สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 บริบทที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความเป็นมา
1.2 ภารกิจของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.3 โครงสร้างการบริหารงาน
1.4 สถานที่ตั้ง
1.5 พื้นที่ติดต่อ
1.6 ประชากรและการปกครอง
1.7 ข้อมูลทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
2.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
2.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
2.6 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2.7 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฎิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 เป้าประสงค์หลัก
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสาเร็จ/กลยุทธ์
ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
4.1 สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
4.2 งบหน้า งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.3 งบหน้า โครงการและงบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
4.4 งบหน้า งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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4.5 งบหน้า โครงการและงบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานทางการศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.6 โครงการ/กิจกรรม ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
• โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้ศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
• แผนการตรวจสอบประจาปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
• โครงการติดตาม ดูแล ให้การช่วยเหลือทุนการศึกษาพระราชทาน
• โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
• พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทยโดยใช้ O-net เป็นฐาน
• การพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารโรเรียนเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทาการศึกษา
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงาน
• โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
• การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน
• โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนและเยาวชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
• โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
• โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
• โครงการบาเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจาปี 2561
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• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
• โครงการสัมมนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
• โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
• โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.7 โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.8 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
• โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้ศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
• แผนการตรวจสอบประจาปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
• โครงการติดตาม ดูแล ให้การช่วยเหลือทุนการศึกษาพระราชทาน
• โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
• พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทยโดยใช้ O-net เป็นฐาน
• การพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารโรเรียนเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทาการศึกษา
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงาน
• โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
• การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน
• โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนและเยาวชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561
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หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
• โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
• โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
• โครงการบาเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจาปี 2561
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
• โครงการสัมมนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
• โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
• โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
5.1 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
5.2 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.3 แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน
5.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
5.5 กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
5.6 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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ภาคผนวก
• คาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• คณะผู้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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