัตร
      ลําดับที่ 1 ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 7,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
      ลําดับที่ 2 ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
      ลําดับที่ 3 ไดรับทุนการศึกษา จํานวน 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
 (3) ผลการสอนทีผู่สอบทาํคะแนนไดรอยละ 80 ข้ึนไป ของแตละกลุมสาระการเรยีนรู
                จะไดรับรางวัลเกียรติบัตร
2. รอยละ 100 ของผลสัมฤทธิ์  5 กลุมสาระหลักของนักเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้น
3. รอยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลการสอบผานเกณฑ ไดเขาคายนักเรียนเกง ดี มีคุณธรรม
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»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - มาตรฐานของขอสอบที่ใชในการสอบคัดเลือก
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณ

 งบบริหารโครงการ จํานวน  192,900  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพื่อปรับปรุงกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร และครูวิชาการโรงเรียนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน
               เพิ่มเวลารู
 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามนโยบายลด
                เวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนในโครงการ
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดประชุมผูบริหาร และครูวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรมลด
               เวลาเรียน เพิ่มเวลารู
 2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน
 3. สรุปและรายงานโครงการ
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาทีมุ่งเนนพฤตกิรรมการเรยีนรูของผูเรียนดวยกระบวนการ 
Active Learning โดยผานกระบวนการคายตามหลักสูตร “สุขจากการเรียนรูหนูดี เกง ดวย
กระบวนการคิด และแกปญหาเชิงระบบ” (Active Learning) ของโรงเรียนในโครงการรุนที่ 1
จํานวน 22 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.00
 2. รอยละ 90 ของครูผูสอนและนักเรียนนั้น ป.4 – 6 ท่ีเขารวมกิจกรรมคายตาม
หลักสูตร “สุขจากการเรียนรูหนูดี เกง ดวยกระบวนการคิด และแกปญหาเชิงระบบ” (Active
Learning) มีความพึงพอใจ ในคุณภาพระดับดีมาก ตอการขับเคลื่อนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ที่สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 1. การกําหนดนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนอีกหนึ่งนโยบายเรงดวนที่ สพฐ.
ประกาศใชโดยไมไดผานกระบวนการทดลอง วิจัย ปรับปรุง แกไขและศึกษาผลดี ผลเสีย ทั้งยัง
มีแนวทางดําเนินงานที่ไมชัดเจน ท่ีจะชวยสนับสนุนใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางดี
สงผลใหการนํานโยบายลงสูการปฏิบัติมีความคลาดเคลื่อนและไมเปนไปตามวัตถุประสงค
เปาหมายที่กําหนดของ สพฐ.
 2. การตั้งเกณฑและเปาหมายของการพัฒนาตามนโยบาย โดยเฉพาะการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ที่ใหโรงเรียนในโครงการมีผลคะแนน (O-NET) สูงขึ้นรอยละ 85

3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×่Í¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ µÒÁ¹âÂºÒÂÅ´àÇÅÒàÃÕÂ¹à¾Ô่ÁàÇÅÒÃÙŒ
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3. การปรับเปลี่ยนบุคลากรผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอการดําเนินงาน และ

    ความไมตอเนื่องของงาน

4. ระบบ ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานมีความซับซอนยุงยากตอการดําเนินงานและการ

    ดําเนินงานตองมีเอกสาร หลักฐานรองรับมาก สงผลตอภาระงานของผูปฏิบัติเปนอยางมาก
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1. ควรปรับระบบ โครงสราง กระบวนการ แนวทางที่ไมซับซอนและสามารถปฏิบัติ

                ไดงาย ไมยุงยากเพื่อใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติไดงาย

 2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับเขตพื้นท่ี เพื่อดูแล ชวยเหลือ

               สงเสริม สนบัสนุน นเิทศ กํากบั ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง

 3. ปรับเกณฑเพื่อรองรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปญหาดานงบประมาณ บุคลากร

4. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  40,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพ่ือประเมินความพรอมกอนสอบ O-NET ดวยขอสอบ O-NET ของนกัเรียนช้ัน ป.6

                และชั้น ม.3 เฉพาะนักเรียน สังกัด สพฐ.

 2. เพื่อประเมนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดวยขอสอบมาตรฐานช้ัน ป.2,4,5 และ ม.1,2

                ประเมินนักเรียนทุกสังกัด

 3. เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ประเมิน

               นักเรียนทุกสังกัด
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ทดสอบ Pre O-NET

 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง

 3. ประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)

 4. ประเมินผลและสรุปผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. นักเรียนไดสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 โรงเรียนเขารวม
               สอบ รอยละ 100
 2. นักเรียนชัน้ ป.2,4,5 และชัน้ ม.1,2 มผีลทดสอบปลายปท่ีใชแบบทดสอบมาตรฐาน
               กลาง
 3. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
               ของนักเรียนชั้น ป.3 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2558 ดังนี้
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»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ดานคํานวณไมเปนไปตามเปาหมาย
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ควรปรับการนิเทศผลสัมฤทธิ์ดานคํานวณ

5. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡ à¢ÕÂ¹ä´Œ ÃÐ´ÑºªÑ้¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õ่ 1 - 4
 งบบริหารโครงการ จํานวน  43,800  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่1 – 4 ไดรบัการประเมินการอานออก เขยีนไดทกุคน

 2. ผูบริหาร และครมูขีอมลูการอานสามารถพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหนกัเรยีน

               ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ทุกสังกัด เพิ่มขึ้น
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ดําเนินการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2

 2. บันทกึผลการกรอกคะแนนการอานออก เขยีนได นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่1 – 4 

                ภาคเรียนที่ 2

 3. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4 ไดรับการประเมินการอานออก เขียนได 

               ภาคเรียนที่ 2 รอยละ 100

 2. รอยละ 100 ของผูบริหารและครู มีขอมูลการประเมินการอานที่สามารถพัฒนา

                การจัดการเรียน  การสอนได
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - มีนักเรียนบางสวนที่ยังอานไมคลอง เขียนไมคลอง
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - เนนใหนกัเรียนเกดิความคุนเคยในเร่ืองของรปูและเสียงอกัษร จนสามารถจาํรปูและ

              เสียงของอักษรทุกตัวไดอยางแมนยํา

 - ฝกหัดอานและเขียนดวยการแจกลูกและการสะกดคํา
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6. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÐàµ็ÁÈÖ¡ÉÒ (STEM Education)
 งบบริหารโครงการ จํานวน  100,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผูเขารวมงานที่
เกี่ยวของจํานวน 80 คน
 2. นิเทศโรงเรียนแกนนําขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา โดยใชกิจกรรม
การเรยีนรูแบบโครงงานเปนฐาน ใหกับครวูทิยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ีจํานวน 90 คน
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 2. นิเทศโรงเรียนแกนนาํขบัเคลือ่นการจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษา ระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานใหกับครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ผูเขาประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ทั้งในสวนของการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนแบบโครงงานของครู และการจัดทําโครงงานของนักเรียน
 2. ผูบริหารและครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในโรงเรียนขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีความตระหนักถึงความสําคัญในการใชสะเต็มศึกษาเพื่อยก
ระดับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
7. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ§Ò¹ÈÔÅ»ËÑµ¡ÃÃÁÀÒ¤ãµŒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  200,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพ่ือสงเสริมสนบัสนนุการพฒันาคุณภาพผูเรยีนตามหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรยีนรู
เขารวมแขงขนักจิกรรมทางวิชาการในงานศลิปหตักรรมนกัเรยีนภาคใต ครัง้ที ่66 จงัหวัดระนอง
ปการศกึษา 2559 จาํนวน 84 โรงเรยีน กจิกรรม 194 รายการ นกัเรยีน ตวัแทนเขารวมแขงขนั
จํานวน 593 คน
 2. เพ่ือสนับสนุนใหผูบรหิาร คร ูและนกัเรยีน เขารวมจดันทิรรศการนาํเสนอผลงานเดน
(Best practices) แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถสูงขึ้น
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¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดนิทรรศการ นําเสนอผลงานทางวิชาการ

 2. การแขงขันกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต และระดับชาติ
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 95 ของนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ

ภาคใตคร้ังที ่66 จ.ระนอง มคีวามรู ความสามารถ ผานเกณฑการแขงขนัระดับเหรยีญทองขึน้ไป

 - ตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขัน จํานวน 186 กิจกรรม จากกิจกรรมที่สงเขาแขงขัน

              ทั้งสิ้น จํานวน 189 กิจกรรม

 - สรุปเหรียญรางวัล จํานวน 183 เหรียญ ไดแก เหรียญทอง 94 เหรียญ เหรียญเงิน

              60 เหรียญ เหรียญทองแดง 23 เหรียญ และเขารวม 6 เหรียญ

 2. รอยละ 10 ของนักเรียน/ครู/ ผูบริหารสถานศึกษา/ ผูบริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาที่ไดเขารวมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

 3. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครัง้ที ่66 ณ ศนูยประชุมธรรมศาสตร ระหวางวนัที ่29-31 มกราคม 2560 มคีวามรู ความสามารถ

ผานเกณฑการแขงขันระดับเหรียญทองขึ้นไป

 - ตัวแทนนกัเรยีนเขารวมแขงขนั จาํนวน 25 กจิกรรม จากกจิกรรมท่ีสงเขาแขงขนัทัง้

สิ้น จํานวน 25 กิจกรรม

 - สรุปเหรียญรางวัล จํานวน 25 เหรียญ ไดแก เหรียญทอง 18 เหรียญ เหรียญเงิน

5 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - โรงเรียนสงนักเรียนเขาแขงขันไมครบทุกกิจกรรม
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - สงเสรมิ สนบัสนนุดานงบประมาณสําหรบัโรงเรยีนทีเ่ปนตวัแทนเขารวมการแขงขนั 

8. â¤Ã§¡ÒÃÁË¡ÃÃÁÇÔªÒ¡ÒÃà»�´âÅ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ ¤ÃÑ้§·Õ่ 13
 งบบริหารโครงการ จํานวน  400,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพื่อสนับสนุนใหกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 29  กลุมเครือขาย ภายใต

ความรวมมอืจากทกุภาคสวนรวมจัดนทิรรศการการแลกเปลีย่นเรยีนรูแขงขนัทกัษะทางวชิาการ

สืบสานภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน พรอมทั้งคัดเลือกตัวแทนเขารวมงาน

มหกรรมวิชาการเปดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 จํานวน 3 วัน
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2. เพื่อจัดงานมหกรรมวิชาการเปดโลกการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่ 13 นิทรรศการนําเสนอ

ผลงานเดน (Best practice) ของผู บริหาร ครู บุคลากร แขงขันทักษะทางวิชาการและ

ความสามารถของนักเรียน และรวมท้ังจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ ลานสาธิตเพื่อสืบสาน

ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดกิจกรรมมหกรรมทางวชิาการเปดโลกการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครัง้ท่ี 13  ระหวาง

วันที่ 6 – 9 กันยายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด

 2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันสําหรับโรงเรียนท่ีเปนตัวแทน

ของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคใต

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 50 ของนักเรียนในสังกัดที่เขารวมงาน

 2. รอยละ 100 ของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในระดับ

               ภาคทุกกิจกรรม

 3. รอยละ 95 ของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

               เขารวมงาน

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - โรงเรียนสงนักเรียนเขาแขงขันไมครบทุกกิจกรรม 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - สงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธใหโรงเรียนสงนักเรียนเขารวมการแขงขันครบทุก

              กิจกรรม 
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9. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà´็¡·Õ่Í‹Ò¹äÁ‹ÍÍ¡ à¢ÕÂ¹äÁ‹ä´Œ

 งบบริหารโครงการ จํานวน  100,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 1. เพื่อพัฒนากลุมเครือขายสถานศึกษามีความเขมแข็งทางวิชาการ โดยผูบริหารใน

กลุมเครือขายมีความตระหนัก เอาใจใส และรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการรวมกัน และ

ครูสอนภาษาไทยตระหนัก เอาใจใส และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน

เขมขนมากขึ้น

 2. เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ

สามารถสรางผลงานทางวิชาการที่สอดคลองกับธรรมชาติของวิชาภาษาไทยได

 3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและไดแสดงออกถึงความสามารถทางดานทักษะ

ภาษาไทยในทางที่สรางสรรคมากขึ้น

 4. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให

เปนระบบมากยิ่งขึ้น
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ

 2. การเขาคายภาษาไทยนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน

 3. การแขงขันทักษะภาษาไทยนักเรียนตามโครงการรักษภาษาไทย

 4. รวบรวม วเิคราะหขอมลูการอาน การเขยีนของนกัเรยีนทีต่ํ่ากวาเกณฑเปนรายบคุคล

 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายฯ 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 - นักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได มีจํานวนลดลง
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤

 - มีนักเรียนบางสวนอานไมออก เขียนไมได 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

 - จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกหัดอานและเขียนคลองอยูตลอดเวลา 
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¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 2
¡ÒÃà¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ ãËŒ·Ñ่Ç¶Ö§
¤ÃÍº¤ÅØÁ¼ÙŒàÃÕÂ¹ ãËŒä´ŒÃÑºâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òàµ็ÁµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾

áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒà´็¡·Õ่ÁÕá¹Çâ¹ŒÁ¨ÐÍÍ¡¡ÅÒ§¤Ñ¹
    áÅÐà´็¡ÍÍ¡¡ÅÒ§¤Ñ¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  15,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 1. เพื่อใหจํานวนนักเรียนออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช

เขต 3 ลดลง

 2. เพื่อใหผูบริหารโรงเรยีนมีแนวทางแกปญหาเด็กทีมี่แนวโนมออกกลางคัน และเดก็

ออกกลางคันไดอยางเปนรูปธรรม
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. สํารวจขอมูลเด็กที่มีแนวโนมออกกลางคันและเด็กที่ออกกลางคัน

 2. ประชมุคณะกรรมการกาํหนดแนวทางการดาํเนนิงานแกปญหาเด็กทีม่แีนวโนมออก

กลางคันและเด็กออกกลางคัน

 3. ติดตาม นิเทศโรงเรียนกลุมเปาหมาย แจงมาตรการ/ใหคําปรึกษาแนะนําผูบริหาร

สถานศกึษา/แนวทางแกไขปญหาเดก็ทีม่แีนวโนมออกกลางคนัและเดก็ทีอ่อกกลางคนัใหโรงเรยีน

ทราบและถือปฏิบัติ

 4. สรุป ประเมินผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - นักเรียนออกกลางคันลดลงเหลือรอยละ 0.02
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - ผูปกครองยายที่อยูโดยไมทําเรื่องยายออกนักเรียน และติดตามตัวนักเรียนยาก
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1. สรางความตระหนักใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการขั้นพื้นฐาน
 2. จัดหาทุนสนับสนุนใหนักเรียนที่มีฐานะยากจน และดอยโอกาส
2. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ»ÃÐªÒ¡ÃÇÑÂàÃÕÂ¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§·Ñ่Ç¶Ö§
 งบบริหารโครงการ จํานวน  20,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพื่อเพิ่มโอกาสและสรางความเสมอภาคในการไดรับการบริการทางการศึกษา
ภาคบังคับอยางทั่วถึง และเสมอภาค
 2. เพื่อเพ่ิมโอกาสใหประชากรวยัเรยีนทีจ่บการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนตนไดรบั
บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2560
 2. จัดทําขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
 3. กํากับ ติดตามรายงานผลการรับนักเรียน ปการศึกษา 2560
 4. ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชากรวยัเรยีนทีม่อีายถุงึเกณฑการศกึษาภาคบงัคับเขาเรยีน จํานวน 3,794 คน
คิดเปนรอยละ 100
 2. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 3,456 คน ศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น จํานวน 3,456 คน คิดเปนรอยละ 100
 3. นักเรียนทีจ่บการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 3 จาํนวน 519 คน ศึกษาตอในระดบัที่
สูงขึ้น จํานวน 417 คน คิดเปนรอยละ 91.53
»˜ÞËÒ/ÍØÊÃÃ¤
 - การรายงานผลการรบันกัเรียนลาชา เนือ่งจากผูปกครองนาํเด็กมาเขาเรยีนหลงัเปด
ภาคเรียนแลว
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ควรมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย และทั่วถึง 
3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº´ÙáÅª‹ÇÂàËÅ×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§ÃÍº´ŒÒ¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  100,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. สรางความตระหนัก ปลกูจติสาํนกึ และสรางภมูคุิมกนัใหกับเดก็และเยาวชนกลุมเสีย่ง
 2. นักเรียนไดทราบแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายและโทษ หรือผลกระทบ
 3. นักเรียนเกดิการปรบัเปลีย่นทศันคต ิและพฤตกิรรมทีม่ผีลกระทบตอตนเองและสงัคม
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4. นักเรียนแกนนําไดขยายผลตอเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ใหมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก

ที่ดีไมพึ่งพายาเสพติด และไดเรียนรูวิธีการปองกันตนเองไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. เยี่ยมบานนกัเรยีนทีผ่านการคดักรอง จากระบบดูแลชวยเหลอืนกัเรียน ของโรงเรยีน

ในสังกัด จํานวน 58 คน ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

 2. มอบทุนการศึกษา ที่ผานการคัดกรองจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน

50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของนักเรียนที่ผานการคัดกรองจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดรับ
การดูแลชวยเหลือ สนับสนุนดานการศึกษา และมีชีวิตที่ดีขึ้น
 »˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรประสานขอความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อ

สนับสนุนงบประมาณเด็กดอยโอกาส เพื่อชวยเหลือนักเรียนและครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1. สรางความตระหนักใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. จัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนและดอยโอกาส 

4. â¤Ã§¡ÒÃàËÅÕÂÇËÅÑ§ ÁÍ§Ë¹ŒÒ ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§
งบบริหารโครงการ  1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ จํานวน  50,000  บาท

   2. งบกิจกรรมคายเยาวชนคนเกงในสถานศึกษา ของ จ.นครศรีธรรมราช

     จํานวน 111,800 บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. สรางความตระหนกั ปลกูจิตสาํนกึ และสรางภมูคิุมกนัใหกบัเดก็ และเยาวชนกลุมเสีย่ง
 2. นักเรียนไดทราบแนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย และโทษ หรือผลกระทบที่
จะตามมา
 3. นักเรียนเกดิการปรบัเปลีย่นทศันคต ิและพฤตกิรรมทีม่ผีลกระทบตอตนเองและสังคม

 4. นักเรียนแกนนําไดไปขยายผลตอเน่ือง ครอบครัว และชุมชน ใหความรับผิดชอบ

มีจิตสํานึกไมตองพึ่งยาเสพติด
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะทํางานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 2. อบรมนักเรียนแกนนําเสริมทักษะชีวิตในการปองกันยาเสพติด
 3. จัดระเบียบสังคมในสถานศึกษา
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 80 ของนักเรียนแกนนํา มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกที่ดี ดวยการเรียนรู

ในการปองกันตนเองใหหางจากยาเสพติด

 2. รอยละ 60 ของนักเรียนแกนนํา ไดขยายผลโดยเครือขายสูเพื่อ ครอบครัว และ

ชุมชนใหความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกที่ดี ไมพึ่งยาเสพติด และไดเรียนรูการปองกันตนเอง

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 3
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

1. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¹Ñ¡àÃÕÂ¹  (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

2. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡‹Í¹à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ
   ÃÒª¡ÒÃáÅÐÂ¡Â‹Í§àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ¼ÙŒ¡ŒÒÇÊÙ‹¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  324,800  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจางประจํา

ที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 192 คน 

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอม

 2. จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตแกผู  เกษียณอายุราชการ วันที่  18 กันยายน 2560

ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จงนครศรีธรรมราช

 3. สรุป รายงานผล

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 90 ของผูเกษียณอายุราชการที่เขารวมพิธีแสดงมุฑิตาจิต

 2. รอยละ 70 ของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําในสังกัด

เขารวมพิธีแสดงมุฑิตาจิต

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -. 
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3. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒáÅÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã 
    Ê¾».¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à¢µ 3
 งบบริหารโครงการ จํานวน  500,000  บาท (งบเหลือจายปลายป 2560)
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อใหบุคลากรภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 90 คน ไดรับความรู

ประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน 
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะทํางาน

 2. ศึกษาดูงานภาคตะวนัออก/สพป.ชลบรุ ีเขต 1 ระหวางวนัที ่27-31 ตลุาคม 2560

 3. สรุป รายงานผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. บุคลากรภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ที่เขารวมศึกษาดูงาน มีความรู
ความเขาใจในการทํางานท่ีเปนระบบ การบริหารจัดการ การจัดระบบองคกรที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถนาํผลจากการศึกษาดงูาน มาปรบัปรงุคณุภาพการการจดัการศึกษาใหมปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
 2. บุคลากรภายใน สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3 ทีเ่ขารวมศกึษาดงูาน มคีวามพงึพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของหนวยงาน
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - การศึกษาดูงานแตละแหง มีเวลาจํากัด
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาดูงานใหมากขึ้นในครั้งตอไป

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 4
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

1. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³
¾.È.2529áÅÐá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ »ÃÐ¨ํÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  247,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อประชุมจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
และแผน  ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
  1. ประชมุคณะกรรมการสรปุรายงานผลการดาํเนินงานโครงการประจาํปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ณ หองประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
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 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหวางวันที่ 19 -21 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมเลคเทอเรซ รีสอรท อ.ละงู จ.สตูล
 4. นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบตักิาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
 6. ติดตามผลการดําเนินโครงการรายไตรมาส
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 80 ของผูบรหิารทีใ่ชรายงานผลการดาํเนนิงาน และแผนปฏบิติัการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือวางแผน ควบคุม กํากับ และติดตามผลการบริหารจัดการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใชรายงานผลการ
ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปฯ เปนเครื่องมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
กลยุทธ จุดเนนสูการปฏิบัติ
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - การติดตามการรายงานโครงการในแตละไตรมาส ไมไดตามระยะเวลาที่กําหนด
สงผลใหการสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการในแตละไตรมาสลาชา

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ผูอํานวยการกลุม และรองทีรั่บผดิชอบกลุมตาง ๆ ใหความชวยเหลอืในการประสาน
กับผูรับผิดชอบโครงการใหเปนไปตามปฎิทินที่กําหนด

2. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ÙáÅÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È Ê¾».¹È.3
 งบบริหารโครงการ จํานวน  192,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. หนวย/กลุมตาง ๆ ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทุกกลุมสามารถใชงานระบบ 
e-office ปฏิบัติงานอื่นผานระบบ internet และระบบคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก รวดเร็ว
 2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด สามารถติดตอส่ือสาร ผาน
ระบบ e-office และปฏิบัติงานอื่นผานระบบ internet ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดจางผูดแูลระบบเครอืขายของ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3 ทีส่ามารถใชงานผาน
ระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - ระบบเครือขายของหนวยงานมปีระสทิธิภาพ สงผลตอการบรหิารจดัการและการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
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»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -  

3. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ
¡ÅÂØ·¸� Ê¾°. ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅáÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
 งบบริหารโครงการ จาํนวน  50,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม

กลยทุธของหนวยงานตนสังกดั ใหเกดิประสทิธภิาพ และสามารถจดัทาํรายงานการตรวจราชการ

ของผูตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล รายงานการตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการไดอยางถูกตอง มีขอมูลชัดเจน 
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชมุผูอาํนวยการ, รองผูอาํนวยการ และผูอํานวยการกลุมทกุกลุม เพือ่วางแผน

การเตรยีมความพรอมและจดัทาํรายงานผลการตดิตาม

 2. แจงสถานศกึษารายงานผลการดาํเนนิงานสวนทีเ่กีย่วของ

 3. ประชมุคณะกรรมการเตรียมความพรอมรบัการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงาน

ตามกลยทุธ

 4. จดัทาํเอกสารรายงานผลการดาํเนนิงาน

 5. รับการตดิตามจากหนวยงานตนสงักดั
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ร้อยละ 90 ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามประเด็นตาง ๆ ในยุทธศาสตร และ

ผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการวางแผน และรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการประเมิน

และการตรวจราชการที่กําหนด

 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความตระหนักและรวมมือกับขับเคลื่อน

การบรหิาร    ทีส่อดคลองกับยทุธศาสตรของ สพฐ.

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  - 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 
4. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¢¹Ò´àÅ็¡
 งบบริหารโครงการ จาํนวน  300,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพ่ือใหโรงเรยีนขนาดเลก็ไดบรหิารจดัการการเรยีนการสอนตามรูปแบบทีเ่หมาะสม

 2. เพ่ือใหโรงเรยีนขนาดเลก็ไดพฒันาและยกระดบัคณุภาพใหสูงข้ึน
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 3. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู ตามกลุ มสาระครบทุกกลุ มสาระ และสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ลงพื้นที่สรางความเขาใจกับชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

 2. ดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนดีใกลบาน(แมเหล็ก)

 3. จัดสรรคาพาหนะรับ-สงนักเรียน ใหกับโรงเรียนที่ดําเนินการควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็กกับโรงเรียนดีใกลบาน(แมเหล็ก)

 4. สรุป รายงานผล

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ

ที่หลากหลาย สอดคลองและตรงตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก

 2. โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 3. โรงเรียนขนาดเลก็ทีม่าเรยีนรวม นกัเรยีนไดรบัโอกาสและเขาถงึบรกิารทางการศกึษา
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปรับเปลี่ยนบอย 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - หนวยงานตนสังกัด ควรมีนโยบายการบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็อยางตอเนือ่ง   

5. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒãËŒà¢ŒÁá¢็§¾ÃŒÍÁ¡Ñº
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂ¹Í¡â´ÂÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§àÃÕÂ¹µŒ¹áºº
 งบบริหารโครงการ จํานวน  200,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยตนสังกัดทุกโรงเรียน

 2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

 3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตนแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 4. เพื่อถายทอดการเปนตนแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย

การผลิตสื่อวีดีทัศน สําหรับสถานศึกษาทุกโรงเรียน

 5. เพื่อขยายผลการพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดใหมีระบบประกันคุฯภาพ

ภายในที่เขมแข็งพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด 
 2. พัฒนาโรงเรยีนตนแบบระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 4 โรงเรยีน
 3. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 4. นิเทศ และประเมินระบบประกันคุณภาพโรงเรียนตนแบบ
 5. ผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อการขยายผลการพัฒนาไปยังสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
 6. สรุป รายงานผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดไดรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดย
ตนสังกัดและมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
 2. จํานวนสถานศึกษาตนแบบระบบประคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่พรอมจะเปน
ตนแบบใหสถานศึกษาในสังกัดได
 3. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งพรอม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีคณะกรรมการจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จํานวนนอย การออกติดตามไมทันตามเวลาที่กําหนดไว 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ควรพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา และรวมเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโยเขตพื้นที่ 
6. â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่¹ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§ÊÙ‹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

7. â¤Ã§¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº »ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐ¹Ôà·È¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õ่ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
โดย ก.ต.ป.น.

 งบบริหารโครงการ จํานวน  42,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะทํางาน จํานวน 11 คน

 2. เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

และคณะทํางาน จํานวน 137 คน

 3. เพื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ไดนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดเอกชนไดทั่วถึง
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¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. จัดทําเอกสารเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ

ศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

 2. ประชุมคณะกรรมการ/อนกุรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา

 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ

โรงเรียนสังกัดเอกชน

 4. วิเคราะหผล สรุปและรายงานผล 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา ครบทั้ง 4 ดาน 

 2. รอยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป ไดรับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครบทั้ง 4 ดาน
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤

 - ภาระงานของศกึษานเิทศกมมีากไมสามารถออกตดิตามไดทัว่ถงึตามปฏทินิท่ีกาํหนด
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

 - ควรกําหนดรูปแบบกรอบงานการติดตาม ลดขั้นตอนตาง ๆ ใหงาย และสะดวก

ตอการติดตามในครั้งตอไป 

8. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� Ê¾».¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à¢µ 3

 งบบริหารโครงการ จํานวน  80,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 - สถานศึกษา/บุคลากร/นักเรียน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจใน

กรอบนโยบาย ยทุธศาสตร เพือ่นาํไปสูการปฏบิตัทิีถ่กูตองตามเจตนารมณการจัดการศกึษา

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. เสนอขอมลูขาวความเคลือ่นไหวการบรหิารจดัการศกึษา การจัดกจิกรรมวันสาํคญั

ประสานความรวมมือในการนําเสนอขาวทั้งในทองถิ่นและสวนกลาง

 2. จัดทําทําเนียบผูบริหาร

 3. สรุปรายงานผล
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 90 ของกลุมและสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.นศ.3 และดําเนินการบรรลุเปาหมาย

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ ไปสูความรวมมอืในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาขององคกรสูมาตรฐาน

การศึกษา

 2. รอยละ 80 ของผลการดําเนินงานของหนวยงาน สถานศึกษา ตลอดจนผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศกึษา ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ระสบผลสาํเรจ็ไดรบัการเผยแพร

และประชาสมัพนัธ ใหสาธารณชนทราบ โดยผานสือ่ตาง ๆ ทัง้สือ่ขององคกรภาครฐัและองคกร

เอกชน

 3. รอยละ 85 ของผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดการศึกษาของ สพป.นศ.3 และ

สถานศึกษา มีความเขาใจและแสดงออกซึ่งความรวมมือ รวมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของเด็กและเยาวชนมากขึ้น
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - การขับเคลื่อนกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ ตามโครงการยังไมครอบคลุมและ

มีประสิทธิภาพดีเทาที่ควร เนื่องจากขาดผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - จัดสรรบุคลากรผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธตามกรอบอัตรากําลัง 

9. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´·ํÒ¤ํÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨ํÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  30,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ และรายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ของ สพป.

นครศรีธรรมราช เขต 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะกรรมการ ผูกํากับติดตามตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อรับทราบ

นโยบายและแนวทางการดําเนินการ

 2. ประชมุคณะกรรมการผูรบัผดิชอบตวัชีวั้ด เพือ่สรุปและจดัทํารายงานผลการดําเนนิการ

 3. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรอบ 2 การรายงานนําเสนอผาน

โปรแกรมระบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ที่สามารถจัดทํา

คํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองและสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดอยาง

ครบถวนและทันเวลา

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดบางคนไมไดศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดการแนบเอกสาร

ตัวชี้วัดใหชัดเจน ทําใหการรายงานไมตรงประเด็นของ กพร. บางครั้งการรายงานอยูในระยะ

เวลากระชั้นชิดไมทันตามเวลาที่กําหนด ทําใหสงผลตอการใหคะแนนลดลง

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไมศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดใหชัดเจน และรายงานไมตรงตาม

เวลาที่กําหนด หรือสงขอมูลที่ยังไมไดผานการตรวจสอบความถูกตอง

 2. รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการกลุม ควรไดมีการตรวจสอบ กํากับ ติดตามการ

รายงานขอมูลตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบอยางใกลชิด

10. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§¢Í§¡ÅØ‹Áà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  242,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. กลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 29 กลุมเครือขาย มีความพรอม และมีความ

เขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

 2. ประธานกรรมการกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 29 คน เขารวมประชุม 12 ครั้ง

มีความรูความเขาใจในนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนนการบริหารจัดการศึกษา

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขายสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 2. ประชุมประธานกรรมการกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 

 3. สรุป รายงานผล

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 90 ของกลุมเครือขายสถานศึกษาในสังกัด มีความเขมแข็ง มีความพรอม

และสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - กลุมเครือขายสถานศึกษาบางกลุม สงหลักฐานการเบิกจายลาชาไมทันตามเวลาที่กําหนด
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ควรมีมาตรการเรงรัดการเบิกจายของกลุมเครือขายสถานศึกษาใหทันตามเวลาที่

กําหนด
11. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  300,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีสภาพแวดลอมการทํางานท้ังภายในและภายนอกท่ีดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย สถานที่

ทํางานนาอยูและนาทํางาน
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมผูรับผิดชอบแตละมาตรฐาน

 2. รับการประเมินมาตรฐานเขตจาก สพฐ.

 3. จัดทําเอกสาร สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 90 ของความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ผูรับบริการที่มีตอสถานที่ทํางาน 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

12. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁºØ¤ÅÒ¡ÃÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
    ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à¢µ 3
 งบบริหารโครงการ จํานวน  300,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. ผูบริหารสถานศกึษาและผูอาํนวยการกลุม จาํนวน 280 คน เขารวมประชมุ 2 ครัง้
มีความรู ความเขาใจในนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนนการบริหารจัดการศึกษา
 2. รองผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และผูอาํนวยการกลุม จาํนวน 25 คน
เขารว่มประชมุ 2 คร้ัง มคีวามรู ความเขาใจในนโยบาย ยทุธศาสตร จุดเนนการบรหิารจดัการศึกษา
 3. เจาหนาทีส่ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 100 คน เขารวมประชุม 2 ครั้ง
ความรู ความเขาใจในนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนนการบริหารจัดการศึกษา
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา/ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และบุคลากรในสังกัด สพป.นศ.3
 2. สรุปรายงานผล
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - ร้อยละ 95 ของผูบริหารสถานศึกษา/ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/รองผู

อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และบุคลากรในสังกัด

สพป.นศ.3 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายดานการจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 

13. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹àÍ¡ª¹ 
  (ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ)

14. â¤Ã§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  21,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 1. สงเสริมใหเกิดการบนัทกึบญัชแีละรายงานตามหนาทีค่วามรับผดิชอบ ทาํใหองคกร

ไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปนพื้นฐานของหลักความโปรงใส

 2. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององคกร เนื่อง

จากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนที่ซํ้าซอน ใหเหมาะสมกับสถานการณ

 3. เพ่ือสรางความเขมแขง็ใหเครอืขายผูตรวจสอบภายใน สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

มีความเขมแข็ง มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดทําแผนการตรวจสอบประจาํป สาํหรบัหนวยรบัการตรวจ จาํนวน 50 หนวยรบัตรวจ

 2. ดําเนินการตรวจสอบภายใน หนวยรบัตรวจกลุมเปาหมาย ตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป

 3. ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน เขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

  - หลักสูตรประกาศนยีบตัรผูตรวจสอบภายในภาครฐั (CGIA) ระหวางวนัที่

6-12 มีนาคม 2560 

  - การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาผูตรวจสอบภายในสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา เครือขายที่ 6 ระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมเรือนไทยในบาง

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ดําเนินการตรวจสอบได จํานวน 49 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 98 .00 

 2. รอยละ 100 ของผูตรวจสอบภายในที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถ

นําความรูที่ไดรับไปปรับใช หรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
15. â¤Ã§¡ÒÃÂ¡Â‹Í§àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Õà´‹¹
    »ÃÐ¨ํÒ»‚ ¾.È.2560 

 งบบริหารโครงการ จํานวน  80,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที่มีความประพฤติดี

และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีผลงาน

ดีเดนเปนที่ประจักษ

 2. เพื่อสงเสริม สรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และสรางความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 3. เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.

นครศรีธรรมราช เขต 3 และบุคคลโดยทั่วไป
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. สรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับรางวัลยกยอง

เชิดชูเกียรติ

 2. จัดทําโลรางวัล เกียรติบัตร และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่ผานการคัดเลือก

 3. สรุป รายงานผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 10 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ

 2. รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดที่ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
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16. â¤Ã§¡ÒÃà¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å (¨Ñ´¨ŒÒ§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ)
 งบบริหารโครงการ จํานวน  108,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อจัดจางเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 คน ชวยปฏิบัติงานดานการขอกําหนด

ตําแหนงใหสูงขึ้นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดจางเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 คน ปฏิบัติงานดานการขอกําหนดตําแหนง

ใหสูงขึ้นของขาราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. เจาหนาที่บันทึกขอมูลชวยปฏิบัติงานดานการขอกําหนดตําแหนง

 2. รอยละ 85 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอกําหนดตําแหนง

ผานเกณฑการประเมินและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 

17. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

àÅ×่Í¹ÇÔ·Â°Ò¹ÐÊÙ§¢Ö้¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  100,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 -  เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดรับการประเมิน

เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานผูยื่นคําขอ

 2. แตงตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)

 3. ดําเนินการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2

 4. แตงตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3)

 5. ดําเนินการประเมินดานที่ 3

 6. แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 7. สรุป รายงานผล
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 85 ของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีขอรับการประเมินไดรับการแตงตั้งเพื่อ

เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 2. รอยละ 100 ของบุคลากรกลุมเปาหมายที่ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีขวัญ

กําลังใจ มีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

18. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÍํÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
    Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  70,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาน

ศึกษาในสังกัด ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะทํางานสรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และครั้งที่ 2 วันที่ 27

สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

 2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา

ในสังกัด โดยติดตามผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1-31 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 2

ระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2560
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมิน มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามหลักเกณฑที่กําหนด  ดังนี้

 ครั้งที่ 1 ผลการประเมินระดับดีเดน  90 - 100 %  จํานวน  238  คน

  ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได  60 – 89 % จํานวน     6  คน

 ครั้งที่ 2 ผลการประเมินระดับดีเดน  90 - 100 %  จํานวน  237  คน

  ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได  60 – 89 % จํานวน     3  คน 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
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17. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§»ÃÐÊÔ·¸ÔãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÅ×Í่¹
     ÇÔ·Â°Ò¹ÐÊÙ§¢Ö้¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  100,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 -  เพือ่สงเสรมิใหขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสงักัด ไดรบัการประเมนิ

เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานผูยื่นคําขอ
 2. แตงตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)
 3. ดําเนินการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2
 4. แตงตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3)
 5. ดําเนินการประเมินดานที่ 3
 6. แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 7. สรุป รายงานผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 85 ของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีขอรับการประเมินไดรับการแตงตั้งเพื่อ

เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 2. รอยละ 100 ของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีขวัญ

กําลังใจ มีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

18. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÍÒํ¹ÇÂ¡ÒÃ
     Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  70,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อประเมินประสิทธภิาพและประสทิธิผลการปฏิบติังานของผูอาํนวยการสถานศึก

ษาในสังกัดประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 ¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชมุคณะทาํงานสรางหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการดาํเนนิงาน ครัง้ที ่1
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
 2. ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏิบตังิานของผูอาํนวยการสถานศึกษา
ในสงักดั โดยตดิตามผลการปฏบิตังิาน ครัง้ที ่1 ระหวางวนัที ่1-31 มนีาคม 2560 และครัง้ท่ี 2
ระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2560
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิ
ผลตามหลักเกณฑที่กําหนด
 - ผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมิน มีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  - 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
19. โครงการการจัดงานวันครูในสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ.2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  30,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย และเสริมสรางความรัก ความสามัคคี
ผูประกอบวิชาชีพครูดวยกัน
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมผูประสานงานการจัดงานวันครู วันที่ 12 มกราคม 2560  ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 2. จัดกิจกรรมงานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้
  1. อําเภอเชียรใหญ ณ โรงเรียนเชียรใหญ
  2. อําเภอปากพนัง ณ โรงเรียนปากพนัง
  3. อําเภอหัวไทร ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
  4. อําเภอชะอวด ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
  5. อําเภอจุฬาภรณ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
  6. อําเภอรอนพิบูลย ณ โรงเรียนมัธยมวีรศิลปน
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 100 ของผูประกอบวิชีพครูทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมงานวันครู
 2. รอยละ 100 ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดงาน
กิจกรรมวันครู
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  - 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 
20. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÕÌÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 5 à¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

21. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹ÅÙ¡àÊ×Íà¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
ประจําปงบประมาณ 2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  20,400  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อจัดจางลูกจางชวยปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
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¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดจางลูกจางชวยปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 100 ของการบรหิารกิจการลกูเสือเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพตามพระราช

บัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

 2. รอยละ 100 ของการดําเนินงานดานลูกเสือของเขตพื้นที่การศึกษาที่สงผลดาน

การพัฒนากิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -  

22. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

23. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹ÒáÅÐ¡ÒÃÇÑ²¹¸ÃÃÁ
     ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  1,000,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาตามนโยบายจําเปน

เรงดวนของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบาย ความจาํเปนเรงดวน ของสถานศกึษาและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เชน สนบัสนนุ

งบประมาณโครงการจัดงานวันครูในสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท

และสนบัสนนุงบประมาณโครงการงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดับชาต ิจาํนวน 330,000 บาท

เปนตน

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของกจิกรรม/โครงการทีเ่ปนประโยชนดานการจดัการศกึษาไดรบัการ

สนับสนุนดานงบประมาณ ทาํใหผูเรยีนไดรบัการพัฒนาใหสอดคลองตามนโยบายที ่สพฐ.กําหนด

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหวางวันที่ 19 -21 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมเลคเทอเรซ รีสอรท อ.ละงู จ.สตูล
 4. นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบตักิาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
 6. ติดตามผลการดําเนินโครงการรายไตรมาส
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 80 ของผูบรหิารทีใ่ชรายงานผลการดาํเนนิงาน และแผนปฏบิติัการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือวางแผน ควบคุม กํากับ และติดตามผลการบริหารจัดการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใชรายงานผลการ
ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปฯ เปนเครื่องมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
กลยุทธ จุดเนนสูการปฏิบัติ
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - การติดตามการรายงานโครงการในแตละไตรมาส ไมไดตามระยะเวลาที่กําหนด
สงผลใหการสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการในแตละไตรมาสลาชา

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ผูอํานวยการกลุม และรองทีรั่บผดิชอบกลุมตาง ๆ ใหความชวยเหลอืในการประสาน
กับผูรับผิดชอบโครงการใหเปนไปตามปฎิทินที่กําหนด

2. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ÙáÅÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È Ê¾».¹È.3
 งบบริหารโครงการ จํานวน  192,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. หนวย/กลุมตาง ๆ ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทุกกลุมสามารถใชงานระบบ 
e-office ปฏิบัติงานอื่นผานระบบ internet และระบบคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก รวดเร็ว
 2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด สามารถติดตอส่ือสาร ผาน
ระบบ e-office และปฏิบัติงานอื่นผานระบบ internet ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดจางผูดแูลระบบเครอืขายของ สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3 ทีส่ามารถใชงานผาน
ระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - ระบบเครือขายของหนวยงานมปีระสทิธิภาพ สงผลตอการบรหิารจดัการและการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
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»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -  

3. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ
¡ÅÂØ·¸� Ê¾°. ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅáÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
 งบบริหารโครงการ จาํนวน  50,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม

กลยทุธของหนวยงานตนสังกดั ใหเกดิประสทิธภิาพ และสามารถจดัทาํรายงานการตรวจราชการ

ของผูตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล รายงานการตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการไดอยางถูกตอง มีขอมูลชัดเจน 
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชมุผูอาํนวยการ, รองผูอาํนวยการ และผูอํานวยการกลุมทกุกลุม เพือ่วางแผน

การเตรยีมความพรอมและจดัทาํรายงานผลการตดิตาม

 2. แจงสถานศกึษารายงานผลการดาํเนนิงานสวนทีเ่กีย่วของ

 3. ประชมุคณะกรรมการเตรียมความพรอมรบัการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงาน

ตามกลยทุธ

 4. จดัทาํเอกสารรายงานผลการดาํเนนิงาน

 5. รับการตดิตามจากหนวยงานตนสงักดั
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ร้อยละ 90 ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามประเด็นตาง ๆ ในยุทธศาสตร และ

ผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการวางแผน และรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการประเมิน

และการตรวจราชการที่กําหนด

 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความตระหนักและรวมมือกับขับเคลื่อน

การบรหิาร    ทีส่อดคลองกับยทุธศาสตรของ สพฐ.

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  - 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 
4. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¢¹Ò´àÅ็¡
 งบบริหารโครงการ จาํนวน  300,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพ่ือใหโรงเรยีนขนาดเลก็ไดบรหิารจดัการการเรยีนการสอนตามรูปแบบทีเ่หมาะสม

 2. เพ่ือใหโรงเรยีนขนาดเลก็ไดพฒันาและยกระดบัคณุภาพใหสูงข้ึน
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 3. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู ตามกลุ มสาระครบทุกกลุ มสาระ และสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ลงพื้นที่สรางความเขาใจกับชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

 2. ดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนดีใกลบาน(แมเหล็ก)

 3. จัดสรรคาพาหนะรับ-สงนักเรียน ใหกับโรงเรียนที่ดําเนินการควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็กกับโรงเรียนดีใกลบาน(แมเหล็ก)

 4. สรุป รายงานผล

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ

ที่หลากหลาย สอดคลองและตรงตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก

 2. โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 3. โรงเรียนขนาดเลก็ทีม่าเรยีนรวม นกัเรยีนไดรบัโอกาสและเขาถงึบรกิารทางการศกึษา
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปรับเปลี่ยนบอย 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - หนวยงานตนสังกัด ควรมีนโยบายการบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็อยางตอเนือ่ง   

5. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒãËŒà¢ŒÁá¢็§¾ÃŒÍÁ¡Ñº
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂ¹Í¡â´ÂÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§àÃÕÂ¹µŒ¹áºº
 งบบริหารโครงการ จํานวน  200,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยตนสังกัดทุกโรงเรียน

 2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

 3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตนแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 4. เพื่อถายทอดการเปนตนแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย

การผลิตสื่อวีดีทัศน สําหรับสถานศึกษาทุกโรงเรียน

 5. เพื่อขยายผลการพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดใหมีระบบประกันคุฯภาพ

ภายในที่เขมแข็งพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด 
 2. พัฒนาโรงเรยีนตนแบบระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 4 โรงเรยีน
 3. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 4. นิเทศ และประเมินระบบประกันคุณภาพโรงเรียนตนแบบ
 5. ผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อการขยายผลการพัฒนาไปยังสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
 6. สรุป รายงานผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดไดรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดย
ตนสังกัดและมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
 2. จํานวนสถานศึกษาตนแบบระบบประคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่พรอมจะเปน
ตนแบบใหสถานศึกษาในสังกัดได
 3. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งพรอม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีคณะกรรมการจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จํานวนนอย การออกติดตามไมทันตามเวลาที่กําหนดไว 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ควรพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา และรวมเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโยเขตพื้นที่ 
6. â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่¹ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§ÊÙ‹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

7. â¤Ã§¡ÒÃµÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº »ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐ¹Ôà·È¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õ่ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
โดย ก.ต.ป.น.

 งบบริหารโครงการ จํานวน  42,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะทํางาน จํานวน 11 คน

 2. เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

และคณะทํางาน จํานวน 137 คน

 3. เพื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ไดนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดเอกชนไดทั่วถึง

34

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. จัดทําเอกสารเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ

ศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

 2. ประชุมคณะกรรมการ/อนกุรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา

 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ

โรงเรียนสังกัดเอกชน

 4. วิเคราะหผล สรุปและรายงานผล 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา ครบทั้ง 4 ดาน 

 2. รอยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป ไดรับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครบทั้ง 4 ดาน
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤

 - ภาระงานของศกึษานเิทศกมมีากไมสามารถออกตดิตามไดทัว่ถงึตามปฏทินิท่ีกาํหนด
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

 - ควรกําหนดรูปแบบกรอบงานการติดตาม ลดขั้นตอนตาง ๆ ใหงาย และสะดวก

ตอการติดตามในครั้งตอไป 

8. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� Ê¾».¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à¢µ 3

 งบบริหารโครงการ จํานวน  80,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 - สถานศึกษา/บุคลากร/นักเรียน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจใน

กรอบนโยบาย ยทุธศาสตร เพือ่นาํไปสูการปฏบิตัทิีถ่กูตองตามเจตนารมณการจัดการศกึษา

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. เสนอขอมลูขาวความเคลือ่นไหวการบรหิารจดัการศกึษา การจัดกจิกรรมวันสาํคญั

ประสานความรวมมือในการนําเสนอขาวทั้งในทองถิ่นและสวนกลาง

 2. จัดทําทําเนียบผูบริหาร

 3. สรุปรายงานผล
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 90 ของกลุมและสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.นศ.3 และดําเนินการบรรลุเปาหมาย

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ ไปสูความรวมมอืในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาขององคกรสูมาตรฐาน

การศึกษา

 2. รอยละ 80 ของผลการดําเนินงานของหนวยงาน สถานศึกษา ตลอดจนผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศกึษา ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ระสบผลสาํเรจ็ไดรบัการเผยแพร

และประชาสมัพนัธ ใหสาธารณชนทราบ โดยผานสือ่ตาง ๆ ทัง้สือ่ขององคกรภาครฐัและองคกร

เอกชน

 3. รอยละ 85 ของผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดการศึกษาของ สพป.นศ.3 และ

สถานศึกษา มีความเขาใจและแสดงออกซึ่งความรวมมือ รวมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของเด็กและเยาวชนมากขึ้น
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - การขับเคลื่อนกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ ตามโครงการยังไมครอบคลุมและ

มีประสิทธิภาพดีเทาที่ควร เนื่องจากขาดผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - จัดสรรบุคลากรผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธตามกรอบอัตรากําลัง 

9. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´·ํÒ¤ํÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨ํÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  30,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ และรายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ของ สพป.

นครศรีธรรมราช เขต 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะกรรมการ ผูกํากับติดตามตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อรับทราบ

นโยบายและแนวทางการดําเนินการ

 2. ประชมุคณะกรรมการผูรบัผดิชอบตวัชีวั้ด เพือ่สรุปและจดัทํารายงานผลการดําเนนิการ

 3. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรอบ 2 การรายงานนําเสนอผาน

โปรแกรมระบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ที่สามารถจัดทํา

คํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองและสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดอยาง

ครบถวนและทันเวลา

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดบางคนไมไดศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดการแนบเอกสาร

ตัวชี้วัดใหชัดเจน ทําใหการรายงานไมตรงประเด็นของ กพร. บางครั้งการรายงานอยูในระยะ

เวลากระชั้นชิดไมทันตามเวลาที่กําหนด ทําใหสงผลตอการใหคะแนนลดลง

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไมศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดใหชัดเจน และรายงานไมตรงตาม

เวลาที่กําหนด หรือสงขอมูลที่ยังไมไดผานการตรวจสอบความถูกตอง

 2. รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการกลุม ควรไดมีการตรวจสอบ กํากับ ติดตามการ

รายงานขอมูลตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบอยางใกลชิด

10. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§¢Í§¡ÅØ‹Áà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  242,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. กลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 29 กลุมเครือขาย มีความพรอม และมีความ

เขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

 2. ประธานกรรมการกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 29 คน เขารวมประชุม 12 ครั้ง

มีความรูความเขาใจในนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนนการบริหารจัดการศึกษา

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขายสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 2. ประชุมประธานกรรมการกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 

 3. สรุป รายงานผล

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 90 ของกลุมเครือขายสถานศึกษาในสังกัด มีความเขมแข็ง มีความพรอม

และสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
 - กลุมเครือขายสถานศึกษาบางกลุม สงหลักฐานการเบิกจายลาชาไมทันตามเวลาที่กําหนด
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 - ควรมีมาตรการเรงรัดการเบิกจายของกลุมเครือขายสถานศึกษาใหทันตามเวลาที่

กําหนด
11. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  300,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีสภาพแวดลอมการทํางานท้ังภายในและภายนอกท่ีดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย สถานที่

ทํางานนาอยูและนาทํางาน
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมผูรับผิดชอบแตละมาตรฐาน

 2. รับการประเมินมาตรฐานเขตจาก สพฐ.

 3. จัดทําเอกสาร สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 90 ของความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ผูรับบริการที่มีตอสถานที่ทํางาน 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

12. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁºØ¤ÅÒ¡ÃÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
    ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à¢µ 3
 งบบริหารโครงการ จํานวน  300,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. ผูบริหารสถานศกึษาและผูอาํนวยการกลุม จาํนวน 280 คน เขารวมประชมุ 2 ครัง้
มีความรู ความเขาใจในนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนนการบริหารจัดการศึกษา
 2. รองผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และผูอาํนวยการกลุม จาํนวน 25 คน
เขารว่มประชมุ 2 คร้ัง มคีวามรู ความเขาใจในนโยบาย ยทุธศาสตร จุดเนนการบรหิารจดัการศึกษา
 3. เจาหนาทีส่ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 100 คน เขารวมประชุม 2 ครั้ง
ความรู ความเขาใจในนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนนการบริหารจัดการศึกษา
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา/ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และบุคลากรในสังกัด สพป.นศ.3
 2. สรุปรายงานผล
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - ร้อยละ 95 ของผูบริหารสถานศึกษา/ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/รองผู

อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และบุคลากรในสังกัด

สพป.นศ.3 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายดานการจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 

13. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹àÍ¡ª¹ 
  (ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ)

14. â¤Ã§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  21,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

 1. สงเสริมใหเกิดการบนัทกึบญัชแีละรายงานตามหนาทีค่วามรับผดิชอบ ทาํใหองคกร

ไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปนพื้นฐานของหลักความโปรงใส

 2. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององคกร เนื่อง

จากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนที่ซํ้าซอน ใหเหมาะสมกับสถานการณ

 3. เพ่ือสรางความเขมแขง็ใหเครอืขายผูตรวจสอบภายใน สพป.นครศรธีรรมราช เขต 3

มีความเขมแข็ง มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. จัดทําแผนการตรวจสอบประจาํป สาํหรบัหนวยรบัการตรวจ จาํนวน 50 หนวยรบัตรวจ

 2. ดําเนินการตรวจสอบภายใน หนวยรบัตรวจกลุมเปาหมาย ตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป

 3. ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน เขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

  - หลักสูตรประกาศนยีบตัรผูตรวจสอบภายในภาครฐั (CGIA) ระหวางวนัที่

6-12 มีนาคม 2560 

  - การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาผูตรวจสอบภายในสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา เครือขายที่ 6 ระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมเรือนไทยในบาง

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ดําเนินการตรวจสอบได จํานวน 49 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 98 .00 

 2. รอยละ 100 ของผูตรวจสอบภายในที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถ

นําความรูที่ไดรับไปปรับใช หรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
15. â¤Ã§¡ÒÃÂ¡Â‹Í§àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Õà´‹¹
    »ÃÐ¨ํÒ»‚ ¾.È.2560 

 งบบริหารโครงการ จํานวน  80,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที่มีความประพฤติดี

และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีผลงาน

ดีเดนเปนที่ประจักษ

 2. เพื่อสงเสริม สรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และสรางความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 3. เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.

นครศรีธรรมราช เขต 3 และบุคคลโดยทั่วไป
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. สรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับรางวัลยกยอง

เชิดชูเกียรติ

 2. จัดทําโลรางวัล เกียรติบัตร และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่ผานการคัดเลือก

 3. สรุป รายงานผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 10 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ

 2. รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดที่ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
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16. â¤Ã§¡ÒÃà¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å (¨Ñ´¨ŒÒ§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ)
 งบบริหารโครงการ จํานวน  108,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อจัดจางเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 คน ชวยปฏิบัติงานดานการขอกําหนด

ตําแหนงใหสูงขึ้นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดจางเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 คน ปฏิบัติงานดานการขอกําหนดตําแหนง

ใหสูงขึ้นของขาราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. เจาหนาที่บันทึกขอมูลชวยปฏิบัติงานดานการขอกําหนดตําแหนง

 2. รอยละ 85 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอกําหนดตําแหนง

ผานเกณฑการประเมินและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 

17. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

àÅ×่Í¹ÇÔ·Â°Ò¹ÐÊÙ§¢Ö้¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  100,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 -  เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดรับการประเมิน

เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานผูยื่นคําขอ

 2. แตงตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)

 3. ดําเนินการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2

 4. แตงตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3)

 5. ดําเนินการประเมินดานที่ 3

 6. แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 7. สรุป รายงานผล
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 85 ของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีขอรับการประเมินไดรับการแตงตั้งเพื่อ

เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 2. รอยละ 100 ของบุคลากรกลุมเปาหมายที่ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีขวัญ

กําลังใจ มีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

18. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÍํÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
    Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  70,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาน

ศึกษาในสังกัด ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมคณะทํางานสรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และครั้งที่ 2 วันที่ 27

สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

 2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา

ในสังกัด โดยติดตามผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1-31 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 2

ระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2560
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมิน มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามหลักเกณฑที่กําหนด  ดังนี้

 ครั้งที่ 1 ผลการประเมินระดับดีเดน  90 - 100 %  จํานวน  238  คน

  ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได  60 – 89 % จํานวน     6  คน

 ครั้งที่ 2 ผลการประเมินระดับดีเดน  90 - 100 %  จํานวน  237  คน

  ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได  60 – 89 % จํานวน     3  คน 

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
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17. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§»ÃÐÊÔ·¸ÔãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÅ×Í่¹
     ÇÔ·Â°Ò¹ÐÊÙ§¢Ö้¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  100,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 -  เพือ่สงเสรมิใหขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสงักัด ไดรบัการประเมนิ

เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานผูยื่นคําขอ
 2. แตงตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)
 3. ดําเนินการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2
 4. แตงตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3)
 5. ดําเนินการประเมินดานที่ 3
 6. แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 7. สรุป รายงานผล
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 85 ของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีขอรับการประเมินไดรับการแตงตั้งเพื่อ

เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 2. รอยละ 100 ของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีขวัญ

กําลังใจ มีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

18. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÍÒํ¹ÇÂ¡ÒÃ
     Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 งบบริหารโครงการ จํานวน  70,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อประเมินประสิทธภิาพและประสทิธิผลการปฏิบติังานของผูอาํนวยการสถานศึก

ษาในสังกัดประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 ¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชมุคณะทาํงานสรางหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการดาํเนนิงาน ครัง้ที ่1
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
 2. ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏิบตังิานของผูอาํนวยการสถานศึกษา
ในสงักดั โดยตดิตามผลการปฏบิตังิาน ครัง้ที ่1 ระหวางวนัที ่1-31 มนีาคม 2560 และครัง้ท่ี 2
ระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2560
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิ
ผลตามหลักเกณฑที่กําหนด
 - ผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมิน มีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  - 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
19. โครงการการจัดงานวันครูในสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ.2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  30,000  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย และเสริมสรางความรัก ความสามัคคี
ผูประกอบวิชาชีพครูดวยกัน
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. ประชุมผูประสานงานการจัดงานวันครู วันที่ 12 มกราคม 2560  ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 2. จัดกิจกรรมงานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้
  1. อําเภอเชียรใหญ ณ โรงเรียนเชียรใหญ
  2. อําเภอปากพนัง ณ โรงเรียนปากพนัง
  3. อําเภอหัวไทร ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
  4. อําเภอชะอวด ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
  5. อําเภอจุฬาภรณ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
  6. อําเภอรอนพิบูลย ณ โรงเรียนมัธยมวีรศิลปน
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 100 ของผูประกอบวิชีพครูทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมงานวันครู
 2. รอยละ 100 ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดงาน
กิจกรรมวันครู
»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  - 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  - 
20. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÕÌÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 5 à¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

21. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹ÅÙ¡àÊ×Íà¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
ประจําปงบประมาณ 2560
 งบบริหารโครงการ จํานวน  20,400  บาท
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อจัดจางลูกจางชวยปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
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¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดจางลูกจางชวยปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 100 ของการบรหิารกิจการลกูเสือเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพตามพระราช

บัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

 2. รอยละ 100 ของการดําเนินงานดานลูกเสือของเขตพื้นที่การศึกษาที่สงผลดาน

การพัฒนากิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -  

22. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

23. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹ÒáÅÐ¡ÒÃÇÑ²¹¸ÃÃÁ
     ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  1,000,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาตามนโยบายจําเปน

เรงดวนของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบาย ความจาํเปนเรงดวน ของสถานศกึษาและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เชน สนบัสนนุ

งบประมาณโครงการจัดงานวันครูในสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท

และสนบัสนนุงบประมาณโครงการงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดับชาต ิจาํนวน 330,000 บาท

เปนตน

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของกจิกรรม/โครงการทีเ่ปนประโยชนดานการจดัการศกึษาไดรบัการ

สนับสนุนดานงบประมาณ ทาํใหผูเรยีนไดรบัการพัฒนาใหสอดคลองตามนโยบายที ่สพฐ.กําหนด

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -
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Ê‹Ç¹·Õ่ 4
º·ÊÃØ»/»˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในฐานะหนวย

รวมพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด ได

ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ จุดเนน สูการปฏิบัติผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ สรุป

ผลการดําเนินงานในภาพรวมแตละประเด็นกลยุทธ ดังนี้

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹
   การพฒันาคุณภาพผูเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดดาํเนนิการขบัเคลือ่นกลยทุธที ่1 ผานโครงการ/กจิกรรม

ตาง ๆ อาท ิการนเิทศ ติดตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษาการยกยองเชดิชูเกยีรต ินกัเรยีน

เกง ดี นครศรีฯ เขต 3 ,การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามนโยบายลด

เวลาเรยีน เพิม่เวลารู,การประเมินคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา 2560,การประเมนิ

การอานออก เขียนได ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4,การพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา

(STEM Education),สงเสรมิสนบัสนุนการเขารวมกจิกรรมทางวิชาการงานศลิปหตัถกรรมภาคใต

ครัง้ท่ี 66,มหกรรมวิชาการเปดโลกการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ครัง้ที ่13,การพฒันาเดก็ทีอ่านไมออก

เขยีนไมได เปนตน เพือ่สงเสรมิ สนับสนุน และพฒันาผูเรยีนใหมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 2 ¡ÒÃà¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ ãËŒ·Ñ่Ç¶Ö§

      ¤ÃÍº¤ÅØÁ¼ÙŒàÃÕÂ¹ãËŒä´ŒÃÑºâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òàµ็ÁµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾

              áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
 การเพิม่และเปดโอกาสใหเดก็ไดเขาถงึบริการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหท่ัวถงึครอบคลุม

ผูเรยีนใหไดรบัโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและคณุภาพ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธท่ี 2 ผานโครงการตาง ๆ

อาทเิชน โครงการพฒันาแนวทางแกไขปญหาเด็กทีมี่แนวโนมออกกลางคนั และเดก็ออกกลางคนั

โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง,โครงการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน และโครงการเหลียวหลังมองหนาพัฒนาตนเอง

การดาํเนนิงานโครงการกลยทุธนีไ้ดรับความรวมมอืและ   การสนบัสนนุ จากหนวยงาน องคกร

ชุมชน และผูปกครองนักเรียน สงผลใหเด็กไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม

º·ÊÃØ»/»˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤/¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð Ê‹Ç¹·Õ่ 4
ÊÃØ»
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¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¤ÃÙ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 การพัฒนาครู และบคุลากรทางการศกึษา สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธท่ี 3 ผานโครงการ,กิจกรรม อาทิเชน

โครงการประชุมสัมมนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเกษียณอายุราชการและ

ยกยองเชิดชูเกียรติ ผูกาวสูผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560,โครงการประชุมสัมมนาและ

ศึกษาผูงานของบุคลากร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เปนตน การพัฒนาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา กรอบการขบัเคล่ือนไดรบังบประมาณ

สนับสนุนในรูปแบบของการอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเอง

มคีวามรู ความเขาใจและทกัษะตาง ๆ เพือ่นาํมาพฒันาและเพิม่ศักยภาพในการปฏิบตังิานใหมี

ประสิทธิภาพ

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี-

ธรรมราช เขต 3 ไดดาํเนนิการขบัเคลือ่นกลยทุธที ่4 ผานโครงการ/กจิกรรม อาทเิชน โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผน

ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 ,โครงการพัฒนาดูและระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3,โครงการประชมุ

เชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน,การรายงานการตรวจราชการตามนโยบายรฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร

โครงการสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก,โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งพรอมรับการประเมินภายนอก โดยมุงเนนการพัฒนา

โรงเรยีนตนแบบ,โครงการประชาสมัพนัธสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช

เขต 3,โครงการสงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของกลุมเครือขายสถานศึกษาและโครงการ

พฒันาสาํนกังานตามมาตรฐานสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ฯลฯ โครงการขบัเคลือ่นกลยทุธที ่4

เปนโครงการทีมุ่งเนนสงเสรมิ สนบัสนนุ พฒันาองคกรใหเปนองคกรคณุภาพ ภายใตการบรหิาร

จัดการที่มีความเขมแข็งมีประสิทธิภาพ
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»˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤

 ผลจากการดาํเนนิงานของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช

เขต 3 เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธทั้ง 4 กลยุทธ ผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ พบปญหา อุปสรรค

ไดแก

 1. การพฒันาคณุภาพผูเรยีน ดานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยเฉพาะผลการทดสอบ

ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใน 5 กลุมสาระวิชา

ตํ่ากวาระดับประเทศ 4 กลุมสาระวิชา ยกเวนกลุมสาระภาษาไทย ที่สูงกวาระดับประเทศ

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวาระดับประเทศทั้ง 5 กลุมสาระ

 2. นักเรียนจบการศกึษาในชัน้ประถมศกึษาปที ่6 และมธัยมศกึษาปที ่3 ไมครบ 100%

ยังคงมีนักเรียนออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 0.02

 3. การเขารวมกิจกรรมแขงขันประกวดประเภทตาง ๆ สถานศึกษาไมไดสงนักเรียน

เขารวมทุกกิจกรรม

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

 ผลจากการดาํเนนิงานของสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 3 ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุเปาหมาย ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและทั่วถึง ภายใตการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ แตจาก ผลการดําเนินการยังมีบางประเด็นที่ตองปรับปรุง พัฒนาให

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนี้

 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ยังดําเนินการไมเปนไปตาม

เปาหมาย ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะไดวางแผน

และมาตรการใหชัดเจน พฒันา ปรบัปรุง สงเสริมใหครนูาํเทคโนโลยแีละเทคนคิการจัดการเรยีน

การสอน ในรูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่อง

 2. นักเรียนออกกลางคัน จะตองเพิ่มระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนรายบุคคลให

ครอบคลุม และเขาสูระบบการศึกษา เพื่อใหอัตราการออกกลางคันลดลง

 3. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 ตองสรางความ

เขาใจและสงเสรมิใหสถานศกึษาตระหนักถงึโอกาสทีเ่ดก็จะไดรบั และเหน็คณุคาประโยชนของ

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจ ระดมสรรพกําลังชวยเหลือ

สถานศึกษาและนักเรียน สรางขวัญกําลังใจเพื่อตอยอดเขาสูการเขารวมแขงขันกิจกรรมระดับ

ชาติตอไป
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ÀÒ¤¼¹Ç¡

คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ที่  316  / 2560

เรือ่ง  แตงต้ังคณะกรรมการโครงการประชุมเชงิปฏบิติัการสรปุรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํป

งบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบ

ประมาณ  พ.ศ. 2561(กจิกรรมที ่2 ประชมุคณะกรรมการกล่ันกรอง พจิารณาโครงการตามแผน

ปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2561)

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

 ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะดําเนิน

โครงการประชมุ  เชิงปฏิบัติการสรปุรายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

(กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพือ่ใชเปนกรอบแนวทางในการบรหิารจดัการศกึษาของสถานศกึษาใน

สังกัด เพื่อใหการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณา

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไปดวยความเรียบรอย และ

บรรลุตามวตัถปุระสงค จึงแตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรองและพจิารณาโครงการตามแผนปฏบิตัิ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหนาที่กลั่นกรอง พิจารณาโครงการ และงบประมาณให

สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และตรงตามบริบทของเขตพืน้ที ่เพือ่นาํเขาสูการพจิารณาของคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏบิติัการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบดวย

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    ประธาน

2. นายบุญเรือง  วุฒิวงศ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

3. นายสพล  ชูทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

4. นายประเสริฐ  คงชวย รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      กรรมการ

5. นายปรีชา  รักษทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      กรรมการ
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6. น.ส.สุมล  ชุมทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3     กรรมการ

7. นายสมชาย  ศิริวรรณ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ     กรรมการ

8. น.ส.อนงค  หนูดํา  รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินฯ        กรรมการ

9. นางจิรา  พรหมอินทร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ

10. นางอาภรณ หัสดิสาร  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน     กรรมการ

11. นายจรูญ  พันธโภชน  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     กรรมการ

12. นางวิมลมาศ  สังสุณี   ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ          กรรมการ

13. นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการ

14. นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน                 กรรมการ

15. น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการ

16. นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการ

17. นายสหรัตน  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร      กรรมการ

18. นางจิตรา  แกลวทนงค  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ

19. น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

20. นางปรีญา  ออนสูง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ

 ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่   28    กันยายน   พ.ศ. 2560

   สั่ง   ณ   วันที่   28    กันยายน  พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์  เชาวนวุฒิกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ 329 /2560

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏบัิตริาชการสีป่ และแผนปฏบิตักิารประจาํป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561

(คณะกรรมการพิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)

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

 ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะดําเนิน

โครงการประชมุ เชิงปฏิบตักิารสรุปรายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

(กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัด

 เพื่อใหการดาํเนนิโครงการ เปนไปดวยความเรยีบรอย และบรรลตุามวตัถปุระสงคจงึ

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร มีหนาที่พิจารณาโครงการที่

กลุมตาง ๆ นําเสนอ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ของหนวยงานตนสังกัด และตรงตามบริบท

ของเขตพื้นที่ เพื่อนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรอง และพิจารณาโครงการ

ตามแผนปฏิบติัการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ดงันี้

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  ประกอบดวย

1. นายสพล  ชูทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3       ประธาน

2. ดร.ประยงค  ชูรักษ ศึกษานิเทศก        กรรมการ

3. นายมนัด  ตั้งเสง  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

4. นางจิราณี  แทรกสุข นักวิชาการศึกษา        กรรมการ

5. นางอาภรณ  หัสดิสาร ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน       กรรมการ/เลขานุการ

53

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความ

สามารถในการแขงขัน  ประกอบดวย

1. นางสาวสุมล  ชุมทอง     รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3            ประธาน

2. นางวันทนา  แกวผอม     ศึกษานิเทศก             กรรมการ

3. นายจํารูญ  หนูสังข     ศึกษานิเทศก                   กรรมการ

4. นางสุวนิตย  ชูรักษ     ศึกษานิเทศก                   กรรมการ

5. นายสมชาย  ศิริวรรณ     ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล   กรรมการ/เลขานุการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวย

1. นายปรีชา  รักษทอง     รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3       ประธาน

2. นางวรวรรณ  สังสัพพันธ     ศึกษานิเทศก        กรรมการ

3. นางนภัสสรณ  หมื่นภักดี     นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ

4. นางประไพพิศ  ไชยเดช     นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ 

5. นายจรูญ  พันธโภชน     ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล        กรรมการ/เลขานุการ

ยทุธศาสตรที ่4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถงึบรกิารทางการศึกษา

ประกอบดวย

1. นายประเสริฐ  คงชวย      รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      ประธาน

2. นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี      ศึกษานิเทศก            กรรมการ

3. นางเยาวรัตน  เพิงมาก      นักวิชาการศึกษา       กรรมการ

4. นางเยาวเรศ  ศรีจันทร      นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 

5. นางจิรา  พรหมอินทร      ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ/เลขานุการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย

1. นายบุญเรือง  วุฒิวงศ      รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      ประธาน

2. นายปรุง  ชูสุวรรณ      ศึกษานิเทศก        กรรมการ

3. นางวันทนา  รังสิมันตุชาติ      นักวิชาการศึกษา        กรรมการ

4. นางจินตนา  ตั้งเสง      นักจัดการงานทั่วไป        กรรมการ 

5. นางวิมลมาศ  สังสุณี      ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ            กรรมการ/เลขานุการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา  ประกอบดวย

1. นายสพล  ชูทอง     รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธาน

2. นายฉลอง  จันทรขาว    ศึกษานิเทศก       กรรมการ

3. นางวาสนา  ถาวรนุรักษ    นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ

4. นางสาวอนงค  หนูดํา    รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   กรรมการ 

5. นางจิตรา  แกลวทนงค        ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ

 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ

 ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่    4     ตุลาคม   พ.ศ. 2560

   สั่ง   ณ   วันที่   4   ตุลาคม  พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์  เชาวนวุฒิกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ 333 / 2560

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

(ประชมุคณะกรรมการสรปุรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏบิตัิ

ราชการสี่ปและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561)

-------------------------
 ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะดําเนินโครงการ

ประชุม  เชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวน

แผนปฏิบัติราชการส่ีป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (กิจกรรมที่ 3 ประชุม

คณะกรรมการสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค สามารถบริหารจัดการ และพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดตรงตามบริบทของเขตพ้ืนที่ และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ของ

หนวยงานตนสงักดัสูการปฏิบัตไิดอยางเปนรปูธรรม จงึแตงตัง้คณะกรรมการสรุปรายงานผลการดาํเนนิ

งานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ประกอบดวย

 1. คณะกรรมการดําเนนิงาน มหีนาที ่วางแผน ศึกษา วิเคราะห พจิารณา กลัน่กรองโครงการ

และงบประมาณใหสอดคลองนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย

1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   ประธาน

1.2 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

1.3 นายสพล  ชูทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

1.4 นายประเสริฐ  คงชวย รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  กรรมการ

1.5 นายปรีชา  รักษทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  กรรมการ

1.6 น.ส.สุมล  ชุมทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  กรรมการ

1.7 นายสมชาย  ศิริวรรณ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ  กรรมการ

1.8 น.ส.อนงค  หนูดํา รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินฯ     กรรมการ
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1.11 นายจรูญ  พันธโภชน      ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล       กรรมการ

1.12 นางวิมลมาศ  สังสุณี       ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ           กรรมการ

1.13 นายสมพร  คงดี      ผูอํานวยการ ร.ร.วัดสามัคยาราม (กตปน.)      กรรมการ

1.14 นายสุริศักดิ์  เมทิโก       ผูอํานวยการร.ร.วัดหัวคายฯ (กตปน.)        กรรมการ

1.15 นางจารุวรรณ  รักษกําเนิด    ผูอํานวยการ ร.ร.วัดนาหมอบุญ (กตปน.)      กรรมการ

1.16 วาที่รอยตรีชาคริต  คีรีเพ็ชร   ผูอํานวยการ ร.ร.บานควนชิง (กตปน.)      กรรมการ

1.17 นายประจวบ  พูลเพิ่ม   ผูอํานวยการ ร.ร.วัดหงสแกว (กตปน.)      กรรมการ

1.18 นายรณฤทธ์ิ  อริพงศ   ผูอํานวยการร.ร.วัดบอลอ (กตปน.)      กรรมการ

1.19 นายมนูญ  รักดี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม        กรรมการ 

                                             (ตัวแทนร.ร.ขนาดเล็ก)  

1.20 นายมนัด  ต้ังเสง  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.21 นายมานิตย  ศิลาบุตร  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.22 นางวรวรรณ  สังสัพพันธ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.23 นายฉลอง  จันทรขาว  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.24 นางสุวนิตย  ชูรักษ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.25 น.ส.เนตรหทัย  สังสุณี  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.26 ดร.ประยงค  ชูรักษ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.27 นางวันทนา  แกวผอม  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.28 นายปรุง  ชูสุวรรณ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.29 นายจํารูญ  หนูสังข  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.30 นางเยาวรัตน  เพิงมาก  นักวิชาการศึกษา        กรรมการ

1.31 นางอรัญญา  โมราศิลป  นักจัดการงานทั่วไป         กรรมการ

1.32 นางประไพพิศ  ไชยเดช  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล       กรรมการ

1.33 น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.34 นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.35 นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.36 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.37 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร    นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.38 นางจิตรา  แกลวทนงค  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   กรรมการ/เลขานุการ

1.39 นางปรีญา  ออนสูง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร  มีหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัตริาชการสีป่ และแผนปฏบัิตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบความ

ถูกตอง และจัดทําเปนรูปเลม ประกอบดวย

 2.1 นางจิตรา  แกลวทนงค  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน    ประธาน

 2.2 น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน     รองประธาน

 2.3 นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.4 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.5 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน              นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.6 นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.7 นายสหรัตน  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร      กรรมการ

    2.8 นางปรีญา  ออนสูง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ

3. คณะกรรมการฝายประสานงานและรับรายงานตัว มีหนาที่รับรายงานตัวผูเขาประชุม จัดทําบัญชี

    ลงเวลา และประสานการดําเนินงานตาง ๆ ในวันประชุม  ประกอบดวย

 3.1 น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน         ประธาน                

 3.2 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน     รองประธาน                

 3.3 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 3.4 นางปราณี  ประจง  นักประชาสัมพันธ       กรรมการ

 3.5 นายสหรัตน  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรรมการ/เลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝายสถานที่  มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน อํานวยความสะดวก พรอมจัดเตรียม

    อุปกรณในสวนท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย

 4.1 นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน         ประธาน

 4.2 นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน    รองประธาน

 4.3 นายประเสริฐ  นวลสะอาด  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.4 นายสถิตย  เพ่ิมพูล  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.5 นายสมพร  รักประทุม  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.6 นายโชคดี  พรหมรัตนพงศ  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.7 นายวีระศักดิ์  ชุมขุน         นายชางสี                               กรรมการ                           

 4.8 นายจําลอง  สงเสียง  พนักงานขับรถยนตระดับสอง/หัวหนา กรรมการ/เลขานุการ

5. คณะกรรมการฝายการเงิน  มหีนาทีด่าํเนนิการ เกีย่วกบัการเบกิจายเงนิงบประมาณ   ประกอบดวย

    5.1 น.ส.อนงค  หนูดํา          รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงิน  ประธาน

    5.2 น.ส.ปราณีต  ชอสม  นักวิชาการเงินและบัญชี   รองประธาน

  5.3 นางกัลยา  เก้ือกาญจน  นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ

   5.4 นายสุรพล  จักขุมณี  เจาพนักงานพัสดุ     กรรมการ/เลขานุการ
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 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ

 ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่   10   ตุลาคม  พ.ศ. 2560

   สั่ง   ณ   วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์  เชาวนวุฒิกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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 ถายอมกะเทาะเปลือกแหงทิฐิ ความยึดถือติดมั่น รั้นดื้อถือในความคิดเห็นของตน
หรือสลดัอัตตาตวัตนทิง้ไป ทาํตนเป็นคนเลก็คนนอย ออนนอมถอมตน วางตนเป็นคนธรรมดา
สามัญ ไมยโสโอหัง ปลอยวางหัวโขนอยางรูเทาทันโลกธรรม เดินอยูบนวิถีทางแหงปัญญา
และความเรียบงายแลว คนเชนน้ีก็จะสามารถคนพบ “ทองคําแท” ที่ซุกซอนอยูภายในตัวตน
ของตนไดเสมอ โดยมิพักตองรอใหใครตอใครชวยกะเทาะแตอยางใด

ÃÒÂ§Ò¹
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ

»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560



ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดจางลูกจางชวยปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน 
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. รอยละ 100 ของการบรหิารกิจการลกูเสือเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพตามพระราช

บัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

 2. รอยละ 100 ของการดําเนินงานดานลูกเสือของเขตพื้นที่การศึกษาที่สงผลดาน

การพัฒนากิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -  

22. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ (Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃ)

23. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹ÒáÅÐ¡ÒÃÇÑ²¹¸ÃÃÁ
     ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹
 งบบริหารโครงการ จํานวน  1,000,000  บาท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 - เพื่อสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาตามนโยบายจําเปน

เรงดวนของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบาย ความจาํเปนเรงดวน ของสถานศกึษาและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เชน สนบัสนนุ

งบประมาณโครงการจัดงานวันครูในสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท

และสนบัสนนุงบประมาณโครงการงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดับชาต ิจาํนวน 330,000 บาท

เปนตน

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
 - รอยละ 100 ของกจิกรรม/โครงการทีเ่ปนประโยชนดานการจดัการศกึษาไดรบัการ

สนับสนุนดานงบประมาณ ทาํใหผูเรยีนไดรบัการพัฒนาใหสอดคลองตามนโยบายที ่สพฐ.กําหนด

»˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤  -

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð  -

45



ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในฐานะหนวย

รวมพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด ได

ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ จุดเนน สูการปฏิบัติผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ สรุป

ผลการดําเนินงานในภาพรวมแตละประเด็นกลยุทธ ดังนี้

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹
   การพฒันาคุณภาพผูเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดดาํเนนิการขบัเคลือ่นกลยทุธที ่1 ผานโครงการ/กจิกรรม

ตาง ๆ อาท ิการนเิทศ ติดตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษาการยกยองเชดิชูเกยีรต ินกัเรยีน

เกง ดี นครศรีฯ เขต 3 ,การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามนโยบายลด

เวลาเรยีน เพิม่เวลารู,การประเมินคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา 2560,การประเมนิ

การอานออก เขียนได ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4,การพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา

(STEM Education),สงเสรมิสนบัสนุนการเขารวมกจิกรรมทางวิชาการงานศลิปหตัถกรรมภาคใต

ครัง้ท่ี 66,มหกรรมวิชาการเปดโลกการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ครัง้ที ่13,การพฒันาเดก็ทีอ่านไมออก

เขยีนไมได เปนตน เพือ่สงเสรมิ สนับสนุน และพฒันาผูเรยีนใหมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 2 ¡ÒÃà¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ ãËŒ·Ñ่Ç¶Ö§

      ¤ÃÍº¤ÅØÁ¼ÙŒàÃÕÂ¹ãËŒä´ŒÃÑºâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òàµ็ÁµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾

              áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
 การเพิม่และเปดโอกาสใหเดก็ไดเขาถงึบริการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหท่ัวถงึครอบคลุม

ผูเรยีนใหไดรบัโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและคณุภาพ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธท่ี 2 ผานโครงการตาง ๆ

อาทเิชน โครงการพฒันาแนวทางแกไขปญหาเด็กทีมี่แนวโนมออกกลางคนั และเดก็ออกกลางคนั

โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง,โครงการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน และโครงการเหลียวหลังมองหนาพัฒนาตนเอง

การดาํเนนิงานโครงการกลยทุธนีไ้ดรับความรวมมอืและ   การสนบัสนนุ จากหนวยงาน องคกร

ชุมชน และผูปกครองนักเรียน สงผลใหเด็กไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม

º·ÊÃØ»/»˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤/¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð Ê‹Ç¹·Õ่ 4
ÊÃØ»
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¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¤ÃÙ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 การพัฒนาครู และบคุลากรทางการศกึษา สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธท่ี 3 ผานโครงการ,กิจกรรม อาทิเชน

โครงการประชุมสัมมนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเกษียณอายุราชการและ

ยกยองเชิดชูเกียรติ ผูกาวสูผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560,โครงการประชุมสัมมนาและ

ศึกษาผูงานของบุคลากร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เปนตน การพัฒนาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา กรอบการขบัเคล่ือนไดรบังบประมาณ

สนับสนุนในรูปแบบของการอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเอง

มคีวามรู ความเขาใจและทกัษะตาง ๆ เพือ่นาํมาพฒันาและเพิม่ศักยภาพในการปฏิบตังิานใหมี

ประสิทธิภาพ

¡ÅÂØ·¸�·Õ่ 4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี-

ธรรมราช เขต 3 ไดดาํเนนิการขบัเคลือ่นกลยทุธที ่4 ผานโครงการ/กจิกรรม อาทเิชน โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผน

ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 ,โครงการพัฒนาดูและระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3,โครงการประชมุ

เชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน,การรายงานการตรวจราชการตามนโยบายรฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร

โครงการสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก,โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งพรอมรับการประเมินภายนอก โดยมุงเนนการพัฒนา

โรงเรยีนตนแบบ,โครงการประชาสมัพนัธสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช

เขต 3,โครงการสงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของกลุมเครือขายสถานศึกษาและโครงการ

พฒันาสาํนกังานตามมาตรฐานสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ฯลฯ โครงการขบัเคลือ่นกลยทุธที ่4

เปนโครงการทีมุ่งเนนสงเสรมิ สนบัสนนุ พฒันาองคกรใหเปนองคกรคณุภาพ ภายใตการบรหิาร

จัดการที่มีความเขมแข็งมีประสิทธิภาพ
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»˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤

 ผลจากการดาํเนนิงานของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช

เขต 3 เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธทั้ง 4 กลยุทธ ผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ พบปญหา อุปสรรค

ไดแก

 1. การพฒันาคณุภาพผูเรยีน ดานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยเฉพาะผลการทดสอบ

ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใน 5 กลุมสาระวิชา

ตํ่ากวาระดับประเทศ 4 กลุมสาระวิชา ยกเวนกลุมสาระภาษาไทย ที่สูงกวาระดับประเทศ

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวาระดับประเทศทั้ง 5 กลุมสาระ

 2. นักเรียนจบการศกึษาในชัน้ประถมศกึษาปที ่6 และมธัยมศกึษาปที ่3 ไมครบ 100%

ยังคงมีนักเรียนออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 0.02

 3. การเขารวมกิจกรรมแขงขันประกวดประเภทตาง ๆ สถานศึกษาไมไดสงนักเรียน

เขารวมทุกกิจกรรม

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

 ผลจากการดาํเนนิงานของสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 3 ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุเปาหมาย ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและทั่วถึง ภายใตการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ แตจาก ผลการดําเนินการยังมีบางประเด็นที่ตองปรับปรุง พัฒนาให

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนี้

 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ยังดําเนินการไมเปนไปตาม

เปาหมาย ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะไดวางแผน

และมาตรการใหชัดเจน พฒันา ปรบัปรุง สงเสริมใหครนูาํเทคโนโลยแีละเทคนคิการจัดการเรยีน

การสอน ในรูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่อง

 2. นักเรียนออกกลางคัน จะตองเพิ่มระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนรายบุคคลให

ครอบคลุม และเขาสูระบบการศึกษา เพื่อใหอัตราการออกกลางคันลดลง

 3. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 ตองสรางความ

เขาใจและสงเสรมิใหสถานศกึษาตระหนักถงึโอกาสทีเ่ดก็จะไดรบั และเหน็คณุคาประโยชนของ

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจ ระดมสรรพกําลังชวยเหลือ

สถานศึกษาและนักเรียน สรางขวัญกําลังใจเพื่อตอยอดเขาสูการเขารวมแขงขันกิจกรรมระดับ

ชาติตอไป
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คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ที่  316  / 2560

เรือ่ง  แตงต้ังคณะกรรมการโครงการประชุมเชงิปฏบิติัการสรปุรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํป

งบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบ

ประมาณ  พ.ศ. 2561(กจิกรรมที ่2 ประชมุคณะกรรมการกล่ันกรอง พจิารณาโครงการตามแผน

ปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2561)

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

 ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะดําเนิน

โครงการประชมุ  เชิงปฏิบัติการสรปุรายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

(กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพือ่ใชเปนกรอบแนวทางในการบรหิารจดัการศกึษาของสถานศกึษาใน

สังกัด เพื่อใหการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณา

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไปดวยความเรียบรอย และ

บรรลุตามวตัถปุระสงค จึงแตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรองและพจิารณาโครงการตามแผนปฏบิตัิ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหนาที่กลั่นกรอง พิจารณาโครงการ และงบประมาณให

สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และตรงตามบริบทของเขตพืน้ที ่เพือ่นาํเขาสูการพจิารณาของคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏบิติัการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบดวย

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    ประธาน

2. นายบุญเรือง  วุฒิวงศ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

3. นายสพล  ชูทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

4. นายประเสริฐ  คงชวย รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      กรรมการ

5. นายปรีชา  รักษทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      กรรมการ
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6. น.ส.สุมล  ชุมทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3     กรรมการ

7. นายสมชาย  ศิริวรรณ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ     กรรมการ

8. น.ส.อนงค  หนูดํา  รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินฯ        กรรมการ

9. นางจิรา  พรหมอินทร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ

10. นางอาภรณ หัสดิสาร  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน     กรรมการ

11. นายจรูญ  พันธโภชน  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     กรรมการ

12. นางวิมลมาศ  สังสุณี   ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ          กรรมการ

13. นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการ

14. นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน                 กรรมการ

15. น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการ

16. นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการ

17. นายสหรัตน  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร      กรรมการ

18. นางจิตรา  แกลวทนงค  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ

19. น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

20. นางปรีญา  ออนสูง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ

 ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่   28    กันยายน   พ.ศ. 2560

   สั่ง   ณ   วันที่   28    กันยายน  พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์  เชาวนวุฒิกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ 329 /2560

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏบัิตริาชการสีป่ และแผนปฏบิตักิารประจาํป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561

(คณะกรรมการพิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)

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

 ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะดําเนิน

โครงการประชมุ เชิงปฏิบตักิารสรุปรายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

(กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัด

 เพื่อใหการดาํเนนิโครงการ เปนไปดวยความเรยีบรอย และบรรลตุามวตัถปุระสงคจงึ

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร มีหนาที่พิจารณาโครงการที่

กลุมตาง ๆ นําเสนอ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ของหนวยงานตนสังกัด และตรงตามบริบท

ของเขตพื้นที่ เพื่อนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรอง และพิจารณาโครงการ

ตามแผนปฏิบติัการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ดงันี้

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  ประกอบดวย

1. นายสพล  ชูทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3       ประธาน

2. ดร.ประยงค  ชูรักษ ศึกษานิเทศก        กรรมการ

3. นายมนัด  ตั้งเสง  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

4. นางจิราณี  แทรกสุข นักวิชาการศึกษา        กรรมการ

5. นางอาภรณ  หัสดิสาร ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน       กรรมการ/เลขานุการ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความ

สามารถในการแขงขัน  ประกอบดวย

1. นางสาวสุมล  ชุมทอง     รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3            ประธาน

2. นางวันทนา  แกวผอม     ศึกษานิเทศก             กรรมการ

3. นายจํารูญ  หนูสังข     ศึกษานิเทศก                   กรรมการ

4. นางสุวนิตย  ชูรักษ     ศึกษานิเทศก                   กรรมการ

5. นายสมชาย  ศิริวรรณ     ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล   กรรมการ/เลขานุการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวย

1. นายปรีชา  รักษทอง     รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3       ประธาน

2. นางวรวรรณ  สังสัพพันธ     ศึกษานิเทศก        กรรมการ

3. นางนภัสสรณ  หมื่นภักดี     นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ

4. นางประไพพิศ  ไชยเดช     นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ 

5. นายจรูญ  พันธโภชน     ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล        กรรมการ/เลขานุการ

ยทุธศาสตรที ่4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถงึบรกิารทางการศึกษา

ประกอบดวย

1. นายประเสริฐ  คงชวย      รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      ประธาน

2. นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี      ศึกษานิเทศก            กรรมการ

3. นางเยาวรัตน  เพิงมาก      นักวิชาการศึกษา       กรรมการ

4. นางเยาวเรศ  ศรีจันทร      นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 

5. นางจิรา  พรหมอินทร      ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ/เลขานุการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย

1. นายบุญเรือง  วุฒิวงศ      รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3      ประธาน

2. นายปรุง  ชูสุวรรณ      ศึกษานิเทศก        กรรมการ

3. นางวันทนา  รังสิมันตุชาติ      นักวิชาการศึกษา        กรรมการ

4. นางจินตนา  ตั้งเสง      นักจัดการงานทั่วไป        กรรมการ 

5. นางวิมลมาศ  สังสุณี      ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ            กรรมการ/เลขานุการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา  ประกอบดวย

1. นายสพล  ชูทอง     รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธาน

2. นายฉลอง  จันทรขาว    ศึกษานิเทศก       กรรมการ

3. นางวาสนา  ถาวรนุรักษ    นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ

4. นางสาวอนงค  หนูดํา    รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   กรรมการ 

5. นางจิตรา  แกลวทนงค        ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ

 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ

 ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่    4     ตุลาคม   พ.ศ. 2560

   สั่ง   ณ   วันที่   4   ตุลาคม  พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์  เชาวนวุฒิกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ 333 / 2560

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

(ประชมุคณะกรรมการสรปุรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏบิตัิ

ราชการสี่ปและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561)

-------------------------
 ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะดําเนินโครงการ

ประชุม  เชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวน

แผนปฏิบัติราชการส่ีป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (กิจกรรมที่ 3 ประชุม

คณะกรรมการสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค สามารถบริหารจัดการ และพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดตรงตามบริบทของเขตพ้ืนที่ และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ของ

หนวยงานตนสงักดัสูการปฏิบัตไิดอยางเปนรปูธรรม จงึแตงตัง้คณะกรรมการสรุปรายงานผลการดาํเนนิ

งานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ประกอบดวย

 1. คณะกรรมการดําเนนิงาน มหีนาที ่วางแผน ศึกษา วิเคราะห พจิารณา กลัน่กรองโครงการ

และงบประมาณใหสอดคลองนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย

1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   ประธาน

1.2 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

1.3 นายสพล  ชูทอง  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  รองประธาน

1.4 นายประเสริฐ  คงชวย รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  กรรมการ

1.5 นายปรีชา  รักษทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  กรรมการ

1.6 น.ส.สุมล  ชุมทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  กรรมการ

1.7 นายสมชาย  ศิริวรรณ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ  กรรมการ

1.8 น.ส.อนงค  หนูดํา รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินฯ     กรรมการ
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1.11 นายจรูญ  พันธโภชน      ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล       กรรมการ

1.12 นางวิมลมาศ  สังสุณี       ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ           กรรมการ

1.13 นายสมพร  คงดี      ผูอํานวยการ ร.ร.วัดสามัคยาราม (กตปน.)      กรรมการ

1.14 นายสุริศักดิ์  เมทิโก       ผูอํานวยการร.ร.วัดหัวคายฯ (กตปน.)        กรรมการ

1.15 นางจารุวรรณ  รักษกําเนิด    ผูอํานวยการ ร.ร.วัดนาหมอบุญ (กตปน.)      กรรมการ

1.16 วาที่รอยตรีชาคริต  คีรีเพ็ชร   ผูอํานวยการ ร.ร.บานควนชิง (กตปน.)      กรรมการ

1.17 นายประจวบ  พูลเพิ่ม   ผูอํานวยการ ร.ร.วัดหงสแกว (กตปน.)      กรรมการ

1.18 นายรณฤทธ์ิ  อริพงศ   ผูอํานวยการร.ร.วัดบอลอ (กตปน.)      กรรมการ

1.19 นายมนูญ  รักดี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม        กรรมการ 

                                             (ตัวแทนร.ร.ขนาดเล็ก)  

1.20 นายมนัด  ต้ังเสง  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.21 นายมานิตย  ศิลาบุตร  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.22 นางวรวรรณ  สังสัพพันธ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.23 นายฉลอง  จันทรขาว  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.24 นางสุวนิตย  ชูรักษ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.25 น.ส.เนตรหทัย  สังสุณี  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.26 ดร.ประยงค  ชูรักษ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.27 นางวันทนา  แกวผอม  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.28 นายปรุง  ชูสุวรรณ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.29 นายจํารูญ  หนูสังข  ศึกษานิเทศก        กรรมการ

1.30 นางเยาวรัตน  เพิงมาก  นักวิชาการศึกษา        กรรมการ

1.31 นางอรัญญา  โมราศิลป  นักจัดการงานทั่วไป         กรรมการ

1.32 นางประไพพิศ  ไชยเดช  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล       กรรมการ

1.33 น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.34 นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.35 นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.36 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.37 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร    นักวิเคราะหนโยบายและแผน       กรรมการ

1.38 นางจิตรา  แกลวทนงค  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   กรรมการ/เลขานุการ

1.39 นางปรีญา  ออนสูง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

57



ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

2. คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร  มีหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัตริาชการสีป่ และแผนปฏบัิตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบความ

ถูกตอง และจัดทําเปนรูปเลม ประกอบดวย

 2.1 นางจิตรา  แกลวทนงค  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน    ประธาน

 2.2 น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน     รองประธาน

 2.3 นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.4 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.5 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน              นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.6 นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 2.7 นายสหรัตน  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร      กรรมการ

    2.8 นางปรีญา  ออนสูง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ

3. คณะกรรมการฝายประสานงานและรับรายงานตัว มีหนาที่รับรายงานตัวผูเขาประชุม จัดทําบัญชี

    ลงเวลา และประสานการดําเนินงานตาง ๆ ในวันประชุม  ประกอบดวย

 3.1 น.ส.เยาวรัตน  ฉายประชีพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน         ประธาน                

 3.2 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน     รองประธาน                

 3.3 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ

 3.4 นางปราณี  ประจง  นักประชาสัมพันธ       กรรมการ

 3.5 นายสหรัตน  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรรมการ/เลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝายสถานที่  มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน อํานวยความสะดวก พรอมจัดเตรียม

    อุปกรณในสวนท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย

 4.1 นายณรงควิทย  เฮงยี่  นักวิเคราะหนโยบายและแผน         ประธาน

 4.2 นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผน    รองประธาน

 4.3 นายประเสริฐ  นวลสะอาด  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.4 นายสถิตย  เพ่ิมพูล  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.5 นายสมพร  รักประทุม  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.6 นายโชคดี  พรหมรัตนพงศ  พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ

 4.7 นายวีระศักดิ์  ชุมขุน         นายชางสี                               กรรมการ                           

 4.8 นายจําลอง  สงเสียง  พนักงานขับรถยนตระดับสอง/หัวหนา กรรมการ/เลขานุการ

5. คณะกรรมการฝายการเงิน  มหีนาทีด่าํเนนิการ เกีย่วกบัการเบกิจายเงนิงบประมาณ   ประกอบดวย

    5.1 น.ส.อนงค  หนูดํา          รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงิน  ประธาน

    5.2 น.ส.ปราณีต  ชอสม  นักวิชาการเงินและบัญชี   รองประธาน

  5.3 นางกัลยา  เก้ือกาญจน  นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ

   5.4 นายสุรพล  จักขุมณี  เจาพนักงานพัสดุ     กรรมการ/เลขานุการ
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 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ

 ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่   10   ตุลาคม  พ.ศ. 2560

   สั่ง   ณ   วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์  เชาวนวุฒิกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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