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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)   

 

 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
คำนำ 

 

  ตามท่ี    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหาร 
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือการตรวจสอบการดำเนินงานที่จะส่งผลต่อการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์และนโยบายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ   ประกอบกับการประเมิน  
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ให้ หน่วยงานมีการเผยแพร่
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สาธารณชนได้ทราบ พร้อมทั้งติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเว็บไซต์ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์    จึงดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 
สู่การปฏิบัติ โดยจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อน
นโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะเวลาที่กำหนดอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่คุ้มค่า โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ
และงบประมาณ ซึ่งมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจำนวน 3 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2564 – มีนาคม 2565)  ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
(กรกฎาคม – กันยายน 2565)  โดยครั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดทำเป็นรายงาน
ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบในรูปแบบเอกสารและข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างคุ้มค่าภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
                                                                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย 
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ 
1 การวางแผนดำเนินการ/การกำหนดกรอบการติดตามโครงการ 

และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ธันวาคม 2564 ปฏิทินการดำเนินงาน 

2 กำหนดแบบและแนวทางการกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
การดำเนินโครงการและงบประมาณ 
 

ธันวาคม 2564 แบบการติดตามโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2  การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
3 แจ้งแนวทางและรูปแบบการติดตาม/การรายงานผลการ 

ดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1-2 
(รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) 
 

เมษายน 2565 
มิถุนายน 2565 
กันยายน 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4 ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่าย 
งบประมาณโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
ตุลาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการดำเนินโครงการ 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่าย 

งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

พฤษภาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
ตุลาคม 2565 

โครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

6 นำเสนอผลการดำเนินโครงการตามไตรมาสต่อที่ประชุม  
รอง ผอ.สพม., ผอ.กลุ่ม สพม.นครสวรรค์  

พฤษภาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
ตุลาคม 2565 

รอง ผอ.สพม./ 
ผอ.กลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 4  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Link บนเว็บไซต์ของ สพม.นครสวรรค์  
7 ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/การใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามไตรมาส 

พฤษภาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
กันยายน 2565 
ตุลาคม 2565 

โครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

8 แจ้งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่าน Link  
บนเว็บไซต์ของ สพม.นครสวรรค์  

พฤษภาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
กันยายน 2565 
ตุลาคม 2565 

- Link บนเว็บไซต ์
  สพม.นครสวรรค ์
- ผู้รับผดิชอบโครงการ/ 
ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ รับทราบ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

ข้อมูลด้านการศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตั ้งอยู ่เลขที ่ 105/30 หมู ่ที ่ 10 ถนน
นครสวรรค์-พิษณุโลก  ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 37  โรงเรยีน  
นักเรียนในสังกัดจำนวน 33,050 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,185 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ได้พัฒนาเว๊บไซต์ https://spmnw.obec.go.th  เพื่อให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสื่อสารกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีข้อมูลที่สำคัญด้านการศึกษา ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา 
    1.1 โรงเรียนในสังกัด (ผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร)  ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2564 

ที่ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ FAX ผู้บริหาร มือถือ 

1 นครสวรรค์ 0-5622-2711 0-5622-1151 นางจงกล  เดชปั้น 08-9565-4859 

2 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0-5622-6967 0-5600-8775 นายชาญณรงค์ ยาสุทธ ิ 08-9562-6620 

3 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0-5688-0764 0-5688-0764 นายปัญญา  พรมบุตร 09-7921-0197 

4 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 0-5636-2214 0-5634-7090   

5 พระบางวิทยา 0-5629-6109 0-5629-6109 นายอารมณ์  น้อยเกิด 08-1045-6336 

6 สตรีนครสวรรค์ 0-5622-1207 0-5622-1207 นายชาญชยั ชนิดสะ 08-1785-9975 

7 เก้าเล้ียววิทยา 0-5631-9599 0-5683-5268 นายสมบูรณ์  นนท์สกุล 08-6925-1157 

8 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 0-5638-4038 0-5638-4038 นายสมคิด  เจริญสุข 08-1042-2074 

9 โกรกพระ 0-5632-0342 0-5634-1505 นายบัญชา  วงศ์ซ่ือ 081-283-3380 

10 ชุมแสงชนูทิศ 0-5628-2040 0-5631-8740   

11 ทับกฤชพัฒนา 0-5628-9114 0-5628-9114 นายกจิจา  เอีย่มระหงส์ 08-8147-8939 

12 พยุหะพิทยาคม 0-5634-0132 0-5634-0132 นายพงษ์เทพ  เจริญไทย 08-1379-5319 

13 เขากะลาวิทยาคม 0-5636-9324 0-5620-0774 นายอินทพงษ ์ จินดาทิพย์ 08-6211-0827  

14 เขาทองพิทยาคม 0-5635-6415 0-5635-6473 นายกา้นตอง  เส็งเอี่ยม 08-3001-4310 

15 ลาดยาววิทยาคม 0-5627-1397 0-5627-1430 นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ 08-1727-8875 

16 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 0-5600-9891 0-5600-9891 นายนริศ  ธรรมปรัชญา 08-9856-6947 

17 เทพศาลาประชาสรรค์ 0-5636-5163 0-5636-5164 นายสังวร  ยมรัตน ์ 08-1379-4587 

18 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0-5627-9259 0-5627-9075 นางชรินรัตน์  แผงดี 08-9270-1751 

19 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 0-5687-1295-6 0-5687-1295-6 ว่าที่ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน 08-6928-7781 

20 หนองกรดพิทยาคม 0-5628-8166 0-5628-8217 นายสิงหวรรธน ์มาตราช 08-9961-1577 



21 แม่วงก์พิทยาคม 0-5623-8046 0-5623-8045 นายบรรพต  สมสวย 08-9947-8782 

22 ห้วยนำ้หอมวิทยาคาร 0-5629-3056 0-5629-3056   

23 ตากฟ้าประชาสิทธิ ์ 0-5624-1342 0-5624-1343 นายวิฑูรย์  งามนธิิจารุเมธี 08-2665-3412 

24 อุดมธัญญาประชานุเคราะห ์ 0-5629-8000 0-5638-7331 นางศิริรัตน์  นิ่มมา 08-5053-5903 

25 ตาคลีประชาสรรค์ 0-5626-2369 0-5626-1158 นายสาโรจน์  กลั่นด้วง 09-8585-5388 

26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 0-5600-9865 0-5600-9865 นางประภาพร  มั่นพรม 08-1727-9626 

27 หนองโพพิทยา 0-5600-0302 0-5600-0302 นายสุกิจ  ดั่นเจริญ 08-7905-3401 

28 ทหารอากาศอนุสรณ์ 0-5626-2346 0-5626-2346 นางสาวณัฐชานนท์  ยอดทอง 08-9949-5065 

29 ลาดทิพรสพิทยาคม 0-5639-0111 0-5600-9785 นายสมแพง  อินอาน 08-0616-8600 

30 ช่องแคพิทยาคม 0-5639-6502 0-5639-6502 นายจกัรกฤษณ์  สนอ่วม  08-7314-6848 

31 พนมรอกวิทยา 0-5628-1067 0-5628-1068 นายนิทัศ  อินทร์ฉ่ำ 08-1533-5633 

32 ท่าตะโกพิทยาคม 0-5624-9419 0-5624-9419 นายจันทร์เทพจ ์ เพ็ชรยิ้ม 08-5731-3911 

33 ไพศาลีพิทยา 0-5625-9200 0-5625-9200 นายทิพย์  แดงนิ่ม 08-5401-6763 

34 ตะคร้อพิทยา 0-5635-7225 0-5635-7227 นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา 08-9436-6249 

35 วังข่อยพิทยา 0-5689-0064 0-5689-0064 นายวิมล  ปรักมาตย ์ 06-1274-6969 

36 หนองบัว 0-5625-1281 0-5687-6240   

37 วังบ่อวิทยา 0-5687-9557 0-5687-9557 นายเกษม  รัตนพรหม 08-6204-8609 

             5.2  จำนวนครู และจำนวนนักเรียน จำแนกรายโรง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

จำนวนครู 
จำนวน
นักเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 นครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 238 3,185 

2 สตรีนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 178 2,933 

3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 20 323 

4 พระบางวิทยา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 40 622 

5 นวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 157 2,481 

6 บึงบอระเพ็ดวิทยา พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12 169 

7 โกรกพระ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 40 460 

8 ทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 25 381 

9 ชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 142 2,174 



10 เก้าเล้ียววิทยา เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 37 613 

11 หัวดงราชพรหมาภรณ์ หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 18 238 

12 พยุหะพิทยาคม พยุหะ พยุหะคีร ี นครสวรรค์ 51 722 

13 เขาทองพิทยาคม เขาทอง พยุหะคีร ี นครสวรรค์ 21 299 

14 เขากะลาพิทยาคม เขากะลา พยุหะคีร ี นครสวรรค์ 16 102 

15 บรรพตพิสัยพิทยาคม ท่าง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 62 1,026 

16 หนองกรดพิทยาคม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 39 627 

17 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 20 236 

 18 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 15 176 

19 เทพศาลาประชาสรรค์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 66 1,108 

20 ลาดยาววิทยาคม สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 108 1,889 

21 แม่วงก์พิทยาคม แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 37 537 

22 ห้วยนำ้หอมวิทยาคาร ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 67 1,248 

23 หนองบัว หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 98 1,826 

24 วังบ่อวิทยา วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 21 246 

25 ตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 193 2,728 

26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 26 317 

27 หนองโพพิทยา หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 16 197 

28 ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 40 580 

29 ลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 15 99 

30 ช่องแคพิทยาคม ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 25 243 

31 ท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 111 1,848 

32 พนมรอกวิทยา พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 24 328 

33 ไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 81 1,404 

34 ตะคร้อพิทยา ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 30 344 

35 วังข่อยพิทยา วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 20 257 

36 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ ์ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 61 873 

37 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 15 214 

รวมทั้งสิ้น 2,185 33,053 



    

      5.3  จำนวนนักเรียน ชาย-หญิง และจำนวนห้องเรียน จำแนกรายชั้น  (ข้อมลู ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,970 3,067 6,037 171 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,844 3,129 5,973 168 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,804 3,286 6,090 169 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 8,618 9,482 18,100 508 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,243 3,256 5,499 152 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,908 2,814 4,722 146 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,739 2,722 4,461 142 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,890 8,792 14,682 440 

ปวช.1 52 70 122 3 

ปวช.2 36 37 73 3 

ปวช.3 27 49 76 3 

รวม ปวช. 115 156 271 9 

รวมทั้งสิ้น  14,623 18,430 33,053 957 

                5.4  จำนวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอำเภอ 

อำเภอ จำนวนโรงเรียน 

เมืองนครสวรรค์ 6 

พยุหะคีร ี 3 

เก้าเล้ียว 2 

ชุมแสง 2 

โกรกพระ 1 

ลาดยาว 3 

บรรพตพิสัย 3 

ชุมตาบง 1 

แม่วงก ์ 1 

แม่เปิน - 



ไพศาลี 3 

ท่าตะโก 2 

ตาคล ี 6 

ตากฟ้า 2 

หนองบัว 2 

รวมทั้งสิ้น 37 

   5.5  การแบ่งขนาดโรงเรียน แบ่งเป็น 7 ขนาด  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

รายการ จำนวนโรงเรียน 

ขนาดที่ 1 (นกัเรียน 1-120 คน) 2 

ขนาดที่ 2 (นกัเรียน 121-200 คน) 3 

ขนาดที่ 3 (นกัเรียน 201-300 คน) 7 

ขนาดที่ 4 (นกัเรียน 301-499 คน) 6 

ขนาดที่ 5 (นกัเรียน 500-1,499 คน) 11 

ขนาดที่ 6 (นกัเรียน 1,500–2,499 คน) 5 

ขนาดที่ 7 (นกัเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) 3 

รวมทั้งสิ้น 37 

                    5.6  การแบ่งขนาดตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ จำนวนโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน) 18 

โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 500-1499 คน) 11 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 1500-2499 คน) 5 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2500 คนขึ้นไป) 3 

รวมทั้งสิ้น 37 

      5.7 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564 

ที่ รายการ จังหวัดนครสวรรค ์
คิดเป็น 

ร้อยละ 

 นักเรียนทั้งหมด (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 33,053 100 

1 เด็กยากจน 13,165 39.82 



2 กำพร้า 31 0.09 

3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 27 0.08 

4 เด็กถูกทอดทิ้ง 8 0.02 

5 เด็กที่มีปัญหาเกีย่วกบัยาเสพติด 1 0.00 

6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0 0.00 

7 ชนกลุ่มน้อย 3 0.00 

8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0.00 

9 เด็กที่อยู่ในธุรกจิทางเพศ 0 0.00 

10 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 1 0.00 

11 เด็กเร่ร่อน 1 0.00 

12 ผลกระทบจากเอดส์ 0 0.00 

13 มีความด้อยโอกาสมากกวา่ 1 ประเภท 38 0.11 

รวมด้อยโอกาส 13,275 
 

                 5.8 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2564 

ที่ รายการ ม.ต้น 
ม.ปลายและ
เทียบเท่า 

รวม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 

 นักเรียนทั้งหมด 18,100 14,953 33,053 100 

1 บกพร่องทางการเห็น 1 0 1 0.00 

2 บกพร่องทางการได้ยิน 4 0 4 0.01 

3 บกพร่องทางสติปัญญา 10 4 14 0.04 

4 บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 7 8 15 0.04 

5 ปัญหาทางการเรียนรู้ 683 206 889 2.68 

6 บกพร่องทางการพูด/ภาษา 3 1 4 0.01 

7 ปัญหาทางพฤตกิรรม/อารมณ์ 1 1 2 0.00 

8 บุคคลออทิสติก 0 0 0 0.00 

9 พิการซ้อน 1 0 1 0.00 

รวมนักเรียนพิการเรียนร่วม 710 220 930  

 



 

5.9  จำนวนครู และผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ที่ ตำแหน่ง/กลุ่ม 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 28 6 34 

2 รองผู้บริหารสถานศึกษา 17 26 43 

3 ครูผู้ช่วย 49 127 176 

4 ครู คศ.1 169 296 465 

5 ครู คศ.2 126 257 383 

6 ครู คศ.3 167 429 596 

7 ครู คศ.4  0 3 3 

8 ครูพี่เล้ียง/อัตราจ้าง/จ้างเหมา 1 24 25 

9 ธุรการโรงเรียน 3 32 35 

10 นักการภารโรง 44 5 49 

11 อื่น ๆ (ถ้ามี) 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 604 1,205 1,809 

 5.10 จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อมลู ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) 

ที ่ กลุ่มงาน จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 

2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 

3 กลุ่มอำนวยการ 3 

4 กลุ่มนโยบายและแผน 4 

5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 1 

6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   1 

7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 



8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 

9 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 12 

10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 

11 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 

12 กลุ่มกฎหมายและคดี 1 

13 พนักงานราชการ 1 

14 ลูกจ้างประจำ (งบ สพฐ.) 4 

14 ลูกจ้างประจำ (งบสำนักงานคลัง) 2 

15 ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักงานฯ) 12 

16 ช่วยราชการ 7 

รวม 62 

5.11 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

1.  ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานกรรมการ 

2.  นายก้านตอง  เส็งเอี่ยม กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐ 

3.  นางศิวารมย์  ศิริภาพ กรรมการ ผูแ้ทนผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของเอกชน 

4.  นายบุญชอบ  โตคำ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

5.  - ว่าง -    (ลาออก) กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.  นายยงยุทธ์  ธาราวัชรศาสตร์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

7.  นางมณฑิรา  บุตโยธี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 

8.  นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 

9.  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 

5.12 การบริหารเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศกึษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์  จำนวน 5 เครือข่าย ได้แก ่

สหวิทยาเขตวมิานลอย 

1. โรงเรียนนครสวรรค ์   2. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  

3. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  4. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา   
5. โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม  6. โรงเรียนโกรกพระ  

 



 

 

สหวิทยาเขตอัจฉราลัย 

1. โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์   2. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม    

3. โรงเรียนหนองบัว    4. โรงเรียนไพศาลีพิทยา   
5. โรงเรียนพนมรอกวิทยา   6. โรงเรียนวังบ่อวิทยา 

7. โรงเรียนวังข่อยพิทยา    8. โรงเรียนตะคร้อพิทยา  
  

สหวิทยาเขตร่มเกล้า – นวมินทร ์

1. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม     

3. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ ์   4. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  

5. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา    6. โรงเรียนเก้าเลีย้ววิทยา 

7. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา   8. โรงเรียนพระบางวิทยา      
 

สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 

1. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม        2. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม  
3. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   4. โรงเรียนบรรพตพสิัยพิทยาคม    
5. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค ์    6. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคม 

7.  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ ์    
   

สหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคล ี

1. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์   2.  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ 

3.  โรงเรียนหนองโพพิทยา       4. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์   

5.  โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ์  6. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ ์   

7.  โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม   8. โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  
   

       5.13 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
               1. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานศูนยฯ์ ได้แก่ โรงเรยีนตาคลีประชาสรรค์ 
               2. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานศูนยฯ์ ได้แก่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์

               3. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

               4. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ 
                      5.  ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานศูนยฯ์ ไดแ้ก่  โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ มัชฌมิ 

               6. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 

               7. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประธานศูนย์ฯ ไดแ้ก่ โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 
                    8.  ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

               9. ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียนหนองบัว 

              10. ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี ประธานศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค ์
 
 
 
 
 
 



 
 
6. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

6.1  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  :  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
  เปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สพม.นครสวรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สพม.นครสวรรค ์

เพ่ิม/ลด 
ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2562 

ภาษาไทย 52.07 52.17 -0.10 

ภาษาอังกฤษ 32.21 30.29 +1.92 

คณิตศาสตร ์ 24.33 24.22 +0.11 

วิทยาศาสตร ์ 29.70 28.75 +0.95 

ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ 34.57 33.86 +0.72 

                    หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง การเพิ่ม 

 

 

 

 
  

  

 จากตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
และ 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น (+0.72) จากปี
การศึกษา 2562  และมี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2562 โดยเรียงลำดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเพิ่มขึ้น จากมากไปหานอ้ย ดังนี้ ภาษาอังกฤษ (+1.92)  วิทยาศาสตร์ (+0.95) และคณิตศาสตร์(+0.11) และมี 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ไม่มีการพัฒนา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(-0.10) 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร่ วิทยาศาสตร์ คา่เฉล่ีย 4 กลุม่สาระฯ

ปีการศกึษา 2563 52.07 32.21 24.33 29.7 34.57

ปีการศกึษา 2562 52.17 30.29 24.22 28.75 33.86

กราฟที่ 1  เปรียบเทียบคะแนน(O-NET) และคะแนนเฉล่ีย(O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 สพม.นครสวรรค์



 

 6.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  :  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
  เปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2562 และ 2563  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สพม.นครสวรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สพม.นครสวรรค ์

เพ่ิม/
ลด ปี

การศึกษา 2563 
ปี

การศึกษา 2562 
ภาษาไทย 37.60 36.30 +1.29 
สังคมศึกษา 33.03 32.61 +0.42 
ภาษาอังกฤษ 23.62 23.46 +0.16 
คณิตศาสตร์ 20.66 19.09 +1.57 
วิทยาศาสตร์ 28.58 26.37 +2.21 
ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระฯ 28.70 27.57 +1.13 

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง การเพิ่ม 

 

 

 

  

 
 

 จากตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน(O-NET) และคะแนนเฉลี่ย(O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
และ 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ปีการศึกษา 2563มีคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น (+1.13) และทั้ง 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนที่เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2562 โดยเรียงลำดับกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่มีคะแนนเฉลีย่เพิ่มขึ้นจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (+2.21) คณิตศาสตร์(+1.57) ภาษาไทย(+1.29) สังคมศึกษาฯ(+0.42) และภาษาอังกฤษ(+0.16)  

6.3  จำนวนผู้ทีส่ำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษา ปกีารศกึษา 2563 จำแนกตามระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2,005 2,691 4,696 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1,262 2,493 3,755 

รวมท้ังสิ้น 3,267 5,184 8,451 
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ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คา่เฉล่ีย 5 กลุม่สาระฯ 
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ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คา่เฉล่ีย 5 กลุม่สาระ

ฯ 

ปีการศกึษา 2563 37.60 33.03 23.62 20.66 28.58 28.70

ปีการศกึษา 2562 36.30 32.61 23.46 19.09 26.37 27.57

กราฟที่ 2   เปรียบเทียบคะแนน(O-NET) และคะแนนเฉล่ีย(O-NET )กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ระดับชัน้มัธยมศึกษา 6 สพม.นครสวรรค์



 

6.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 แล้วไม่เรียนต่อ  

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้วไม่เรียนต่อ 14 7 21 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แล้วไม่เรียนต่อ 53 76 129 

รวมท้ังสิ้น 67 83 150 

6.5 ผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อเป็นข้อกำหนดและ
แนวทางในการบริหารและจดัการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2551  เป็นต้นมา   และมีการทบทวนปรบัปรงุ 
พัฒนา ในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ.2560 ตามลำดับ เพื่อให้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคลอ้ง
กับภารกิจ นโยบาย และแนวทางการกระจายอำนาจในการบรหิาร และการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งสอดคล้องกบั
การเปลีย่นแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษา และ
ใช้เป็นหลักเทียบเคยีงสำหรับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้มาตรฐานสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประเมินตนเอง เพื่อพัฒนางานการบริหาร
และการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตดิตามและประเมินผลการบริหารและ
จัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มผีลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผ่านมา ดังนี ้

  ผลการประเมินการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (24%) ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่1 การบริหารจัดการที่ดี  ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ด ี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (36%) พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที ่3 การบริหารงานด้านบรหิารงานบุคคล ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที ่4 การบริหารงานด้านการบริหารงานท่ัวไป พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พอใช้ 



มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา (40%) ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที ่2 สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที ่3 ผู้เรียนระดบัปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพตามหลักสตูร ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรยีนไดร้บัสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่6 ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร  
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดี 

         ผลการประเมินการบรหิารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (พ.ศ.2560)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   ภาพรวม 3  มาตรฐานอยู่ในระดับดี  โดยมาตรฐานที่ 1  อยู่ในระดบัดี  
มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดบัพอใช้ และมาตรฐานท่ี 3 อยู่ระดับดีมาก ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับดีเยีย่ม มี 5  ตัวบ่งช้ี คือ มาตรฐานท่ี 2 ตัว
บ่งช้ีที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ  และ มาตรฐานที่ 3  ม ี4  ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คอื  ตัวบ่งช้ีที่ 2   สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา  ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรยีนได้รับสทิธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  และตัวบ่งช้ีที่  6 ผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนไดเ้สียมีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ  สำหรับค่าคะแนนต่ำสุดของตัวบ่งช้ี  อยู่ในระดับ  
ปรับปรุง  มีจำนวน 2 ตัวบ่งช้ี ไดแ้ก่ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล  มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งช้ีที่ 1 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้  

6.6 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา นครสวรรค์ KRS : 

(KPI Report System)  ปีงบประมาณ 2563  
   ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง (82.71)   

           6.7 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

81.18 (B) 91.27 (A) 91.33 (A) 

 

 



การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

      1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม/ 

ผู้รับผิดชอบ งบพัฒนาฯ 
สพม.นว 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ก. งบพื้นฐาน       
1 บริหารจัดการ สพม.นว 

1.1 ค่าตอบแทน 
1.2 ค่าใช้สอย 
1.3 ค่าวัสด ุ
1.4 ค่าสาธารณูปโภค 

3,500,000 875,000 875,000 875,000 875,000 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

(งบบริหารส่วนกลาง) 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามนโยบายเร่งด่วน 

500,000 150,000 100,000 150,000 100,000 นโยบายและแผน 
(งบพัฒนาส่วนกลาง) 

รวมงบพื้นฐาน 4,000,000 1,025,000 975,000 1,025,000 975,000  
ข. งบตามภาระงานและจดุเน้น เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1.1 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน  

สพม.นว 
30,000 - - - - ส่งเสริมฯ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 30,000 ร้อยละ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณ 
30,000 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

2.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออก เขยีนได้ทุกคน” 

50,500 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 80,500 ร้อยละ 8.05 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรฐานอาชพี 
ด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

25,500 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

3.2 การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

66,900 - - - - นโยบายและแผน 

3.3 พัฒนาศักยภาพขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโส 
ประจำป ีพ.ศ. 2565 

100,000 - - - - พัฒนาครู 

3.4 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 
ประจำป ีพ.ศ. 2565 

61,200 - - - - บริหารงานบุคคล 

3.5 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
“วันครู" ประจำปี พ.ศ. 2565 

67,500 - - - - อำนวยการ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 321,100 ร้อยละ 32.11 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.1 พัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
23,750 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

4.2 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะ
ชีวิต 

15,000 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 



4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยการ
นิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

50,000 
 

- - - - นิเทศ ติดตาม 
 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 88,750 ร้อยละ 8.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกใน
การลดและคัดแยกขยะใน
หน่วยงาน (Zero waste office) 

22,000 - - - - อำนวยการ 
 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 22,000 ร้อยละ 2.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
จัดตั้ง และบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

50,700 - - - - นโยบายและแผน 

6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

21,200 - - - - นโยบายและแผน 

6.3 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ตัวชี้วัด สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

50,000 - - - - นโยบายและแผน 

6.4 ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ 
ทิศทาง และแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  

154,250 - - - - นโยบายและแผน 

6.5 ติดตาม ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

22,500 - - - - ตรวจสอบภายใน 

6.6 การปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชี
ออนไลน์ 

31,000 - - - - ตรวจสอบภายใน 

6.7 ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาของ สพม.นครสวรรค์ 

128,000 - - - - อำนวยการ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 457,650 ร้อยละ 45.76 
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 1–6 1,000,000 ร้อยละ 20 

รวมงบประมาณบริหารจัดการ สพม.นว 5,000,000 ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
------------------------- 

   การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่มีแผนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  และไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2565) ดังนี้ 
   1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  

ที่ โครงการ 
งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม/ 

ผู้รับผิดชอบ งบพัฒนาฯ 
สพม.นว 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ก. งบพื้นฐาน       
1 บริหารจัดการ สพม.นว 

1.1 ค่าตอบแทน 
1.2 ค่าใช้สอย 
1.3 ค่าวัสด ุ
1.4 ค่าสาธารณูปโภค 

3,500,000 875,000 875,000 875,000 875,000 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

(งบบริหารส่วนกลาง) 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามนโยบายเร่งด่วน 

500,000 150,000 100,000 150,000 100,000 นโยบายและแผน 
(งบพัฒนาส่วนกลาง) 

รวมงบพื้นฐาน 4,000,000 1,025,000 975,000 1,025,000 975,000  
ข. งบตามภาระงานและจดุเน้น เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1.1 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน  

สพม.นว 
30,000 - - - - ส่งเสริมฯ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 30,000 ร้อยละ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณ 
30,000 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

2.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออก เขยีนได้ทุกคน” 

50,500 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 80,500 ร้อยละ 8.05 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรฐานอาชพี 
ด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

25,500 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

3.2 การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

66,900 - - - - นโยบายและแผน 

3.3 พัฒนาศักยภาพขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโส 
ประจำป ีพ.ศ. 2565 

100,000 - - - - พัฒนาครู 

3.4 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 
ประจำป ีพ.ศ. 2565 

61,200 - - - - บริหารงานบุคคล 



3.5 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
“วันครู" ประจำปี พ.ศ. 2565 

67,500 - - - - อำนวยการ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 321,100 ร้อยละ 32.11 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.1 พัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
23,750 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

4.2 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะ
ชีวิต 

15,000 - - - - นิเทศ ติดตามฯ 

4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยการ
นิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

50,000 
 

- - - - นิเทศ ติดตาม 
 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 88,750 ร้อยละ 8.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกใน
การลดและคัดแยกขยะใน
หน่วยงาน (Zero waste office) 

22,000 - - - - อำนวยการ 
 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 22,000 ร้อยละ 2.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
จัดตั้ง และบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

50,700 - - - - นโยบายและแผน 

6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

21,200 - - - - นโยบายและแผน 

6.3 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ตัวชี้วัด สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

50,000 - - - - นโยบายและแผน 

6.4 ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ 
ทิศทาง และแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  

154,250 - - - - นโยบายและแผน 

6.5 ติดตาม ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

22,500 - - - - ตรวจสอบภายใน 

6.6 การปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชี
ออนไลน์ 

31,000 - - - - ตรวจสอบภายใน 

6.7 ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาของ สพม.นครสวรรค์ 

128,000 - - - - อำนวยการ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 457,650 ร้อยละ 45.76 
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 1–6 1,000,000 ร้อยละ 20 

รวมงบประมาณบริหารจัดการ สพม.นว 5,000,000 ร้อยละ 100 

 
   2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิก-จ่ายงบประมาณ 
(ตค. 2564 – มีค. 2565) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ก. งบพื้นฐาน (งบประจำ) 4,000,000 1,069,976.25 2,930,023.75 
ข. งบตามภาระงานและจดุเน้น เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 
และของชาต ิ

   

1 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพม.นว 30,000 - 30,000 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

   

2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 30,000 - 30,000 
3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวถิีใหม่  

อ่านออก เขียนได้ทุกคน” 
50,500 - 50,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน

อาชีพ ดา้นทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

25,500 - 25,500 

5 การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบระบบขอ้มูลสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  

66,900 - 66,900 

6 พัฒนาศักยภาพขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโส ประจำป ีพ.ศ. 2565 

100,000 - 100,000 

7 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเล่ือน
วิทยฐานะ ประจำปี พ.ศ. 2565 

61,200 12,840 48,360 

8 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
“วันครู" ประจำปี พ.ศ. 2565 

67,500 10,800 56,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  

9 พัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

23,750 - 23,750 

10 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และ
ทักษะชีวิต 

15,000 - 15,000 

11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต 
เป็นฐาน 

50,000 - 50,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม   
12 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะใน

หน่วยงาน (Zero waste office) 
22,000 - 22,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

กระบวนการจัดตั้ง และบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 

50,700 51,640 -940 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

21,200 - 21,200 

15 ติดตาม ประเมินผล และรายงานตัวชีว้ัด สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

50,000 - 50,000 

16 ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทาง และแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  

154,250 14,100 140,150 

17 ติดตาม ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

22,500 19,860 2,640 

18 การปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์ 31,000 13,500 17,500 
19 ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพการบรหิาร

จัดการศึกษาของ สพม.นครสวรรค์ 
128,000 31,410 96,590 

รวมเบิก-จา่ยงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 1-6 1,000,000 154,150 845,850 
รวมงบประมาณเบิก-จ่าย ทั้งสิ้น 5,000,000 1,224,126.25 3,775,873.75 

 
 
 
 
 
 

 
 


