1. โครงการส"งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค"านิยม
1.1 โครงการส"งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค"านิยมอันพึงประสงค0

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 เพื่อให&ลูกเสือ เนตรนารีและ
ผู&บังคับบัญชาลูกเสือ สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ พระผู&พระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทยและถวายความอาลัยแดพระ
ประมุขของลูกเสือแหงชาติ
2. เพื่อให&ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู&บังคับบัญชา มีระเบียบ วินัย รู&จกั
ชวยเหลือผู&อื่นและทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค

เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ-เนตรนารีและ
ยุวกาชาด โรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 800 คน
2. คณะผู&กํากับลูกเสือ
ผู&ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
และบุคลากร โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานลูกเสือ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 800 คน
3. ครูและบุคลากรใน
สังกัด จํานวน 90 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู&บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี และผู&เข&ารวม
กิจกรรมมีความจงรักภักดี
ตอพระบาทสมเด็จพระ
เจ&าอยูหัว องคพระประมุข
ของลูกเสือไทย
2. เกิดความรักและ
สามัคคีในหมูคณะระหวาง
พี่น&องลูกเสือ เนตรนารี

เปาหมาย

เชิงปริมาน
- ร&อยละ 100 ของ
ผู&เข&ารวมกิจกรรม
จํานวนของลูกเสือ เนตร
นารี ผู&บําเพ็ญประโยชน
ผู&บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู&ทรงคุณวุฒิ สมาชิก
ลูกเสือชาวบ&านเข&ารวม
กิจกรรมถวายราชสดุดี
วันสมเด็จพระมหาธีร
ราชเจ&าและรวมพิธี
ทบทวนคําปฎิญาณและ
สวนสนาม
- จํานวนบุคลากรที่เข&า
รับการฝAกอบรมผู&กํากับ
ลูกเสือ จํานวน 90 คน
เชิงคุณภาพ
- ลูกเสือ เนตรนารี มี
ความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหกรุณาธิ
คุณตอพระผู&
พระราชทานกําเนิด

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ

0.2319

หนวย : ล&านบาท

โครงการ/กิจกรรม แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน"วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม

สพฐ

สพป.นศ.
เขต1

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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วัตถุประสงค

1.2 โครงการส"งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 1 เพื่อสร&างการรับรู&และความเข&าใจ ให&
ค"านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เด็กและเยาวชน ในคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
2 เพื่อสงเสริมให&เด็กและเยาวชนประพฤติ
ปฏิบัติ ตามคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ให&สามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมได&อยางสงบสุข เปEนแบบอยางที่ดีแก
ผู&อื่น

โครงการ/กิจกรรมหลัก
ลูกเสือไทย และพระ
ประมุขของคณะลูกเสือ
แหงชาติปลูกจิตสํานึกให&
เทิดทูนในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
สร&างความเปEนปAกแผน
ความสามัคคี มีระเบียบ
วินัย และเกิดทักษะทง
การลูกเสือ
- ผู&ผานการฝAกอบรม
จํานวน 90 คน มีความรู&
ความเข&าใจในบทบาท
หน&าที่และสามารถ
แตงตั้งเปEนรองผู&กํากับ
ลุกเสือสามัญได&
เชิงปริมาณ
1 โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเข&าจัดกิจกรรมการ
เรียนรู&ทสี่ งเสริมคานิยม
หลักของคน ไทย 12
ประการ
2 มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดนด&าน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู&ทสี่ งเสริมคานิยม
เชิงปริมาณ
1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เข&ารวมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู&ที่
สงเสริม คานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
2 มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดนด&าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู&
ที่สงเสริมคานิยมหลักของ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด

และผูเ& ข&ารวมกิจกรรมของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
ลูกเสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. ครูที่ผานการฝAกอบรม
มีวุฒิทางลูกเสือ สามารถ
ทําหน&าที่เปEนรองผู&กํากับ
และนําความรู&ทักษะไปใช&
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนโดยกระบวนการ
ลูกเสือได&อยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม (ต"อ)

0.0500

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

สพฐ

สพป.นศ.
เขต4

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เปาหมาย
คนไทย 12 ประการ ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับ
เครือขาย และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
3 มีโรงเรียนต&นแบบ Best
Practice ในการจัด
กิจกรรมคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับ
เครือขาย และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1 เด็กและเยาวชนเปEน
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย มีจิตสํานึก
ในการประพฤติปฏิบัตติ าม
คานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ สามารถ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมได&
อยางสงบสุข เปEน
แบบอยางที่ดีแกผู&อื่น
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรม
คานิยมหลักของคนไทย

วัตถุประสงค

3 เพื่อสงเสริมให&ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ และเผยแพรความรู&สนัู กเรียน
ชุมชน สังคม และหนวยงานอื่น ๆ
4 เพื่อเสริมสร&างการมีสวนรวมให&
สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และ
เผยแพรความรูค& วามรู&ความเข&าใจให&
ประพฤติปฏิบัติตาม

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

หลักของคนไทย 12
ประการ ในระดับ
สถานศึกษา ระดับ
เครือขาย และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
3 มีโรงเรียนต&นแบบ
Best Practice ในการ
จัดกิจกรรมคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
ในระดับสถานศึกษา
ระดับเครือขาย และ
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1 เด็กและเยาวชนเปEน
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย มี
จิตสํานึกในการประพฤติ
ปฏิบัติตามคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
สามารถดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมได&อยางสงบสุข
เปEนแบบอยางที่ดีแก
ผู&อื่น

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค
12 ประการ และเผยแพร
ความรูส& ูนักเรียน ชุมชน
สังคม และหนวยงานอื่น ๆ
3 โรงเรียนในสังกัดจัด
กิจกรรม นําองคความรู&
เพื่อนําสูการประพฤติ
ปฏิบัติ ตามหลักคานิยม
ของคนไทย 12 ประการ
ได&อยางเหมาะสม

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

2 โรงเรียนในสังกัดทีเ่ ข&า
รวมกิจกรรมทุกโรง
สามารถนําองคความรู&
ไปประยุกตใช&ในการ
จัดการเรียน การสอน
ได&อยางเหมาะสม
3 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดมี
สวนรวมในการจัด
กิจกรรมคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
เปEนต&นแบบ และ
เผยแพรความรูส& ู
นักเรียน ชุมชน สังคม
และหนวยงานอื่น ๆ
4 มีโรงเรียนต&นแบบ
Best Practice การจัด
กิจกรรมตามคานิยม
หลักของคนไทย 12
ประการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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วัตถุประสงค

1 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม และพัฒนา
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให&มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต และตอต&านการทุจริตทุกรูปแบบ
2 เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบสูความเปEนเขตสุจริต
3 เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
เขตสุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.3 เสริมสร5างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เชิงปริมาณ
1 บุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
ได&รับการพัฒนาเพื่อ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติ ผาน
กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร&างความ
เข&าใจ และศึกษาดูงาน
จํานวน 72 คน
2 มีเอกสารรูปแบบ
กระบวนการดําเนินงาน
และคูมือการปฏิบตั ิงาน
ระดับกลุมทุกกลุม
3 มีเอกสารรูปแบบการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสูความเปEนเขต
สุจริต
เชิงคุณภาพ
1 บุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 มี
ความรู& ทัศนคติ และ
คานิยมที่ถูกต&อง ตามกล

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

1 บุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
มีความรู&
ความเข&าใจ ทัศนคติ
และคานิยมที่ถูกต&อง
สามารถใช&ในการปฏิบัติ
ตน และปฏิบัติงานได&
2 บุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
สามารถปฏิบัตติ น และ
ปฏิบัติงานตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
องคกรสู “เขตสุจริต”
ได&
3 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
มีรูปแบบการพัฒนาเขต
สุจริต

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
0.3335

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ
สพฐ

สพป.นศ.
เขต3

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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ยุทธ และจุดเน&นการ
ดําเนินงานโครงการ
เสริมสร&างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
(เขตสุจริต)
.2 บุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
สามารถปฏิบัตติ น/
ปฏิบัติงานตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
องคกรสู “เขตสุจริต”
3 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีรูปแบบการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสูความเปEนเขต
สุจริต

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)
ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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วัตถุประสงค

1 เพื่อให&ผู&บริหาร ครู และนักเรียน
ตระหนักรู& เข&าใจ และมีกระบวนการคิด
อยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณงาม
ความดีอยางเปEนธรรมชาติ สร&างความรู&สึก
ผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทําความดี
2 เพื่อพัฒนาให&ผู&บริหาร ครู มีความเข&าใจ
ในหลักการ กระบวนการ รูปแบบการ
พัฒนาคุณธรรมที่ต&องเปลีย่ นพฤติกรรมที่
ไมถึงประสงคของนักเรียนให&ลดลงและ
สงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค เพิ่มขึ้น
ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. โรงเรียนคุณธรรม
2.1 โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1
เชิงปริมาณ
พัฒนาผู&บริหาร ครู
วิชาการ ครูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน 77
โรงเรียน รวม 230 คน
นิเทศติดตามรุนที่ 1
จํานวน 33 โรงๆ ละ 1
ครั้ง
เชิงคุณภาพ
ผู&บริหาร ครู และผูม& ีสวน
เกี่ยวข&องทุกโรงเรียนใน
สังกัด ได&นําโครงการ
คุณธรรม สพฐ สูห&องเรียน
โรงเรียนอยางเปEนรูปธรรม
ชัดเจน

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

เชิงปริมาณ
1 ร&อยละ 100 ของ
ผู&บริหารและครูทผี่ าน
การพัฒนาตามโครงการ
2 ร&อยละ 80 ของ
โรงเรียนทีไ่ ด&รับการ
นิเทศ
เชิงคุณภาพ
1 ผู&บริหาร ครูมีองค
ความรู& เข&าใจนําไปสูการ
ปฏิบัติได&ระดับดีมาก
2 มีความพึงพอใจ ความ
ตระหนักรู&ตอการพัฒนา
คุณธรรม ระดับดีมาก

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
0.0895

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ
สพฐ

สพป.นศ.
เขต1

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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วัตถุประสงค

1 เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม (สพฐ.) สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ตามมาตรฐาน 4 ด&าน ด&านโรงเรียน
ด&านผู&บริหาร ด&านครู และด&านนักเรียน
2 เพื่อสร&างความรู& ความเข&าใจ ให&
ผู&บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู&
เข&าใจ มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ใช&
กระบวนการโครงงานคุณธรรม พัฒนาตน
พัฒนางาน ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม
ความดีอยางเปEนธรรมชาติ รู&สึกผิดชอบ
ชั่ว ดี และมีความภาคภูมิใจในการทํา
ความดี มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู&ให&
ผู&เรียนเกิดการเรียนรู&ที่แท&จริง และ
นําไปใช&ในชีวิตประจําวันจนเปEนนิสัย
3 สร&าง และพัฒนาเครือขายชุมชนองคกร
แหงคุณธรรม ให&เปEนเครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติการดี ระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และระดับอําเภอเปEนเครือขาย
กัลยาณมิตรนิเทศ รวมพัฒนาคุณภาพ
ผู&เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
คุณธรรม อยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

2.2 โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3

เชิงปริมาณ
1 สร&าง และพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในสังกัด จํานวน 242
โรงเรียน
2 ผู&บริหาร และครูผสู& อน
โรงเรียนคุณธรรม ไมน&อย
กวา 500 คน ได&รับการ
พัฒนาด&านการจัดการ
เรียนรูเ& พื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
3 เครือขายชุมชนองคกร
แหงคุณธรรม (เครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติการดี)
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 1 เครือขาย
และระดับอําเภอ 6
เครือขาย
เชิงคุณภาพ
1 โรงเรียนคุณธรรม
จํานวน 242 โรงเรียน
สามารถพัฒนาตนเองให&มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ด&านโรงเรียน ด&าน
ผู&บริหาร ด&านครู และด&าน
นักเรียน

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

ผลผลิต
1 โรงเรียนคุณธรรม ใน
สังกัด จํานวน 242
โรงเรียนได&รับการพัฒนา
ตามมาตรฐาน 4 ด&าน
ด&านโรงเรียน ด&าน
ผู&บริหาร ด&านครู และ
ด&านนักเรียน
2 ผู&บริหาร และ
ครูผสู& อนโรงเรียน
คุณธรรม จํานวนไมน&อย
กวา 500 คน ได&รับการ
พัฒนาด&านการจัดการ
เรียนรูเ& พื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยม
3 เกิดเครือขายชุมชน
องคกรแหงคุณธรรม
(เครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติการดี) ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 1 เครือขาย
และระดับอําเภอ 6
เครือขาย

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ
สพฐ

สพป.นศ.
เขต3

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค
2 ผู&บริหาร ครูผสู& อน
โรงเรียนคุณธรรม มี
ความรู&ความเข&าใจด&าน
การจัดการเรียนรู&เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยม โดย
กระบวนการโครงงาน
คุณธรรม (รูปแบบ มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ) สามารถเปEน
แบบอยางที่ดีในด&าน
คุณธรรมตามคุณธรรม
เปาหมายจุดเน&น ด&าน
ความพอเพียง ความ
กตัญ[ู ความซื่อสัตย
สุจริต ความรับผิดชอบ
และอุดมการณคุณธรรม
โดยมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู& เผยแพร
และขยายผลให&เกิด
ประโยชนตอการศึกษา
อยางยั่งยืน
3 เครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติการดี ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับ

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

ผลลัพธ0
1 ผู&บริหาร และ
ครูผสู& อนมีความรู&ความ
เข&าใจสามรถจัดการ
เรียนรู& มีสื่อ และ
นวัตกรรมในการสอน
และเปEนแบบอยางที่ดี
2 เครือขาย ชุมชน
องคกรแหงคุณธรรม
(เครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติการดี) มีความรู&
ความเข&าใจ และ
ความสามารถสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของโรงเรียนคุณธรรมได&
อยางมีประสิทธิภาพ
3 ผู&เรียน มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ด&านความ
พอเพียง ความกตัญ[ู
ความซื่อสัตยสุจริต
ความรับผิดชอบ และมี
อุดมการณคุณธรรม
ตามเปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
0.1000

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ
สพฐ

สพป.นศ.
เขต3

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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3. โครงการศาสตร0พระราชา
3.1 พัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร0
พระราชาสู"สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 เพื่อสร&างความรู&ความเข&าใจแกผู&บริหาร
และครูในการนําศาสตรพระราชาไปใช&ใน
การจัดการเรียนรู&และในชีวิตประจําวัน
ทุกโรงเรียน
2 เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา

วัตถุประสงค

เชิงปริมาณ
1 พัฒนาผู&บริหาร ครู ทุก
โรงเรียน
.2 จัดทําแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อน
ศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา จํานวน
242 เลม
3 ผู&บริหาร ครูโรงเรียน
แกนนํา จํานวน 40 คน
ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต&นแบบ ระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
1 ผู&บริหาร ครูมีความรู&
ความเข&าใจ และสามารถ
นําศาสตรพระราชาไปใช&
ในการจัดการเรียนรู&ได&

เปEนเครือขายกัลยาณมิตร
สามารถนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล รวมกิจกรรม
รวมพัฒนาคุณภาพผูเ& รียน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนคุณธรรม

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

ผลผลิต
1 ผู&บริหาร ครู ในสังกัด
ทุกโรงเรียนได&รับการ
พัฒนา
2 ผู&บริหาร ครู โรงเรียน
แกนนํา และเจ&าหน&าที่
จํานวน 50 คน จาก 20
โรงเรียน ได&รับการ
อบรม และศึกษาดูงาน
โรงเรียนต&นแบบ
ระดับชาติ
ผลลัพธ0
1 ผู&บริหาร ครู ในสังกัด
ทุกโรงเรียนมีความรู&
ความเข&าใจ สามารถ
จัดการเรียนรู&เรื่อง
ศาสตรพระราชาได&

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด

0.2220

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

สพฐ

สพป.นศ.
เขต3

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ

103

วัตถุประสงค

1 เพื่อเสริมสร&างความมั่นคงของสถาบัน
หลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปEน
ประมุข
2 เพื่อปลูกฝ\งผู&เรียนด&านคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

โครงการ/กิจกรรมหลัก

3.2 โครงการศาสตร0พระราชาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4

เชิงปริมาณ
1 ร&อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีการบูรณาการ
“ศาสตรพระราชา” มาใช&
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู&
2 ร&อยละ 100 ของ
โรงเรียนทุกโรงปลูกฝ\ง
และสงเสริมวิถี
ประชาธิปไตย ความ
สามัคคีสมานฉันท สันติวิธี
ตอต&านการทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปEน
ประมุข

2 แนวทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาสูสถานศึกษา
เปEนเอกสารที่โรงเรียน
นําไปใช&เปEนแนวทางใน
การดําเนินงานได&อยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

เชิงปริมาณ
1 ร&อยละของโรงเรียนที่
มีการบูรณาการ
“ศาสตรพระราชา”
มาใช&ในการจัด
กระบวนการเรียนรู&
2 ร&อยละของโรงเรียน
ทุกโรงปลูกฝ\งและ
สงเสริมวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคีสมานฉันท
สันติวิธี ตอต&านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึด
มั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปEนประมุข

2 โรงเรียนแกนนําเปEน
แบบอยางที่ดี และเปEน
แหลงเรียนรู&แกโรงเรียน
อื่นๆได&

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด

0.1000

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

สพฐ

สพป.นศ.
เขต4

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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3 โรงเรียนทุกโรง สงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทั้งในและนอกห&องเรียนที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
เชิงคุณภาพ
1 ร&อยละ 95 ของ
บุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู&ความเข&าใจใน
การบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” และนํามาใช&
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู&
2 ร&อยละ 85 ของโรงเรียน
มีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา”มาใช&ในการจัด
กระบวนการเรียนรู&อยาง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ
3 ร&อยละ 90 ของผู&เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย 12
ประการ ในระดับดีขึ้นไป

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

3 ร&อยละของโรงเรียนที่
สงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอก
ห&องเรียนที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
หลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย 12
ประการ
เชิงคุณภาพ
1 ร&อยละของบุคลากร
ในโรงเรียนที่มคี วามรู&
ความเข&าใจในการบูรณา
การ “ศาสตรพระราชา”
และนํามาใช&ในการจัด
กระบวนการเรียนรู&
2 ร&อยละของโรงเรียนที่
มีการบูรณาการ
“ศาสตรพระราชา”มา
ใช&ในการจัด
กระบวนการเรียนรู&
อยางยั่งยืนและมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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4. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
1 เพื่อสร&างความเข&าใจในเรื่องหลักสูตร
4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และมาตรฐานการเรียนรู&และตัวชี้วัดกลุม
สาระการเรียนรูค& ณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการ
เรียนรูส& ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สําหรับผู&บริหาร
สถานศึกษา
2 เพื่อพัฒนาครูผู&สอนระดับปฐมวัยในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
และมีแนวทางในการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เชิงปริมาณ
1 ผู&บริหารโรงเรียนทุกคน
เข&ารับฟ\งการชี้แจงเรื่อง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และ
มาตรฐานการเรียนรู&และ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการ
เรียนรูค& ณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

ผลผลิต
1 ผู&บริหารโรงเรียนทุก
คนได&รบั การชี้แจงเรื่อง
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และมาตรฐาน
การเรียนรู&และตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรู&
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

3 ร&อยละของผู&เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
ในระดับดีขึ้นไป

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด

0.3772

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

สพฐ

สพป.นศ.
เขต3

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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เปาหมาย
2 ครูผู&สอนระดับปฐมวัย
ทุกคนได&รับการพัฒนาใน
การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และ
แนวทางในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
3 ครูวิชาการโรงเรียน
ได&รับการพัฒนาในการนํา
มาตรฐานการเรียนรู&และ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการ
เรียนรูค& ณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และ
นําเข&าสูหลักสูตร
สถานศึกษาสถานศึกษา
และสูห&องเรียน

วัตถุประสงค

3 เพื่อพัฒนาครูวิชาการโรงเรียนในการนํา
มาตรฐานการเรียนรู&และตัวชี้วัดกลุมสาระ
การเรียนรู&คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการ
เรียนรูส& ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เข&าสูสถานศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

2 ครูผู&สอนระดับปฐมวัย
ทุกคนได&รับการพัฒนา
ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และแนวทางใน
การจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
3 ครูวิชาการโรงเรียน
ได&รับการพัฒนาในการ
นํามาตรฐานการเรียนรู&
และตัวชี้วัดกลุมสาระ
การเรียนรู&คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และนําเข&าสู
หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาและสู
ห&องเรียน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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เชิงคุณภาพ
1 ผู&บริหารโรงเรียนทุกคน
มีความรู&ความเข&าใจเรื่อง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และ
มาตรฐานการเรียนรู&และ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการ
เรียนรูค& ณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และนําสูการนิเทศ
ภายในได&ถูกต&อง
2 โรงเรียนทุกโรงเรียนที่
เป_ดสอนระดับปฐมวัยมี
หลักสูตรสถานศึกษาตรม
แนวทางหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และ

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

ผลลัพธ0
1 โรงเรียนจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู&และ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการ
เรียนรูค& ณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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นําสูการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
3 โรงเรียนทุกโรงเรียน
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโดยนํา
มาตรฐานการเรียนรู&และ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการ
เรียนรูค& ณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และนําเข&าสู
หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาและสู
ห&องเรียน

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

2 ครูผู&สอนปฐมวัยจัด
ประสบการณเด็ก
ปฐมวัยสอดคล&อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา
3 ครูผู&สอนกลุมสาระ
การเรียนรู&คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร ใน กลุม
สาระการเรียนรูส& ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
นําตัวชี้วัด (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เปEนแนวทางใน การ
พัฒนาผู&เรียน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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4.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ 1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัย ปการศึกษา 2561
พุทธศักราช 2560 สูการปฏิบตั ิในชั้นเรียน
อยางมีคุณภาพ
2 เพื่อนิเทศติดตามผลการดําเนินงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด
3 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
1 โรงเรียนทุกโรงสามารถ
นําหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ไปใช&ในการจัดการเรียน
การสอนได&อยางมี
ประสิทธิภาพ
2 โรงเรียนทุกโรงได&รับ
การนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานการจัด
การศึกษาปฐมวัยอยาง
ทั่วถึง
3 โรงเรียนทุกโรงยกระดับ
คุณภาพผู&เรียนระดับ
ปฐมวัยได&อยางมี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1 โรงเรียนในสังกัดนํา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ไปใช&
ในการจัดการเรียนการ
สอนได&อยางมีคุณภาพ
2 โรงเรียนในสังกัด
ดําเนินงานการจัด
การศึกษาปฐมวัยได&อยาง
มีคุณภาพ

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

เชิงปริมาณ
1 ร&อยละของ
สถานศึกษานําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ไปสู
การปฏิบัตไิ ด&อยางมี
ประสิทธิภาพ
2 ร&อยละ สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได&อยางมี
ประสิทธิภาพ
3 ร&อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการสม
ตามวัย
เชิงคุณภาพ
1 สถานศึกษานํา
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ไปใช&ในการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ
2 สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยได&
อยางมีประสิทธิภาพ
3 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสอดคล&องกับ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
0.2200

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ
สพฐ

สพป.นศ.
เขต4

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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- เพื่อสร&างความเข&าใจแนวทางการ
ประเมินความสามารถด&านการอานออก
ของนักเรียนในการประเมินความสามารถ
ด&านการอานการเขียนชั้นประถมศึกษาป`ที่
1 ป`การศึกษา 2560

โครงการ/กิจกรรมหลัก

5. โครงการประเมินความสามารถด5านการ
อ"านออก
5.1 โครงการประเมินความสามารถด5าน
การอ"านออกชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1

เชิงปริมาณ
- ครูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภ& าษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาป`ที่ 1 ทุกคน
ได&เข&ารวมประชุมเพื่อทํา
ความเข&าใจแนว
ดําเนินการพัฒนานักเรียน
สูการประเมินด&านการอาน
ออก ป`การศึกษา 2560
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีผลการ
ประเมินด&านการอานออก
สอดคล&องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551

3 โรงเรียนในสังกัดพัฒนา
คุณภาพผู&เรียนปฐมวัยได&
อยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

เชิงปริมาณ
- ร&อยละ 100 ของ ครู
สอนชั้นประถมศึกษา
ป`ที่ 1 ได&รับทราบแนว
ดําเนินการฯในการ
พัฒนา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป`ที่ 1
สามารถอานออกตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

มาตรฐานหลักสูตรและ
เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด

0.0230

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

สพฐ

สพป.นศ.
เขต1

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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1 เพื่อประเมินการอานออกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป`ที่ 1
2 เพื่อประเมินคุณภาพผู&เรียนโดยใช&
ข&อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป`ที่ 2, 4-5 และชั้น
มัธยมศึกษาป`ที่ 1-2
3 เพื่อนําผลการประเมินให&ผเู& กี่ยวข&อง
นําไปใช&ประโยชนในการวางแผน
ดําเนินการพัฒนา
และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู&เรียน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

5.2 การประเมินความสามารถด5านการอ"าน
ออก (Reading Test: RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ด5วยข5อสอบมาตรฐานกลาง

เชิงปริมาณ
1 ดําเนินการประเมินการ
อานออก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป`ที่ 1 ทุกคน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 133
โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
จํานวน 8 โรงเรียน สังกัด
กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน จํานวน
1 โรง และสังกัดกรม
สงเสริมการปกครอง
ท&องถิ่น (สถ.) จํานวน 2
โรงเรียน
2 ดําเนินการประเมิน
คุณภาพผู&เรียนโดยใช&
ข&อสอบมาตรฐานกลาง
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป`ที่ 2, 4-5
และชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 12 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

เชิงปริมาณ
1. ร&อยละของนักเรียนที่
ได&รับการประเมินการ
อานออก ชั้น
ประถมศึกษาป`ที่ 1 และ
การประเมินคุณภาพ
ผู&เรียนโดยใช&ข&อสอบ
กลาง ป`การศึกษา 2560
2. เขตพื้นที่การศึกษามี
รายงานผลการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพ
ผู&เรียน
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนโดยนําผลการ
ประเมินไปใช&ในการ
พัฒนานักเรียนเปEน
รายบุคคล

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
0.3942

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ
สพฐ

สพป.นศ.
เขต4

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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ขั้นพื้นฐาน จํานวน 133
โรงเรียน และสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) จํานวน 8 โรงเรียน
สังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน
จํานวน 1 โรง และสังกัด
กรมสงเสริมการปกครอง
ท&องถิ่น (สถ.) จํานวน 2
โรงเรียน
3 จัดทํารายงานผลการ
ประเมินการอาน การ
ประเมินโดยใช&ข&อสอบ
กลาง และการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของ
ผู&เรียนระดับชาติ ป`
การศึกษา 2560 เผยแพร
ตอสาธารณชน
เชิงคุณภาพ
1 ระดับโรงเรียนใช&ผลการ
ประเมินการอานออก และ
ผลการประเมินโดยใช&
ข&อสอบกลาง รายบุคคล
วางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)
ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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5.3 ส"งเสริมการอ"าน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 เพื่อสงเสริมให&นักศึกษาได&ใช&เวลาวางให&
เกิดประโยชน
2 เพื่อเสริมสร&างและสงเสริมให&นกั ศึกษามี
นิสัยรักการอาน
3 เพื่อให&นักศึกษามีทักษะในการอานและ
มีเจตคติที่ดีตอการอาน

วัตถุประสงค

เชิงประมาณ
- มีการมอบของรางวัล
ให&แกผู&เข&ารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีนิสัยรักการ
อานและรู&จักใช&เวลาวางให&
เกิดประโยชนเพิ่มขึ้น

2 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีข&อมูล
สารสนเทศด&านการอาน
ออก และผลการประเมิน
โดยใช&ข&อสอบกลางมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาวิทาลัย
อาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราชสมัคร
เข&ารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีนิสัยรักการ
อานและรู&จักใช&เวลาวาง
ให&เกิดประโยชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด

0.0050

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ

สอศ.

แหลง
งบประมาณ

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ
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5.4 โครงการส"งเสริมการอ"านในบ5านหนังสือ 1 เพื่อเรงจัดตั้งบ&านหนังสือชุมชนใน
ชุมชน
หมูบ&าน/ชุมชน ในพื้นที่ตําบลเปEนการ
สร&างจุดบริการสงเสริมการอาน
2 เพื่อมุงเน&นการสงเสริมให&เกิดชุมชนรัก
การอาน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
จัดตั้งบ&านหนังสือชุชน
จํานวน8 แหง
เชิงคุณภาพ
- สามารถประสานความ
รวมมือกับภาคีเครือขาย
ในการจัดกิจกรรม
เสริมสร&างนิสัยรักการอาน
ของกลุมเปาหมาย และ
จัดตั้งจุดบริการสงเสริม
การอาน บ&านหนังสือ
ชุมชน พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู5 คู"คุณธรรม(ต"อ)

ตัวชี้วัดผลผลิต
- ร&อยละ ๘๐ของผู&ผาน
โครงการบ&านหนังสือ
ชุมชน “สร&างการอาน
เสริมการเรียนรู&”มีนิสยั
รักการอาน และสามารถ
ใช&ประโยชนจากการ
อานในการเตรียมความ
พร&อมเข&าสูประชาคม
อาเซียนได&
ตัวชี้วัดผลลัพธ0
- ร&อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
มีนิสัยรักการอาน และ
สามารถใช&ประโยชน
จากการอานในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได&
อยางแท&จริง

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ไมใช&
งบประมาณ

หนวย : ล&านบาท

งบประมาณ
-

กศน.นศ.

หนวยงาน หมาย
แหลง
งบประมาณ รับผิดชอบ เหตุ
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1.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. เพื่อสนับสนุนและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมกระบวนการ
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข นอกสถานศึกษา
ให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
2.ให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการนาไปพัฒนา
และสร้างระบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัย
เสี่ยงรอบสถานศึกษา
ในทุกพื้นที่
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษา
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
-กิจกรรมที่1เสริมสร้างความ
เข็มแข็งสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขทุกโรง
-กิจกรรมที่ 2
สพป.นศ.4 เคลื่อนที่
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่มีนักเรียนทีมี
แนวโน้มจะออกกลางคัน
จานวน 10 แห่ง
-กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่มีแนวโน้มออก
กลางคัน อาเภอละ 8 คน
จานวน 40 คน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
-นักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส จานวน 30 แห่ง
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน มีบทบาทใน
การดูแลและ พัฒนา
โรงเรียน
-ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 133 คน มี
ความรู้เกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่มี
นักเรียนที่มีแนวโน้มจะ
ออกกลางคัน จานวน
10 แห่ง ลดลง
-นักเรียนในศูนย์การ
เรียนรู้รูปแบบพิเศษ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0.1060

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ

สพป.นศ.4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่อาชีพนักเรียนครู
ผู้รับผิดชอบในศูนย์การ
เรียนรู้รูปแบบพิเศษ จานวน
20 คน
-กิจกรรมที่ 6 กากับ ติดตาม
ระบบดูแลนักเรียน สรุป
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาในสังกัดมี
ระบบการส่งเสริม สนับสนุน
กากับ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ส่งเสริมให้โรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการ ส่งเสริมพัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อ

วัตถุประสงค์

4.เพื่อให้นักเรียนด้อย
โอกาสทางการศึกษามี
ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการ
ดารงชีพอย่างมีความสุข
5.เพื่อให้โรงเรียนดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครองชุมชนและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคจากการ
ดาเนินงานโครงการ
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ปัญหา

และนักเรียนที่มีแนวโน้ม
จะออกกลางคัน จานวน 20
คน มีความรู้ สามารถ
ประกอบอาชีพได้
-นักเรียนที่มีแนวโน้ม
ออกกลางคัน จานวน
20 คน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานแก้ปัญหาเด็ก
ด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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2.สนับสนุนส่งเสริมให้ประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
กระบวนการรับนักเรียนที่
โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้และเสมอภาค
2.ประกันโอกาสเด็กที่อยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน
3.ส่งเสริมให้เด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
-ประชากรวัยเรียนในเขต
พื้นที่บริการของ สพป.3
ทุกคน ได้รับบริการ
การศึกษาภาคบังคับอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ
-ประชากรวัยเรียนอายุย่าง
เข้าปีที่เจ็ดในเขตพื้นที่
บริการของ
สพป.นศ. 3 ทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม
เป็นธรรมและเสมอภาค
-เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้าง
ความเสมอภาคในการรับ
บริการทางการศึกษา ภาค
บังคับให้เข้าเรียนใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะ
ประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ

นักเรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มีทักษะชีวิตที่ดี
และปลอดภัย
-ร้อยละของนักเรียนมีอัตรา
การออกกลางคันลดลง

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยเรียนใน
เขตพื้นที่บริการของ
สพป.3 ทุกคน ได้รับ
บริการการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพร้อยละ 100
2 .อัตราการเรียนต่อ
ของผู้จบ ป.6 และ ม.3
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0.0200

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ

สพป.นศ.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ย่างเข้าปีที่เจ็ดจนอายุย่าง
เข้าปีที่สิบหกหรือสอบได้ชั้น
ปีที่เก้าของการศึกษาภาค
บังคับเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.1ประชุมผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.นศ.1
เพื่อขับเคลือ่ นนโยบายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.เพื่อให้ผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพป.นศ.1 ได้รับ
ทราบนโยบาย แนว
ปฏิบัติ ข้อราชการ ความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษา
และร่วมกันขับเคลื่อน
นโยบายของหน่วยงาน
เหนือทุกระดับ พร้อมทั้ง
ดูแล กากับ ติดตามให้
การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
-ผู้บริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 15 คน
-ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด
สพป.นศ.1 จานวน
112 คน
3.ศึกษานิเทศก์
จานวน 3 คน
4.บุคลากรใน
สพป.นศ.1 จานวน
25 คน

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของ
สพป.นศ 1
เชิงคุณภาพ
1.สพป.นศ.1 ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน สพท.
ระดับดีมากขึ้นไป
2.สพป.นศ.1 มีผล
การประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

0.7400

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ

สพป.นศ.1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-ผู้เข้าประชุมตามโครงการได้
รับทราบนโยบาย แนว
ทางการปฏิบัติงานใน
รูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน
-ผู้เข้าประชุมตามโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทุกระดับและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
อย่างมีคุณภาพ
-ผู้เข้าประชุมตามโครงการมี
โอกาสในการร่วมระดมสมอง
เสนอปัญหา ความต้องการ
ตรงตามบริบทของพื้นที่ร่วม
เสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่
กลไกการขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

2.เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละ
เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น สะท้อน
ปัญหา วิเคราะห์ความ
ต้องการ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการศึกษาแต่ละโรงเรียน
ในบริบทของพื้นที่เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาและดาเนินการให้
เป็นไปตามตัวชี้วัด และ
สนอง 6 ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
3.เพื่อสร้างจิตสานึกและ
ทัศนคติให้เกิดการทางาน
ร่วมกันเป็นระเบียบแบบ
แผนมีคุณภาพและปลูกฝัง
ทัศนคติการทางานร่วมกัน
เป็นทีม

การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ในการร่วมระดมสมอง เสนอ
ปัญหา ความต้องการตรง
ตามบริบทของพื้นที่และร่วม
เสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เพื่อไปสู่กลไก
การขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

4.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.น
ศ.1 ที่มีผลงานด้านการจัด
การศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2559 จานวน 2
โรง และสถานศึกษาขนาด
เล็กที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ
(O-net) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ จานวน 22
โรง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์

1.2เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 1. เพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารงานบุคคล
ทดแทนการขาดแคลน
บุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล
2. เพื่อจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
ในการดาเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล ให้ถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล สนองตอบความ
ต้องการของหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถและมี
จิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จ
สามารถ
ตามหลักการบริหารแบบมุ
่ง
แบบผลสัมฤทธิ์

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
1. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่มี
ความรู้ ความสามารถมา
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ได้อย่างเป็น
ระบบ สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จานวน 1
อัตรา ๆ ละ 9,000 บาทต่อ
เดือน รวมเวลา 12 เดือน
2. บุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
เชิงคุณภาพ
1.จัดหา (ลูกจ้างชั่วคราว)
บุคลากรสนับสนุนการจัด
การศึกษาได้อย่างเพียงพอ
ต่อการบริการแก่โรงเรียนใน
สังกัดและการบริหารงาน
บุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

เป้าหมาย
1.ร้อยละของบุคลากร
ในกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.ร้อยละของบุคลากร
ในกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)

0.1080

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ
สพป.นศ.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
2.บุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.การบริหารงานบุคคลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความเข้มแข็งเกิดผลสาเร็จ
ตามหลักการบริหารแบบมุ่ง
แบบผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์

4. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถและมี
จิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จ
ตามหลักการบริหารแบบมุ่ง
แบบผลสัมฤทธิ์
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ
2.5 เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัตงิ านได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

3. ร้อยละของบุคลากร
สนับสนุนการจัด
การศึกษาได้อย่าง
เพียงพอต่อการบริการ
แก่โรงเรียนในสังกัดและ
การบริหารงานบุคคลใน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

124

1.3พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารโดย
ศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา
2 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารของสถานศึกษา
3 เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน
4 เพื่อพัฒนาผู้บริหารด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
5 เพื่อตรวจสอบความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องและ
ปรับปรุง
6 เพื่อนิเทศการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
7 เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารใหม่ไปศึกษาดู
งานภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. มีการปรับปรุงโครงสร้าง
และบริหาร
3. ทุกโครงการที่กาหนดใน
แผนปฏิบัติงานได้ปฏิบัติ
4. มีการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1 ผู้บริหารใหม่มีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่ม
เน้นพัฒนาผู้เรียนคุณภาพ
ระดับดีมาก
2 ผู้บริหารใหม่ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดด้าน
วิชาการและการจัดการ
คุณภาพระดับดีมาก

เป้าหมาย
1. ผู้บริหารใหม่ไปศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหาร
3. มีการนิเทศติดตาม
การปฏิบัติงานภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
4.มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
และผู้ปกครองภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
5. มีการนิเทศติดตาม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)

0.4160

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ
สพป.นศ.4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
3.ผู้บริหารใหม่สามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการคุณภาพ
ระดับดีมาก
4.ผู้บริหารใหม่สง่ เสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอานาจ
คุณภาพระดับดีมาก
5.นักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจในผลการ
บริหารจัดการศึกษา
คุณภาพระดับดีมาก
6.นักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจในผลการ
บริหารจัดการศึกษา
คุณภาพระดับดีมาก
6.ผู้บริหารใหม่ สามารถนา
ความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

126

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคใต้ ครัง้ ที่ 67 จังหวัด
สุราษฏร์ธานีปีการศึกษา
2560 จานวน 93 โรงเรียน
กิจกรรม 221 รายการ
นักเรียน ตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน จานวน 661 คน
2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ครู และนักเรียน เข้าร่วมจัด
นิทรรศการนาเสนอผลงาน
เด่น (Best practices)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถสูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัด
สุราษฏร์ธานี

เชิงปริมาณ
1 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ จานวน 661 คน มี
ความรู้ ความสามารถ ผ่าน
เกณฑ์การแข่งขันระดับ เหรียญ
ทองแดง ร้อยละ 100
2 นักเรียน ผู้เข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรู้ความสมารถได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และตัวแทนจากภาคใต้เข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ

เป้าหมาย
1.นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถตาม
ศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางทักษะวิชาการร้อยละ
100
2.นักเรียน และครู ได้รับ
ประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพให้บุคลากรและ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาร้อยละ 100

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
0.2000

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ
สพป.นศ. 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะด้านทางวิชาการในสาระ
ต่าง ๆ และสามารถนาไปใช้ใน
การดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)
แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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2.โครงการศิลปหัตถกรรม 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ได้แสดงออกถึง
ความสามารถที่เป็นเลิศด้าน
ดนตรี ศิลปะ การแสดง
การประดิษฐ์คิดค้น และ
ทักษะต่าง ๆ
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนเป็นตัวแทนเขต
พื้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถนักเรียนใน
ระดับภาคได้รับการพัฒนา
ให้เต็มศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
1 .นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาคได้รางวัลระดับ
เหรียญทองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภาค ได้รางวัลได้
รางวัลชนะเลิศไม่น้อยกว่า 15
รายการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขต
พื้นที่การศึกษาได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง
2. สานักงานเขตพื้นที่จัดซุ้ม
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ที่สะท้อนความสามารถของ
นักเรียน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1 นักเรียนที่เป็นตัวแทน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันระดับภาคได้
รางวัลระดับเหรียญทองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
ได้รางวัลชนะเลิศไม่น้อย
กว่า 5 รายการ
2 นักเรียนที่เป็นตัวแทน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับชาติ
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
และได้รางวัลชนะเลิศไม่
น้อยกว่า 5 รายการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
0.1766

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)

สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ
สพป.นศ.4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

129

วัตถุประสงค์

3.โครงการศิลปหัตถกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
นักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ศักยภาพ และผลงานทั้งด้าน
ทักษะวิชาการ ด้าน
ศิลปหัตถกรรม และวิชา
อาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่
มีความสามารถ ได้นาเสนอ
ผลงาน ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการ
จัดนิทรรศการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้
ที่ 67 ระดับภาคใต้
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
1 นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสังกัด
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้ร่วม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 จัดนิทรรศการและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในระดับ
ภาคใต้
เชิงคุณภาพ
1 เด็กและเยาวชนเกิดการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่างๆ และสามารถ
นาไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน

เป้าหมาย
เชิงประมาณ
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
3 ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนระดับภาค
และระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
การแข่งขันอย่างมี
ศักยภาพ
2 ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนและ
ฝึกซ้อมนักเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ
3 ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ครู ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในระดับมากและมากที่สุด

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
0.7064

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)

สพฐ

แหล่ง
งบประมาณ
สพป.นศ.
เขต 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ

เป้าหมาย
4 น้อยละ 80 ของนักเรียน
ครู และผู้เกี่ยวข้องได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)
แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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1. การบริหารจัดการขยะ และ 1 เพื่อให้สานักงานเขต
สิ่งแวดล้อมสานักงานเขตพื้นที่ พืน้ ที่การศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
ปลอดขยะ 100 %
2 เพื่อให้บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะการบริหาร
จัดการขยะ น้าเสียและ
มลพิษทางอากาศ
3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
1 ร้อยละ 100 ของบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่ พัฒนา
วิธีการปฎิบัติที่ดี การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโรงเรียน
ปลอดขยะ ดาเนินกิจกรรม
เขตปลอดขยะ ที่ส่งผลต่อ
การสร้างภาคีเครือข่าย
ขุมชน
2 ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
ร่วมกิจกรรมวีธีการปฎิบัติที่
ดี เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานเขตปลอดขยะ
ปฏิบัติกิจกรรมสานักงาน
เขตปลอดขยะที่ส่งผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
นาสู่การสร้างภาคีเครือข่าย
ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลอดขยะ 100 %
2 ร้อยละ 100 ของ บุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการ
บริหารจัดการขยะ น้าเสียและ
มลพิษทางอากาศ
3 ร้อยละ 100 ของบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมกิจกรรมมีการปฎิบัติที่ดี
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อ
พัฒนาที่ยังยืนด้วยสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาปลอดขยะ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
0.0500

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
สพฐ.

แหล่ง
งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สพป.นศ.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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2. โครงการประกวดการจัด 1. เพื่อสร้างวินัยและ
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ จิตสานึกการบริหาร
(Zero Waste School)
จัดการขยะ
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เชิงคุณภาพ
1 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
2 ครู นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืน

School)

เชิงปริมาณ
1 โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนน้อย
กว่า 120 คนเครือข่ายละ 1 โรงเรียน
และโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนเป็น
ต้นไป โรงเรียนละ 1 โรงเรียน (แยก
เป็น 2 ขนาด) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
รับเงินรางวัล จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
2 โรงเรียน นักเรียน องค์กรภาคี
เครือข่าย เข้าร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste

เชิงคุณภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปลอด
สะอาด ปลอดขยะ บุคลากรมีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
เกิดภาคีเครือขายชุมชนปลอดขยะ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1 โรงเรียนจัดกิจกรรมโรงเรียน
บริหารจัดการขยะดีเด่น จานวน
16 โรงเรียน
2 โรงเรียนจัดกิจกรรมโรงเรียน
บริหารจัดการขยะดีเด่น จานวน
8 ด้าน
เชิงคุณภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 มีโรงเรียนต้นแบบจัด
กิจกรรมด้านการจัดการขยะ
ทั้ง 8 ด้าน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
เพือ่ สร้างจิตสานึกให้กับนักเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

0.0500

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สพฐ

แหล่ง
งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)

สพป.นศ.
เขต 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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1 เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา กศน. เกี่ยวกับ
การจัดการปัญหาขยะใน
ชุมชน
2 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้
นักศึกษา กศน. ตระหนัก
ถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้
และมีประสบการณ์จริง
จากการฝึกปฏิบัติ
3 เพื่อให้นักศึกษา กศน.
สามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมหลัก

3. โครงการบริหารจัดการขยะ

เชิงปริมาณ
- จานวน 169 ตาบล
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีจิตสานึกที่ดี
ตระหนักถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้
และมีประสบการณ์จริงจาก
การฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
จัดการปัญหาขยะในชุมชน
สามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิต ( Output )
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มี
จิตสานึกที่ดี ตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์จริง
จากการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
จัดการปัญหาขยะในชุมชน
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome )
- นักศึกษา กศน. มีความรู้
ความเข้าใจ มีจิตสานึกที่ดี
ตระหนักถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์จริงจากการฝึก
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาขยะในชุมชน สามารถนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
0.3380

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
กศน.

แหล่ง
งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมาย
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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1. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ทุกกลุ่ม
สำมำรถใช้งำน Amss++,
ปฏิบัติงำนอย่ำงอื่น ผ่ำนระบบ
internet และระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว
2. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 และ
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 242
โรงเรียน สำมำรถติดต่อสื่อสำร
ผ่ำนระบบ Amss++, และ
ปฏิบัติงำนอื่น ผ่ำนระบบ
internet ได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. พัฒนาดูแลระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงปริมาณ
-หน่วย/กลุ่มต่ำงๆในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ทุกกลุ่ม
สำมำรถใช้งำน Amss++,
ปฏิบัติงำนอย่ำงอื่น ผ่ำนระบบ
internet และระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว
-สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช
เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 242 โรงเรียน สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำร ผ่ำนระบบ
Amss++, และปฏิบัติงำนอื่น
ผ่ำนระบบ internet ได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว
เชิงคุณภาพ
-ระบบเครือข่ำยของสำนักงำน
เขตพื้นที่ประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3
ครอบคลุมทุกกลุ่มงำนสำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีผู้ดูแลระบบอย่ำงต่อเนื่อง

เป้าหมาย
-ร้อยละ 100
บุคลำกรในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3
สำมำรถใช้ระบบ
เครือข่ำย ระบบ
คอมพิวเตอร์ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงทั่วถึง
ต่อเนื่องส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
-ร้อยละ 100 บุคลำกร
ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3
และโรงเรียนในสังกัด
สำมำรถใช้งำนระบบ
Amss++,ปฏิบัติงำน
อย่ำงอื่น ผ่ำนระบบ
internet ได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
0.1920

สพฐ.

สพป.นศ.3

งบประมาณ
แหล่ง
หน่วยงาน
หน่วย : ล้าน งบประมาณ
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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1.เพื่อให้ครูได้รับกำรนิเทศติดตำม
กำรใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกล (DL THAILAND) ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยได้
เหมำะสมกับควำมต้องกำร
2.เพื่อให้สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู
นักเรียน ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล
(DL THAILAND) ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ทันสมัยได้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำร

โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. การพัฒนาการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีศึกษาทางไกล
(DL THAILAND)

เชิงปริมาณ
-ร้อยละ 100 ของครูได้รับกำร
นิเทศติดตำมกำรใช้เทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล
(DL THAILAND) ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ทันสมัยได้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำร
-ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ผู้บริหำร ครู นักเรียน ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล (DL
THAILAND) ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ทันสมัยได้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำร
เชิงคุณภาพ
-ครูมีควำมสำมำรถใช้สื่อ
เทคโนโลยีทำงไกล (DL
THAILAND) ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
-ร้อยละ 100 ของครู
ได้รับกำรนิเทศติดตำม
กำรใช้เทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล (DL
THAILAND) ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
ได้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำร
-ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร
ครู นักเรียน ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล
(DLTHAILAND) ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ทันสมัยได้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำร

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
0.3000

งบประมาณ
หน่วย:ล้าน
สพฐ.

สพป.นศ.4

แหล่ง
หน่วยงาน
หมายเหตุ
งบประมาณ รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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-สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู
นักเรียน ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกล (DL THAILAND) ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยได้
เหมำะสมกับควำมต้องกำร

เป้าหมาย
เชิงคุณภำพ
-ครูมีควำมสำมำรถใช้
สื่อเทคโนโลยีทำงไกล
(DL THAILAND) ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร
-สถำนศึกษำ ผู้บริหำร
ครู นักเรียน ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล (DL
THAILAND) ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
ได้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำร

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
แหล่ง
หน่วยงาน
หน่วย : ล้าน งบประมาณ
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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