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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ก 
 

คำนำ 
 

 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปกิจกรรมที่กลุ่มนโยบายและแผน 
เปิดอากสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของงานนโยบายและแผน ซึ่งเริ่มตั้งแต่
การวางแผน การดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการมีส่วนร่วมกกับการดำเนินงานของกลุ่ม
นโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มนโยบายและแผน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
--------------------------- 

 
 หลักการและเหตุผล 
 “การมีส่วนร่วม” หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกข้ึนตอน การพัฒนาทั้งใน 
การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมกำหนดนโยบาย ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่อง
ต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการตามภารกิจของงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ กลุ่มนโยบายและแผน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและ
แผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกอบด้วย 
 1. คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 3. ประธานเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
 4. ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 
 5. อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กร 
 3. การดำเนินงานต่าง ๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
และมีการวางแผนและบริหารแผนสู่การปฏิบัติ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
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 กลุ่มนโยบายและแผน จึงได้สรุปผลการพัฒนาการดำเนินการดังนี้ 

 ผลการพัฒนา 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้วิธีการคิดอย่างมีระบบด้วยกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ ภายใต้การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปของคณะกรรมการ และคณะทำงาน 
ร่วมสร้างวิสัยทัศน์โดยยึดการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในอนาคตเป็นหลัก ระบุสภาพของเขตพ้ืนที่ฯ ที่เป็นความปรารถนา
ร่วมกันในอนาคตว่าจะมีสภาพอย่างไร จะดำเนินการอย่างไร มีความมุ่งหมายอย่างไรในการทำงาน ทั้งนี้เป็นการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ที่ทุกคนอยากเห็นและอยากให้เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 
และตัวชี้วัดนโยบายจุดเน้นการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่ และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีการประสานความร่วมมือ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ
ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำไปสู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 4. บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เกิดความร่วมมือร่วมใจและความผูกพันกับองค์กร ก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่วางไว่ 

 จุดเด่น 
 กระบวนการพัฒนานโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ทำให้เกิดปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา คือ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ประสานความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
 2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ทำให้เชื่อมโยงในการพัฒนา 
 3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มอบหมายภารกิจงานตามตัวชี้วัด 
 4. การสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานด้านคน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหาร
จัดการ 
 5. การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 
 6. การนำระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
และเครือข่าย 
 7. การสร้างค่านิยมในการทำงานร่วมกัน 
 8. การกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบความก้าวหน้า (Tracking 
System)  4 ระดับคือ 
  1) ระดับ A1 (Awareness)  สร้างความตระหนัก 
  2) ระดับ A2 (Attempt)  กิจกรรมและหรือกระบวนการที่หลากหลาย 
  3) ระดับ A3 (Achievement)  ความสำเร็จ และหรือผลผลิตของการพัฒนา 
  4) ระดับ A4 (Accredited System)  มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นระบบที่ยั่งยืน 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การเผยแพร่ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ด้านนโยบายและแผน ควรทำให้ครอบคลุมมากกว่า
นี้ และควรเผยแพร่อย่างทั่วถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ รวมถึงลงสู่สาธารณชน 
 2. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และ/หรือ การบริหาร
แผนสู่การปฏิบัติ ควรมีผลเชิงตรรกะให้มากขึ้น เพ่ือการเปรียบเทียบและการพัฒนาให้มีศักยภาพ และเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น  

 แนวทางการพัฒนา 
 1. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้
จัดทำไว้ โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในภาพรวม (แผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 3 ปี) และความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของเป้าประสงค์ต่าง ๆ 
 2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย ได้มีเครื่องมือในการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และทำให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน 
 3. การบริหารความเสี่ยง  โดยการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ว่ามีโอกาสและผลกระทบกับ
องค์กรเพียงใด กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนจากการนำ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 4. การบริหารงานโครงการ 
  1) การคิดโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
  2) การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการเพ่ือให้การวิเคราะห์โครงการเป็นไปอย่างละเอียด
รอบครอบ 
  3) การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
  4) กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  5) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
  6) การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 
โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
  7) การประเมินผลโครงการ เพ่ือเป็นการประเมินว่าโครงการนำไปสู่ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
และบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือไม่ 
 5. การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือปรับปรุงแผนและประเมินตนเองเพ่ือวางกรอบนโยบาย
บริหารและจัดการกระบวนการทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผล เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 6. การทบทวนผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
หากต่ำกว่าเป้าหมายนำมาประชุมทบทวนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน หากออกมาดีกว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ แนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และต่อยอด
การพัฒนาในปีต่อไป 
 



 
 

 
 
  
 
 

 

ภาคผนวก 
-------- 

 ➢ คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทบทวน 
               ยุทธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2564 
 ➢ ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
               เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวางแผนและบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และ  
               คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ➢ คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 117/2564 
               เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ และการปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ➢ ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ที่  117/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ และการปรับลดงบประมาณ 
                                 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

.......................... 

  ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
โดยแบ่งเป็นงบพื้นฐาน ร้อยละ 70 และงบพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 30 นั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ถูกปรับลดงบประมาณลง จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณ และการปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทางราชการ ดังนี้ 
1. นายปัญญา  หาแก้ว  ผอ.สพม.นครสวรรค์                  ประธานกรรมการ 
2. นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์          รองประธานกรรมการ 
3. นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์          รองประธานกรรมการ 
4. นายไพรัตน์  กลิ่นทับ  รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์          รองประธานกรรมการ 
5. นางเพ็ญจันทร์  บัวแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                  กรรมการ 
6. นางอิสริยา  พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                กรรมการ 
7. นางขนิษฐา  บรรเลงกลอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                กรรมการ 
8. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                กรรมการ 

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9. นางนันทนา  อุ่นทิวากร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่                 กรรมการ 

   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางสาวกุลนิดา  ศรีสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่             กรรมการ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
11. นายธนพล  พงศ์พัฒนศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่           กรรมการ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
12. นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                    กรรมการ  
    ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
13. นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่                               กรรมการ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
                                                                                                                    /14. นางวสุ... 



 
 

 
14. นางวสุ  เกษสำโรง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 

   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
15. นางวาสนา  นุ่มนาค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวอรทัย  นาคดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวณฤดี  เกษตรชัยรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดำเนินการบริหารงบประมาณ ปลับลดงบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

                                สั่ง ณ  วันที่    30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564  
 

             

                         
                       (นายปญัญา  หาแก้ว)                                 

                                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

    



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 


