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ค ำน ำ 
 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
บัญญัติให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการตาม
ภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ พร้อมทั้งส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด ประกอบกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก งานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่             
12 มิถุนายน 2560 ได้ก าหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 

 ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ข้ึน โดยได้รวบรวมผลการด าเนินงานและโครงการที่
ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าของการด า เนินงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของภารกิจที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์รับผิดชอบ 
โดยผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการ 
       ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาการบรหิารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมสี่วนร่วม 
       ในจังหวัด 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้เป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฉบับนี้ ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
  
              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งข้ึนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าทีใ่นเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุก
ประเภทและทุกสังกัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีข้าราชการที่ได้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
 

1.1 อ านาจหน้าท่ี/ภารกิจ 
 

 1.1.1 อ านาจหน้าท่ี 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ       
ที่ 19/2559 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 96 วันที่ 3 เมษายน 2560) ก าหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

 (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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  1.1.2 ภารกิจ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แบง่กลุม่งานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี ้
   1. กลุ่มอานวยการ 

  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  4. กลุ่มพฒันาการศึกษา 
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  6. กลุ่มสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
  7. กลุ่มลกูเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 โดยให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

 1. กลุ่มอ านวยการ 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะท างานรวมทั้งปฏิบัติงาน 
ราชการทีเ่ป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
  2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน 
ต่าง ๆ ในระดับจงัหวัด 
  3. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานบริหารงานทั่วไป 
  4. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานบริหารการเงิน บัญชี และพสัด ุ
  5. ด าเนินงานเกี่ยวกบัระบบบรหิารงานและการควบคุมภายใน 
  6. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานประชาสมัพันธ์เผยแพร่กจิกรรมและผลงานของส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นทีร่ับผิดชอบ 
  7. ด าเนินงานเกี่ยวกบัอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม และยานพาหนะ 
  8. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  9. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานพฒันาองค์กร 
  10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ใน
ระดับจังหวัด 
  11. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 

 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการทีเ่ป็นไป
ตามอ านาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
  2. เสนอเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหนง่ การเกลี่ยอัตราก าลงัใหส้อดคล้องกบันโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3. เสนอแนะเกี่ยวกับการพจิารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ การ   
ยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนบัสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
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  5. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุ
การแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่งและการเลื่อนต าแหนง่ 
การบรรจุกลับข้าราชการ เป็นต้น 
  6. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
  7. เสรมิสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  8. ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอทุธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  9. จัดท าแผนและสง่เสรมิการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
  10. จัดท าระเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รบัผิดชอบ 
  11. จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานข้ันต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รบัผิดชอบ 
  12. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพื่อ
เสนอ ก.ค.ศ. 
  13. ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
  14. ด าเนินการใหบ้รหิารและอ านวยการและสะดวกแก่ผูเ้รียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชน ผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
  15. ดูแลและควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุภาก าหนด รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ ยกย่องและพฒันาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  16. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 

 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของอนุกรรมการเกี่ยวกบัการพฒันาการศึกษา และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้การปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่กศจ. มอบหมาย 
ร่วมกับกลุม่พัฒนาการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลยทุธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจงัหวัดที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 
  3. จัดท าแผนพฒันาการศึกษาของจงัหวัดและแผนปฏิบัตกิารของจงัหวัด 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านกังานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของส านกังานศึกษาธิการจังหวัด 
  5. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด 
  6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปจัจบุัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
  7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
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  8. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับ 
มอบหมาย 
 

 4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของอนุกรรมการเกี่ยวกบัการพฒันาการศึกษาและคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ปฏิบัตงิานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามหน้าที่ กศจ. มอบหมาย 
ร่วมกับกลุม่นโยบายและแผน 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยบุ รวม เลกิ และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีประสทิธิภาพและสามารถให้บริการได้
สะดวก รวมถึงการพฒันาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยา่งสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  4. ส่งเสรมิ สนับสนุนการศึกษาคนพิการ ผู้ดอ้ยโอกาสและผูม้ีความสามารถพเิศษ 
  5. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และดาเนินการวิจัยวิจัยและพัฒนาเพือ่สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
  6. ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัด 
  8. ส่งเสรมิ สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  9. ส่งเสรมิและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
  10. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทกุประเภท ประสานและสง่เสรมิการบรหิาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสงัคมอื่นที่
จัดการศึกษา เพือ่สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสงัคม 
  11. ส่งเสรมิและพฒันาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่ 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 

 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนกุรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ปฏิบัตงิานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
  2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เรง่รัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบรหิารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา ในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ 
  3. ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับทกุประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการตรวจ
ราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
  6. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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  7. สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรอื 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจงัหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 
  8. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิานและก าหนดตัวช้ีวัดการดาเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  10. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  1. ก ากับ ดูแล ประสาน สง่เสรมิ และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีน
เอกชน 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกจิการโรงเรียนเอกชน 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่
กฎหมายอื่นก าหนด 
  4. ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายก าหนด 
  5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบัมอบหมาย 
 

 7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  1. ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินการและประสานเกี่ยวกบักจิการลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 
  2. ส่งเสรมิ สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพฒันานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน 
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
  3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิธานพระราชกระแส
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารทิี่เกี่ยวกับการศึกษา 
  4. ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดอง สมานฉันท ์
  5. สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
  6. ส่งเสรมิการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองการประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1. ด าเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงนิ และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพืน้ที่ที่รบัผิดชอบ 
  2. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    6 

1.2 โครงสร้างองค์กร 
 

 
แผนภาพแสดงโครงการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
1.3 ท่ีตั้งและการติดต่อ 

 

ท่ีต้ัง   :   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
        ถนนสระบุรี – หล่มสกั  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์  จังหวัดเพชรบรูณ์  67000 

การติดต่อ   :   โทรศัพท ์056-029659  ,  โทรสาร 056-029938 
Website    :  http://www.pnbpeo.go.th 

 Facebook :  PhetchabunEDU 
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1.4 อัตราก าลัง 

1.4.1 ข้อมูลผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3 นางสายชล สงัขพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
4 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
5 นางขวัญนภา จันทร์ด ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6 นางสาวสุภาพันธ์ุ ทองพยงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
7 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาด และกิจการนกัเรียน 
8 นายค ารณ เหมือนโพธ์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 
9 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศร ี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
10 นางมาลา ชาตินันทน ์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
1.4.2 ข้อมูลอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มบีุคลากรจ านวนทัง้สิ้น 56 คน เป็นข้าราชการ  
จ านวน 52 คน และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 4 คน  จ าแนกได้ดังนี ้

กลุ่ม 
ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ศึกษาธิการจังหวัด  1 - - - 1 - 1 
รองศึกษาธิการจังหวัด 1 - - - 1 - 1 
กลุ่มอ านวยการ 1 5 2 1 3 6 9 
กลุ่มนโยบายและแผน 2 4 - - 2 4 6 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 2 6 - - 2 6 8 
กลุ่มพฒันาการศึกษา 1 3 - - 1 4 5 
กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล 6 7 - -     6 7 13 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนกัเรียน 3 1 1 - 4 1 5 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1 5 - - 1 5 6 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - - - 2 2 

รวม 18 33 3 1 21 35 56 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561  
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1.5 งบประมาณ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 7,720,026.65 บาท โดยแยกเป็น งบด าเนินงาน 
จ านวน 4,439,826.65 บาท  งบลงทุน  จ านวน    -    บาท  งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 2,941,200.00 บาท         
งบเงินอุดหนุน จ านวน 88,000.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ จ านวน 251,000.00 บาท  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 

 1.5.1 ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

ล าดับ
ท่ี 

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 งบด าเนินงาน 4,439,826.65 
2 งบลงทุน - 
3 งบรายจ่ายอื่น 2,941,200.00 
4 งบเงินอุดหนุน 88,000.00 
5 เงินนอกงบประมาณ 251,000.00 
 รวมท้ังสิ้น 7,720,026.65 

 
1.5.2 ข้อมูลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

 1. งบด าเนินงาน 4,439,826.65 

  1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,374,502.89 
      ค่าตอบแทน  - 
      ค่าใช้สอย 1,185,918.00 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะส าหรบัเดินทางไปราชการ 632,236.10 

2 
ค่าตอบแทนพนักงาน/ลูกจ้าง/ประกันสงัคม จ านวน 3 คนๆ ละ 9,000 บาท 
ต่อเดือน  324,000.00 

3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่  24,268.54 
4 เช่ารถตู ้ (297,000 บาท/ปี) 68,400.00 
5 ค่าถ่ายเอกสาร 97,486.50 
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,500.00 
7 ค่าจัดจ้างสถานที่รบัเครื่องราชย์ 12,500.00 
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องราชย ์ 8,950.00 
7 ค่าจัดประชุม 13,225.00 
8 ค่าจ้างจดโดเมนเนมและค่าเช่าเว็บไซต ์ 2,351.86 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ค่าวัสดุ 188,584.89 
1 วัสดุส านักงาน 76,042.65 
2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 30,380.00 
3 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 74,612.24 
4 ค่าน้ าด่ืม 7,550.00 
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค 298,043.76 
1 ค่าไฟฟ้า 174,156.25 
2 ค่าน้ าประปา 12,042.85 
3 ค่าโทรศัพทส์ านักงาน โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ 24,971.97 
6 ค่าอินเตอรเ์น็ต 13,357.90 
7 ค่าอินเตอรเ์น็ต งบ 115,560 19,663.13 
8 ค่าไปรษณีย์ 53,851.66 
  1.3 รายการท่ีได้รับจัดสรรระหว่างปี 2,767,280.00 
1 โครงการขับเคลื่อนแผนบรูณาการด้านการศึกษาระดบัภาค 40,000.00 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 55,100.00 
3 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เข้ารบัราชการฯ ต าแหน่ง

ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจ าเป็นพเิศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 
239,200.00 

 
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ. และ อกศจ. (ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ,  

ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก , ค่าพาหนะ ,ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม )   600,000.00 
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสมันา (กศจ.) ภาคเหนือ 39,780.00 
6 ค่าเช่าบ้าน (มิถุนายน – กันยายน 2560) 341,600.00 
7 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 

ศึกษานิเทศก ์ 68,100.00 
8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบั

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 343,200.00 
9 ค่าเช่าบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1,040,300.00 
 2. งบลงทุน - 
           - - 

  3. งบรายจ่ายอ่ืน 2,941,200.00 
 2.1 งบรายจ่ายอ่ืน (แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน) 
270,500.00 

1 โครงการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด 64,000.00 
2 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจงัหวัด 61,000.00 
3 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 145,500.00 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2 งบรายจ่ายอ่ืน (แผนบรูณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต) 
1,840,000.00 

4 โครงการสง่เสรมิเวทปีระชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรตอ่เนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1,200,000.00 

5 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 640,000.00 
  2.3 โครงการท่ีได้รับจัดสรรระหว่างปี 830,700.00 
6 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20,000.00 
7 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์เสมารกัษ์ประจ าศธจ. 40,000.00 
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและสง่เสริมการศึกษา

เอกชนจงัหวัด 
30,000.00 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครผููส้อนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

640,000.00 

10 โครงการสง่เสรมิการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน ปงีบประมาณ 2561 36,900.00 
11 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  

ประจ าปี 2561 กิจกรรมที่ 4 อบรมครูโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคฯ 
63,800.00 

  4. งบเงินอุดหนุน 88,000.00 
1 โครงการสนบัสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผล และสนบัสนุนการตรวจราชการในระดบัจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

        33,000.00 

2 โครงการฝกึอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

        55,000.00  

  5. เงินนอกงบประมาณ 251,000.00 
1 การจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี 2561 25,000.00 
2 การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 66,000.00 
3 สนับสนุนการด าเนินงานลูกเสือในส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
130,000.00 

 
4 ค่าใช้จ่ายการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าป ี

2561 
30,000.00 
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2561 
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1.6 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการน านโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)  แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาเป็นกรอบ
แนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
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รายละเอียดผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

จ าแนกตามยุทธศาสตร ์
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ส่วนท่ี 2 

ผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
   ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ภายใต้
ัิสัยทัศน  “ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เป็นวน่ัยงานบริวาร ประสานและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สู่มาตรฐาน” เป็นตััก าวนดแนัทางการบริวารจัดการใว้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพทั้งด้าน
บุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าวมายการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร ของสานักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ และวน่ัยงานอื่นที่เกี่ยัข้องใว้บรรลุผลตามบทบาท
และภารกิจที่ก าวนด 

   การรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้ยึดยุทธศาสตร  
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร เป็นประเด็นส าคัญ โดยแบ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการด าเนินงานใน
กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณโครงการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต   

1. โครงการเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่วััมวาัชิราลงกรณ    
บดินทรเทพยัรางกรู ประมุขของคณะลกูเสือแวง่ชาติ เนื่องในโอกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

50,000 ลูกเสือ  
ยุักาชาดและ
กิจการนักเรียน 

2. โครงการชุมนมุยุักาชาดส่ันภูมิภาค (ภาคเวนือตอนล่าง) เฉลมิพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระเจ้าอยู่วััมวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกรู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

10,000 ลูกเสือ  
ยุักาชาดและ
กิจการนักเรียน 

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลกูเสือ ัิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
ข้ันคัามรู้ทั่ัไปและข้ันคัามรูเ้บื้องต้น (B.T.C.) 

84,000 ลูกเสือ  
ยุักาชาดและ
กิจการนักเรียน 

4. โครงการฝึกอบรมวลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าวน้าที่ส่งเสริม 
คัามประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

91,695 ลูกเสือ  
ยุักาชาดและ
กิจการนักเรียน 

5. โครงการส่งเสริมระเบียบัินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังวััดเพชรบูรณ  
ประจ าปี 2561 

30,000 ลูกเสือ  
ยุักาชาดและ
กิจการนักเรียน 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 265,695  
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถ
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

  

1. โครงการส่งเสริมเัทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารปูแบบและแนัทาง
พัฒนาวลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษาและ
อุดมศึกษา 

1,200,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 1,200,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้   

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังวััด  61,000 อ านัยการ 

2. โครงการแั่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 52,000 พัฒนาการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมััย (อนุบาล 1 - 3) 640,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจงัวััด 

30,000 ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

5. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ การเรียนการสอนปฐมััยโรงเรียน
เอกชนจงัวััดเพชรบรูณ  

63,800 ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

6. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใวบ้รรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้และตััช้ีััดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามวลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2560)  
โดยใช้กระบันการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

124,600   ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดบัผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ 2561  
จังวััดเพชรบรูณ  

360,000 ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเป็นัิทยากรแกนน าเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

155,400 ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

9. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2561 27,000 ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

10. การจัดงานัันครสู่ันภูมิภาค ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 66,000 คุรุสภา 

11. การจัดงานัันเด็กแว่งชาติ ประจ าปี 2561 25,000 พัฒนาการศึกษา 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 1,604,800  
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษา 
โดยการมสี่วนร่วมในจังหวัด 

  

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังวััด   64,000 นโยบายและ
แผน 

2. โครงการตรัจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร  

145,500 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการติดตาม ตรัจสอบ
ประเมินผล และสนบัสนุนการตรัจราชการในระดบัจังวััด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

33,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

4. โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 40,000 นโยบายและ
แผน 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 282,500  
รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 3,352,995  

 
 

 
 

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
 
 

265,695.00 
8% 

1,200,000.00  
36% 

1,604,800.00 
48% 

282,500.00 
8% 

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ที่ 1 

ยุทธศาสตร ที่ 2 

ยุทธศาสตร ที่ 3 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
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1.  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปุญญดา ชาังค ศรี และ นายสมคิด ังษ แสง 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุักาชาด และกิจการนักเรียน  
 

วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่วััมวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือแว่งชาติ 
  2. เพื่อส่งเสริมละสร้างจิตส านึกใวลู้กเสือ เนตรนาร ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการ
ลูกเสือมีคัามยึดมั่นในคัามจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมวากษัตริย  
  3. เพื่อใว้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติตามกฎ
และค าปฏิญาณตนของลูกเสือ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  - ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกวมู่เวล่า ตลอดจนผู้บ าเพ็ญประโยชน 
ลูกเสือชาับ้าน และประชาชนทั่ัไป ทั้งจังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 1,010 คน 
 เชิงคุณภาพ  
  - ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกวมู่เวล่า ตลอดจนผู้บ าเพ็ญประโยชน 
ลูกเสือชาับ้าน และประชาชนทั่ัไป มีคัามจงรักภักดี และส านึกในพระมวากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจา้อยู่วัั
มวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแว่งชาติ ตลอดจนยึดมั่นในคัาม
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมวากษัตริย  และสามารถปฏิบัติตามกฎและค าปฏิญาณตนของลูกเสือ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ัันเสาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ  จังวััดเพชรบูรณ  
 

งบประมาณ (บาท)  ใช้งบประมาณส านักงานลูกเสือแว่งชาติ จ านัน 49,750 บาท (ว้าวมื่นบาทถ้ัน) 
 

ผลการด าเนินงาน  
 1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกวมู่เวล่า ตลอดจนผู้บ าเพ็ญประโยชน 
ลูกเสือชาับ้าน และประชาชนทั่ัไป ทั่ัไป มีคัามจงรักภักดี และส านึกในพระมวากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่วััมวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแว่งชาติ 
 2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน  ลูกเสือขาับ้าน ได้บ าเพ็ญประโยชน โดยการท าบุญตัก
บาตร เก็บขยะมูลฝอย ท าคัามสะอาดโรงเรียน เป็นจ านัน 1,010 คน 
 3. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน  ลูกเสือขาับ้าน และประชาชนทั่ัไป ได้ปฏิบัติตามกฎ
และค าปฏิญาณตนของลูกเสือ โดยมีผู้เข้าร่ัมเป็นจ านัน 1,010 คน 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

 

 

 
2.  โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปุญญดา ชาังค ศรี  ต าแวน่ง นักัิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุักาชาดและกจิการนกัเรียน 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่วััมวาัิชราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร 
 2. เพื่อเสรมิสร้างสันติภาพ และคัามเข้าใจอันดีโดยใช้กระบันการยุักาชาด 
 3. เพื่อใวผู้้บังคับบญัชาและสมาชิกยุักาชาดในส่ันกลางและส่ันภูมิภาค ร่ัมปฏิบัติกจิกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ และััฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพร่ัมกัน 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ   
  สมาชิกยุักาชาดและผู้บังคับบัญชายุักาชาด จ านัน 60 คน 
 เชิงคุณภาพ   
  สมาชิกยุักาชาดและผู้บังคับบัญชายุักาชาดได้แสดงคัามจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่วัั
มวาัิชราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร ได้รับทราบแนัทางในการจัดงานชุมนุมยุักาชาด รัมทั้งแลกเปลี่ยน
คัามคิดเว็นเกี่ยักับการจัดงานชุมนุมยุักาชาดในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมใว้การจัดงานชุมนุม        
ยุักาชาดในส่ันภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  ระวั่างัันที่ 26 – 29  พฤษภาคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ  ค่ายลูกเสอืจงัวััดอุตรดิตถ  
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน 10,000 บาท  (จาก ศธภ.17) 
 

ผลการด าเนินงาน 
  1. สมาชิกยุักาชาดและผู้บังคับบัญชายุักาชาดเข้าร่ัมงานชุมนุม จ านัน 60 คน 
   2. สมาชิกยุักาชาดและผู้บังคับบัญชายุักาชาดมีคัามจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่วัั      
มวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร ได้รับทราบแนัทางในการจัดงานชุมนุมยุักาชาด รัมทั้งแลกเปลี่ยน
คัามคิดเว็นเกี่ยักับการจัดงานชุมนุมยุักาชาดในแต่ละภูมิภาค  
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  เนื่องจากการจัดงานในช่ังฤดูฝน จึงพบปัญวาการอยู่ค่ายพักแรมกลางแจ้ง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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3.  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้นความรู้ 
     เบ้ืองต้น (B.T.C.) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิด  ังษ แสง 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุักาชาด และกิจการนกัเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ 
ร่ัมกับสมาคมสโมสรลูกเสือผาเมือง 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อใว้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในจังวััดเพชรบูรณ  และบุคคลทั่ัไปมี
คัามเข้าใจในกระบันการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
  2. เพื่อใว้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในจังวััดเพชรบูรณ  และบุคคลทั่ัไป
สามารถน ากระบันการ ัิธีการไปัางแผนประยุกต ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามแนัทางคุณธรรมน า
คัามรู้สู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  - จัดการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในจังวััดเพชรบูรณ  และ
บุคคลทั่ัไป  ัิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองข้ันคัามรู้ทั่ัไปและข้ันคัามรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จ านัน 94 คน 
 

 เชิงคุณภาพ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในจังวััดเพชรบูรณ  และบุคคลทั่ัไป  ัิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารองข้ันคัามรู้ทั่ัไปและข้ันคัามรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มีทักษะคัามรู้คัามสามารถทางัิชาการลูกเสือ 
ได้รับประสบการณ เพื่อพัฒนาการฝึกอบรม การบริวารงานลูกเสือในกองลูกเสือของตนใว้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ ระวั่างัันที่ 8 - 11  พฤษภาคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ ค่ายลูกเสือไร่ศรีัรรณ  ต าบลนายม  อ าเภอเมืองเพชรบรูณ   จังวััดเพชรบูรณ  
 

งบประมาณ (บาท)  ใช้งบประมาณ จ านัน 63,500 บาท 
 

ผลการด าเนินงาน   
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในจังวััดเพชรบูรณ  และบุคคลทั่ัไป ผ่านการ

ฝึกอบรม ัิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองข้ันคัามรู้ทั่ัไปและข้ันคัามรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จ านัน 80 คน 
     2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคัามรู้ คัามเข้าใจบทบาทวน้าที่ของผู้ก ากับลูกเสือ น าคัามรู้ไปฝึก 

พัฒนา ลูกเสือในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระวนักถึงคัามส าคัญของการมีส่ันร่ัม
ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสามารถน าประสบการณ ไปประยุกต ใช้จัดกิจกรรมลูกเสือได้ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
ขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้นความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C.) 

                   

 

 
4.  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
รุ่นท่ี 1/2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอี่ยมเย็น 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   ศูนย เสมารักษ ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  กลุม่ลกูเสอื ยุักาชาด 
และกิจการนกัเรียน 

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อใว้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าคัามรู้ ทักษะและประสบการณ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมคัามประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อสร้างเครือข่ายพนักงานเจ้าวน้าที่ส่งเสริมคัามประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
เป็นเจ้าวน้าที่ศูนย เสมารักษ ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
    เชิงปริมาณ  
  บุคลากรในสังกัดกระทรังศึกษา รัฐและเอกชนและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในจังวััดเพชรบูรณ  
จ านัน 93 คน 
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 เชิงคุณภาพ  
   ผู้ผ่านการอบรมมีคัามรู้ คัามเข้าใจทักษะและประสบการณ อย่างชัดเจนเกี่ยักับภารกิ จใน 
วมัด 7 การส่งเสริมคัามประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีเทคนิค 
ัิธีการ และกระบันการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมคัามประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รัมทั้งเป็นเครือข่าย
ปฏิบัติงานการส่งเสริมคัามประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ  และประสานงานการปฏิบัติงาน
กับผู้เกี่ยัข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ัันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ  ว้องประชุมองค การบรวิารส่ันจังวััดเพชรบรูณ  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ  จังวััดเพชรบูรณ  
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน  91,659 บาท  (เก้าวมื่นวนึ่งพันวกร้อยว้าสิบเก้าบาทถ้ัน) 
 

ผลการด าเนินงาน  
  1. บุคลากรในสังกัดกระทรังศึกษาธิการรัฐและเอกชนและวน่ัยงานที่เกี่ย ัข้องในจังวััด
เพชรบูรณ  จ านัน 93 คน ได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม วลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าวน้าที่ส่งเสริมคัาม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
      2. พนักงานส่งเสริมคัามประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสามารถปฏิบัติวน้าที่ได้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีเทคนิค ัิธีการ และกระบันการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมคัาม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รัมทั้งเป็นเครือข่าย ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยัข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยสอบััดผลคัามรู้ร้อยละ 100 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  งบประมาณไม่เพียงพอต่อคัามต้องการฝึกอบรม 
  

ข้อเสนอแนะ คัรจัดสรรงบประมาณตามรายวััผู้เข้าอบรม 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รุ่นท่ี 1/2561 
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5.  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิด  ังษ แสง 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุักาชาด และกิจการนกัเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
 

วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมเยาัชนลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ ัินัยและมีคัามเข้มแข็งอดทน 
เสียสละ  

อยู่ในสังคมได้อย่างมีคัามสุข 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  จัดการประกัดระเบียบแถั ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังวััดเพชรบูรณ  โดยมีลูกเสือ เนตรนารี 
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1, 2, 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 40 จ านัน 280 คน 
 

 เชิงคุณภาพ  
   ลูกเสือ เนตรนารี ในจังวััดเพชรบูรณ  เป็นผู้มีระเบียบ ัินัยและมีคัามเข้มแข็งอดทน เสียสละ 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคัามสุข 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ระวั่างัันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ  
  1. สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบรูณ  จังวััดเพชรบรูณ  

2. สนามเทพวสัดิน สนามกีฬาแว่งชาติ กรุงเทพมวานคร 
 

งบประมาณ (บาท)  
 ใช้งบประมาณจากส านักกาลูกเสือ ยุักาชาด และกิจการนักเรียน ส านักปลัดกระทรัง
ศึกษาธิการ จ านัน 30,000 บาท  
  - ค่าใช้จ่าย    จ านัน   1,995   บาท 
  - ค่าพาวนะระดับจังวััด   จ านัน   9,000   บาท 
  - ค่าพาวนะระดับประเทศ  จ านัน   16,000   บาท 
 

ผลการด าเนินงาน  
 1. ลูกเสือ เนตรนารี จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 , 2 , 3 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 40 จ านัน 280 คน จากการจัดการประกัด
ระเบียบแถั ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังวััดเพชรบูรณ  ได้โรงเรียนที่เป็นตััแทนจังวััดเพชรบูรณ  คือ โรงเรียน
ศรีเทพประชาสรรค  
 2. ท าใว้ลูกเสือ เนตรนารี ในจังวััดเพชรบูรณ  เป็นผู้มีระเบียบ ัินัยและมีคัามเข้มแข็งอดทน 
มีคัามเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในชีัิตประจ าััน 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสอื เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี 2561 
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1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง 

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายค ารณ เวมือนโพธ์ิ  2. นางปัญญ ประคอง สาธรรม  3. น.ส.ัราภรณ  ผึ่งผาย  
4. นายสมชาย มีก าลัง 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของจังวััดเพชรบูรณ   
2. เพื่อพัฒนาวลกัสูตรต่อเนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษาและอุดมศึกษาที่ 

สอดคล้องกบับริบทของพื้นที่ในจังวััดเพชรบูรณ  
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินการพัฒนาวลกัสูตรต่อเนือ่งเช่ือมโยง 

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษาและอุดมศึกษาทีส่อดคลอ้งกับบรบิทของพื้นที่ในจังวััดเพชรบรูณ  
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  

1) ส านักงานศึกษาธิการจงัวััดเพชรบรูณ   มวีลกัสตูรตอ่เนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกบั
อาชีัศึกษาและอุดมศึกษาทีส่อดคล้องกบับริบทของพื้นที่ในจังวััด อย่างน้อย ๓ วลักสูตร 

2) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเัทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและ
แนัทางการพฒันาวลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษาและอุดมศกึษา จ านัน 100 เล่ม 

 เชิงคุณภาพ 
1) สัดส่ันผูเ้รียนผู้เรียนอาชีัศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญศึกษา สงูข้ึนมากกั่าปทีี่ผ่าน

มา (ร้อยละ 25) เพิ่มเป็น ร้อยละ 40 
2) การบรูณาการเช่ือมโยงวลกัสูตรต่อเนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษา และ

อุดมศึกษา มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ  
 สถานศึกษาอาชีัศึกษา(รัฐบาล) และสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังวัักเพชรบูรณ  

 

งบประมาณ  จ านัน  1,200,000 บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเัทีประชาคมฯ  ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ส าคัญ   

3 กิจกรรม มผีลการด าเนินงาน ดังนี ้
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กิจกรรมท่ี 1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร  

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและเพิ่มสัดส่ันผู้เรียนสายอาชีพของจังวััดเพชรบูรณ  เมื่อัันที่ 21 มีนาคม 
2561 ณ ว้องประชุมัิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ  เพื่อบูรณาการคัามร่ัมมือการท างานร่ัมกัน และน าแผน
ยุทธศาสตร สู่การปฏิบัติของวน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง ใว้บรรลุตามนโยบายดังกล่าัของกระทรังศึกษาธิการ  โดยมี
ผู้เข้าร่ัมประชุม ประกอบด้ัย บุคลากรจากวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องกับการจัดการศึกษาทุกวน่ัยงาน  
 ซึ่งผลจากการด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าัท าใว้มีแผนยุทธศาสตร การจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท าและเพิ่มสัดส่ันผู้เรียนสายอาชีพของจังวััดเพชรบูรณ  โดยการมีส่ันร่ัมของวน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง 
 

กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบรูณ ได้ด าเนินกจิกรรมตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 2.1 ศึกษาข้อมูลและบริบทของสถานศึกษา 
 ด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยักับวลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ 

ได้แก่ วลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และวลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ประสานงานคัามร่ัมมือกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังวััดเพชรบูรณ  เกี่ยักับแผนการลงทะเบียนเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 เพื่อน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
พัฒนาวลักสูตรเช่ือมโยงต่อไป   

 2.2 ก าวนดรูปแบบและแนัทางการพัฒนาสูตร 
 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าวนดการจัดรูปแบบแนัทางการพัฒนาวลักสูตร 

ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษา เมื่อัันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ัิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ  
เพื่อร่ัมกันก าวนดรูปแบบ แนัทาง และลักษณะของวลักสูตรที่สอดคล้องกับคัามต้องการและบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา เพื่อน าไปพัฒนาวลักสูตรต่อไป โดยมีผู้เข้าร่ัมประชุมเป็นบุคลากรของัิทยาลัยอาชีัศึกษาภาครัฐใน
จังวััดเพชรบูรณ ทั้งวมด จ านัน 5 แว่งๆ ละ 4 คน ประกอบด้ัย ผู้อ านัยการ รองผู้อ านัยการฝ่ายัิชาการ 
วััวน้างานพัฒนาวลักสูตรฯ และวััวน้างานอาชีัศึกษาระบบทัิภาคี และคณะศึกษานิเทศก  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  รัมทั้งวมดจ านัน 32 คน  

 2.3 ยกร่างวลักสูตรและเอกสารประกอบวลักสูตร 
  ด าเนินการออกแบบรูปแบบเอกสารเกี่ยักับวลักสูตรและเอกสารประกอบวลักสูตรเพื่อใว้

เป็นรูปแบบเดียักัน โดยมีวนังสือราชการแจ้งไปยังัิทยาลัยอาชีัศึกษา ทั้ง 5 แว่ง เพื่อใว้คณะท างานพัฒนา
วลักสูตรทั้ง 7 วลักสูตร ยกร่างวลักสตูรและเอกสารวลักสูตร แล้ัส่งมายังส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
เพื่อส่งเอกสารดังกล่าัใว้ผู้ทรงคุณัุฒิได้พิจารณาก่อนการัิพากษ วลักสูตรในข้ันตอนต่อไป 

 2.4 ัิพากษ ร่างวลกัสูตร และปรบัปรุง 
  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการัิพากษ ร่างวลกัสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กับอาชีัศึกษา ณ ัิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ  ัันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่ัมประชุมปฏิบัติการเป็น
บุคลากรัิทยาลัยอาชีัศึกษาผู้พัฒนาวลักสูตร จ านัน 7 วลักสูตรๆ ละ 4 คน ประกอบด้ัย  คณะกรรมการ
พัฒนาวลักสูตรที่พัฒนา จ านัน 3 คน และผู้สอนวลักสูตรที่พัฒนา จ านัน 1 คน และอาจารย ผู้ทรงคุณัุฒิ     
ด้านวลักสูตรและการสอนจากมวาัิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จ านัน 2 คน ได้ใว้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มเติมใว้มี
คัามสมบูรณ  และปรับปรุงแก้ไขในส่ันที่ยังบกพร่อง ได้แก่ รองศาสตราจารย  ดร.สรังพร  กุศลส่ง  และ     
ผู้ช่ัยศาสตราจารย  ดร.สมใจ กงเติม 
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 2.5 ประชุมัางแผนการทดลองใช้วลักสูตร 
 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการัางแผนการทดลองใช้วลักสูตรวลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษา เมื่อัันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ว้องประชุม ช้ัน 3 ัิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ  โดยมีผู้เข้าร่ัมประชุม ประกอบด้ัย รองผู้อ านัยการวรือผู้ได้รับมอบวมาย จ านัน 1 คน ผู้พัฒนา
วลักสูตร จ านัน 1 คน และครูผู้สอนทุกคนในวลักสูตรที่พัฒนา  

 2.6 ประชุมสถานศึกษาทดลองใช้วลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษา 
  ด าเนินการประชุมสถานศึกษากลุ่มตััอย่างก่อนน าวลักสูตรไปใช้ทุกสังกัด จ านัน 7 แว่ง 

เพื่อช้ีแจงท าคัามเข้าใจััตถุประสงค การน าวลักสูตรไปทดลองใช้ และัางแผนก าวนดตารางการน าวลักสูตรไป
ใช้ร่ัมกัน เมื่อัันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ว้องประชุม ช้ัน 3 ัิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ  โดยมีผู้เข้าร่ัม
ประชุม ประกอบด้ัย ัิทยาลัยผู้พัฒนาวลักสูตร จ านัน 7 วลักสูตรๆละ 3 คน ประกอบด้ัยผู้บริวาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนตามวลักสูตร และสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มตััอย่าง จ านัน 7 โรงเรียนๆละ 2 คน 
ได้แก่ ผู้บริวารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบเกี่ยักับงานอาชีพ  และศึกษานิเทศก  ส านักงานศึกษาธิการจังวััด  

 2.7 น าวลักสูตรไปทดลองใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.7.1 จัดเตรียมััสดุฝึก ประกอบวลกัสูตร และจัดท าเอกสารประกอบวลักสูตร โดยการ

ัางแผนและประสานงานกับผู้สอนวลักสูตรต่างๆที่พฒันาข้ึนทั้ง 7 วลักสูตร เพื่อจัดซื้อััสดฝุึกที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละวลกัสูตร 

 2.7.2 จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามวลกัสูตร ทั้ง 7 วลักสูตรใว้เพียงพอกับ
จ านันนักเรียนที่ทดลองใช้วลักสูตร  

 2.7.3 ด าเนินการน าวลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกลุม่ตััอย่าง โดยไดน้ า
วลักสูตรที่พฒันาข้ึนทั้ง 7 วลกัสูตร ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านัน 9 แว่ง ระวั่างัันที่ 21 กรกฎาคม 2561 - 25 สิงวาคม 2561 

  2.8 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ ส่งเสริมเัทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ
และแนัทางการพัฒนาวลกัสูตรต่อเนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษาและอุดมศึกษา 

  ด าเนินการนิเทศโดยใช้การนิเทศแบบมีส่ันร่ัมจากทุกวน่ัยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
กลุ่มตััอย่างที่ทดลองใช้วลักสูตร เพื่อใว้การน าวลักสูตรไปทดลองใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปด้ัยคัาม
เรียบร้อยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทดลองใช้
วลักสูตร และด าเนินการนิเทศ ติดตาม ในเดือนสิงวาคม 2561 ซึ่งผู้นิเทศเป็นบุคลากรจากทุกวน่ัยงานที่
เกี่ยัข้อง ประกอบด้ัย  

  1. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ประกอบด้ัย 
 1.1 ศึกษาธิการจังวััดเพชรบรูณ    
 1.2 ศึกษานิเทศก  ส านักงานศึกษาธิการจังวััด  

  2. สถานศึกษาอาชีัศึกษา ประกอบด้ัย 
 2.1 ผู้อ านัยการ 
 2.2 รองผูอ้ านัยการ 

  3. วน่ัยงานต้นสังกัดของโรงเรียนกลุ่มตััอย่างที่ทดลองใช้วลักสูตร ประกอบด้ัย 
ศึกษานิเทศก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1, เขต 2 และ เขต 3  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และองค การบริวารส่ันจังวััดเพชรบูรณ  แว่งละ 1 คน 

  2.9 จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมเัทีประชาคมเพื่อจัดท ารปูแบบและแนัทางการพฒันาวลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยง การศึกษาข้ันพื้นฐานกบัอาชีัศึกษาและอดุมศึกษา โดยการมสี่ันร่ัมของผู้เกี่ยัข้องทุกฝ่าย  
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เมื่อัันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ว้องประชุม ประกายเพชร มวาัิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ  โดยมีผูเ้ข้าร่ัม
ประชุมสัมมนา จ านัน 406 คน ประกอบด้ัย  

1) นักเรียน ครูและผูบ้รวิารสถานศึกษา จากโรงเรียนทีเ่ชิญเข้าร่ัมงาน ในจงัวััดเพชรบรูณ  
ครอบคลมุทุกอ าเภอ จ านัน 40 โรงเรียน ๆละ 5 คน  

2) ผู้บรวิารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียน นักศึกษาจากัิทยาลัยอาชีัศึกษาผู้พัฒนา 
วลักสูตร ทัง้ 5 แว่ง 

3) ผู้บรวิารโรงเรียน ครู และนักเรียน(โรงเรียนละ 5 คน) โรงเรียนกลุม่ทดลองใช้วลักสูตร  
จ านัน 9 โรงเรียน 

  4) ผู้ทรงคุณัุฒิ จ านัน 5 คน 
  5) ผู้สื่อข่าัในจังวััดเพชรบูรณ  7 คน 
  6) บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังวััด จ านัน 43 คน 

 ซึ่งในการประชุมดังกล่าั มีกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 
  1. การมอบโล่ใว้ัิทยาลัยอาชีัศึกษาผู้พฒันาวลักสูตร ทัง้ 7 วลักสูตร และมอบเกียรติบัตร

ใว้โรงเรียนกลุม่ตััอย่างและครผูู้สอนที่มสี่ันร่ัมในการทดลองใช้วลักสูตร 
  2. การเสันา เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อการมงีานท าของ

จังวััดเพชรบรูณ   ผูเ้สันา ประกอบด้ัย  
1. ดร.ภูันาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
2. ผศ.ดร.ประยรู ลิ้มสุข อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบรูณ  
3. นายสถาพร โพธ์ิวัี ผู้แทนอาชีัศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  

 4. นายฤทธิเกียรติ เกรัมย  ผู้อ านัยการกองการศึกษา อบจ.เพชรบรูณ  
 5. ดร.ฉัชร ภิมุก อภินันท โชติสกลุ ผู้อ านัยการส านักคัามร่ั มมือฯ บริษัทซีพีออลล  จ ากัด 

  3. การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาวลกัสตูรทกุวลกัสตูรๆ ละ 1 บูธ โดยัิทยาลัย
ผู้พัฒนาวลักสูตร โดยการมีส่ันร่ัมของผู้บริวารสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่ทดลองใช้วลักสูตรๆ ละ 5 คน 

  4. การศึกษาเรียนรู้จากบูชนิทรรศการ และสะท้อนคิดคัามคิดเว็นต่อทีป่ระชุมใวญ่ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มอบใว้ผู้เข้าร่ัมงานทุกคนที่เข้าศึกษาเรียนรู้ 

จากบูธนิทรรศการครบทุกบูธ โดยมีสัญลักษณ การผ่านจากบูธนิทรรศการแต่ละวลักสูตร โดยใช้ลัญลักษณ การ
ผ่านบูธ เป็นสติกเกอร  วรือการแสตมป์ลงในแบบบันทึกที่ก าวนด และมีการสะท้อนคิดจากตััแทนของนักเรียน 
ครู และผู้บริวารสถานศึกษาที่เข้าร่ัมงาน 

ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าัท าใว้มีวลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีัศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังวััด จ านัน 7 วลักสูตร (มากกั่าเป้าวมายที่ตั้ง
ไั้ จ านัน 3 วลักสูตร) ได้แก่ 

1. นััตกรรมเพื่อประกอบอาชีพ 
2. โมเดลวุ่นยนต  
3. งานสร้างโมเดลสามมิต ิ
4. การตลาดอเิล็กทรอนกิส  ตราผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  
5. จุลินทรีย เพือ่การเกษตร 
6. แนะน าแวล่งทอ่งเที่ยัโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก  
7. เทคโนโลยเีสมือนจริง (AR) แนะน าแวลง่ท่องเที่ยัจังวััดเพชรบรูณ  
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 นอกจากนี้ยังท าใว้เกิดคัามร่ัมมือในการบูรณาการเช่ือมโยงวลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีัศึกษาและอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยได้รับคัามร่ัมมือจาก
วน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง ได้แก่ สถานศึกษาอาชีัศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแว่งใน
จังวััดเพชรบูรณ   องค การบริวารส่ันจังวััดเพชรบูรณ  และมีส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ เป็นผู้
ประสานคัามร่ัมมือ  

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  บุคลากรของสถานศึกษาอาชีัศึกษาส่ันใวญ่มีภารกิจงานสอนค่อนข้างมาก บางแว่งต้องไป

สอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในัันเสาร อาทิตย  ท าใว้นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต้องเดินทางมาเรียนใน
ัันวยุด ซึ่งบางแว่งนักเรียนใช้บริการรถรับส่งของทางโรงเรียน รัมทั้งเรื่องอาวารกลางัันของนักเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 คัรท าบันทึกข้อตกลงคัามร่ัมมือระวั่างสถานศึกษาอาชีัศึกษาและสถานศึกษาที่มีคัาม

สนใจจะใช้วลกัสูตรเช่ือมโยง ในการใว้คัามร่ัมมอื ั่าวน่ัยงานใดจะใวบ้รกิารััสดุ อปุกรณ  บุคลากร และ
งบประมาณในส่ันใดบ้าง อย่างชัดเจน จะท าใว้สามารถด าเนินการในวลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในััน
เปิดเรียนปกต ิ
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

   
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดการจัดรูปแบบ 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา เม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา  
เม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุมฝึกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
    

 
 
 
 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารวางแผนการทดลองใช้หลักสูตร
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กับอาชีวศึกษา เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    31 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 
 

ประชุมสถานศึกษาทดลองใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา  

เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมสัมมนาส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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1.  โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายชล  สังขพันธ  
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มอ านัยการ 
 

วัตถุประสงค์  
                    เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในส านักงานศึกษาธิการ
จังวััดเพชรบรูณ  ใว้มสีมรรถนะและมปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติวน้าทีร่าชการ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้าง ภายในส านักงานศึกษาธิการจงัวััด
เพชรบรูณ   จ านัน  65  คน 

 เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้าง ภายในส านักงานศึกษาธิการจงัวััด
เพชรบรูณ สามารถปฏิบัตวิน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ระวั่างัันที่  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561  
 

สถานท่ีด าเนินการ  
1. ศูนย การเรียนรู้ตามวลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง 

จังวััดเพชรบรูณ   
2. ััดพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมอืง จงัวััดเพชรบรูณ  
3. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดสระบรุี อ าเภอเมอืง จงัวััดสระบุร ี
 

งบประมาณ (บาท)  ตั้งไั้    จ านัน  61,000.00  บาท  
                               เบิกจ่ายแล้ั  จ านัน  60,851.86  บาท   
   คงเวลือ   จ านัน      148.14  บาท   
  

ผลการด าเนินงาน  
  1. จัดกิจกรรม “โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามวลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีผู้เข้าร่ัมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริวาร ข้าราชการ/บุคลากร และเจ้าวน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 64 คน เมื่อัันที่ 22 กุมภาพันธ  2561 ดังนี ้
   1.1 กิจกรรมช่ังเช้า ได้เข้าสักการะอนุสาัรีย  "พ่อขุนผาเมือง” ค่ายพ่อขุนผาเมือง และ
เดินทางศึกษาดูงานศูนย การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามฐานต่าง ๆ ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง จังวััด
เพชรบูรณ   ท าใว้ได้เรียนรู้ในเรื่องของแนัทางท าการเกษตร ปลูกผักสันครัั และการด า เนินชีัิตตามวลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พออยู่ พอกิน และพอเพียง) 
   1.2 จัดกิจกรรมท าบุญถัายภัตตาวารเพล ณ ััดพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง จังวััด
เพชรบูรณ   โดยการประสานคัามร่ัมกับค่ายพ่อขุนผ่าเมือง กองพลทวารม้าที่ 1 และ มณฑลทวารบกที่ 36 
จังวััดเพชรบูรณ  และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ท าใว้ได้มี
โอกาสท าบุญร่ัมกัน และได้รับคัามรู้ที่เป็นประโยชน ต่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่ัมกับมณฑลทวารบกที่ 36 จังวััดเพชรบูรณ  
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  2. ศึกษาดูงานด้านการบริวารจัดการองค กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตาม “โครงการ
พัฒนาศักยภาพในการบริวารจัดการองค กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร” ในช่ังเช้าได้เดินทางศึกษาดูงาน 
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังวััดสระบุรี อ าเภอเมือง จังวััดสระบุรี มีผู้เข้าร่ัมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริวารและ
บุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 14 คน เมื่อัันที่ 8 มีนาคม 2561 ท าใว้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องัิธีการบริวารจัดการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกลุ่มต่างๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังวััด 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 
 

        

กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง 

จังวััดเพชรบรูณ  
 

        

กิจกรรมท าบญุถัายภัตตาวารเพลและจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากรส านักงาน 
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ณ ััดพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมอืง จังวััดเพชรบูรณ  

                       

        

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบรวิารจัดการองค กรและการปฏิบัติงานของ  
ณ ส านักงานศึกษาธิการจงัวััดสระบุร ีอ าเภอเมือง จังวััดสระบุร ี
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2.  โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพ่ือเด็กนักเรียนในชนบท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชัญ  นานาพร  นักัิชาการศึกษาช านาญการ 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อใว้คุณครูรับทราบแนัทางและเกณฑ การคัดกรองนักเรยีนกลุม่เป้าวมายที่มีคัามผดิปกติ

ทางด้านสายตา ในการตรัจััดสายตาเบื้องต้น   
2. เพื่อช่ัยแก้ไขปัญวาคัามผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียน ด้ัยการตรัจััดสายตาและ 

ประกอบแั่น ส่งผลใว้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนและด าเนินชีัิตได้เช่นเดียักับเด็กทั่ัไป 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
  เชิงปริมาณ   
   (1) ครูผู้รับผิดชอบงานพยาบาล จ านัน 487 คน  
   (2) บุคลากรจากส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 5 คน 
   (3) เวล่ากาชาดจังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 1 คน  

  (4) ผู้ั่าราชการจังวััดเพชรบูรณ  และผู้ติดตาม จ านัน 2  คน 
   (5) ผู้บริวารการศึกษา จ านัน  2  คน  

  (6) ัิทยากร และคณะ จ านัน  3 คน 
 

 เชิงคุณภาพ  
 (1) ครู รับทราบแนัทางและเกณฑ การคัดเลอืกนักเรียนกลุ่มเป้าวมายที่มีคัามผิดปกติทางด้าน

สายตา ในการตรัจััดสายตาเพื่อการคัดกรองในเบื้องต้น 
 (2) บุคลากรสนับสนุนกิจกรรมการคัดกรอง การติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ  ัันพฤวัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
 

สถานท่ีด าเนินการ   ว้องประชุมศูนย ศักยภาพ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   อ าเภอเมือง  จังวััดเพชรบูรณ  
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน  52,000  บาท   
 

ผลการด าเนินงาน  
  1. มีผู้เข้าร่ัมโครงการ  จ านันรัม  404  คน  
  2. ครู ได้รับคัามรู้ คัามเข้าใจและเกณฑ การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าวมาย 

  3. ครู มีแนัทางและเกณฑ การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าวมายที่มีคัามผิดปกติทางด้านสายตา 
ในการตรัจััดสายตาเพื่อการคัดกรองในเบื้องต้น 

 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
    จ านันครูเข้าร่ัมประชุมช้ีแจงตามโครงการแั่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 
ไม่เป็นไปตามเป้าวมาย    
 

ข้อเสนอแนะ  
    ผู้บริวารสถานศึกษาและครูคัรใว้คัามส าคัญกับโครงการแั่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็ก
นักเรียนในชนบทและคัามผิดปกติทางด้านสายตาของนักเรียน 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพ่ือเด็กนักเรียนในชนบท 
                   

     

     
 

3.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  (อนุบาล 1 – 3) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาันิพพิชน   เสนารถ 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อบูรณาการการท างานระวั่างวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร 

การจัดการศึกษาปฐมััยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ใว้เป็นไปในทิศทางเดียักัน 
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานและองค คัามรู้ด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมััย (อนุบาล 1 – 3)                       

ตามวลักสูตรการศึกษาปฐมััย พุทธศักราช 2560 ใว้แก่ผู้บริวาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยัข้อง ใว้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเครือข่ายด้านปฐมััยใว้มีคัามรู้
คัามเข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดประสบการณ การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมััยในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ ใว้
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานต่อไป 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
เชิงปริมาณ 

ผู้บริวาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยัข้องกับการจัดการศึกษาปฐมััยในจังวััดเพชรบูรณ    
จากวน่ัยงานทางการศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ  ดังนี้ 
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1)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1- 3 
2)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3)  สังกัดองค การบริวารการปกครองส่ันท้องถ่ิน 
4)  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  

4.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาปฐมััยเชิงบูรณาการระดับจังวััด  
(พ.ศ.2561-2564) จ านัน 100 เล่ม 

4.2 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าวรับเด็ก
ปฐมััย  (อนุบาล 1 – 3) จ านัน 100 เล่ม 
 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมััยในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ  สามารถบริวารจัดการศึกษาปฐมััย

และจัดประสบการณ ในระดับปฐมััยอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามจุดวมายของวลักสูตร
การศึกษาปฐมััย 2560 
 

ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ    ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
 

งบประมาณ (บาท)  ตั้งไั้    จ านัน   640,000 บาท  
   เบิกจ่ายแล้ั  จ านัน   639,739       บาท   
   คงเวลือ   จ านัน         264       บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี 1  การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ(ระดับปฐมวัย) และการจัดท าแผนท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด 
  1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรการจัดท าข้อมูล สารสนเทศ (ระดับปฐมััย) และการจัดท า
แผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมััย (School map) ระดับจังวััด โดยแบ่งเป็น 3 จุดตามเขตพื้นที่
การศึกษา เมื่อัันที่ 4, 5 และ 11 สิงวาคม 2561 ดังนี ้
  จุดที่ 1 ัันที่ 4 สิงวาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน  จังวััดเพชรบูรณ  
  จุดที่ 2 ัันที่ 5 สิงวาคม 2561 ณ โรงเรียนวล่มสักัิทยาคม อ าเภอวล่มสัก  จังวััดเพชรบูรณ  
  จุดที่ 3 ัันที่ 11 สิงวาคม 2561  ณ ว้องประชุมชนานนท   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ  
  ซึ่งในการประชุมดังกลา่ั ได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมััย) และจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมััยในจังวััดเพชรบูรณ   “อ้างอิงในเั็บไซด  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ” 
         การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าใว้เกิดการบูรณาการคัามร่ัมมือของครูจากสถานศึกษา
และวน่ัยงานต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาปฐมััย ได้แก่ โรงเรียนเอกชน ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล องค กรปกครองส่ั นท้องถ่ิน ได้ก าวนดจุดพิกัดตามเส้นละติจูดและลองติจูดของแต่ละสถานศึกษา ท าใว้
ได้ทราบข้อมูลอย่างแท้จริงเกี่ยักับพิกัดพื้นที่ของแต่ละแว่ง ทั้งจากโรงเรียนเอกชน ศูนย พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งทุกวน่ัยงานใว้คัามร่ัมมือเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนใว้
ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเครือข่ายด้านปฐมััยมีคัามรู้คัามเข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดประสบการณ การเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมััยในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ ใว้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานต่อไป 
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ภาพกิจกรรมการจัดท าข้อมูล สารสนเทศ(ระดับปฐมััย) และการจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ระดับปฐมััย (School map) ระดับจังวััด ด าเนินการเม่ือัันที่  4 - 5 , 11 สิงวาคม  2561 
 

กิจกรรมท่ี 2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  
(พ.ศ.2561 – 2564) 
  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาปฐมััยเชิง
บูรณาการระดับจังวััด (พ.ศ.2561 – 2564) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติในการ SWOT วาจุดเด่นและจุดคัร
พัฒนาเด็กปฐมััย และจัดเสันาเชิงยุทธศาสตร จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมััยจังวััดเพชรบูรณ   เมื่อ
ัันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ว้องประชุมมะขามวัาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  
เขต 1 มีผู้เข้าร่ัมเสันา ผู้บริวาร ครูบุคลากรอื่นๆเข้าร่ัมการรับฟัง ประกอบด้ัย ผู้แทนผู้บริวารการศึกษาและ
ผู้บริวารสถานศึกษาจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 -3 ผู้แทนท้องถ่ินจังวััด
เพชรบูรณ  และผู้บริวารศูนย พัฒนาเด็กเล็กจังวััดเพชรบูรณ   ผู้ แทนสาธารณสุขจังวััดเพชรบูรณ และผู้แทน
พัฒนาสังคมและคัามมั่นคงของมนุษย จังวััดเพชรบูรณ  จากการประชุมดังกล่าัท าใว้มีแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาการศึกษาปฐมััยเชิงบูรณาการระดับจังวััด (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร การจัดการศึกษาปฐมััยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ใว้เป็นไปในทิศทางเดียักัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาปฐมััยเชิงบูรณาการระดับจังวััด (พ.ศ.2561-2564)   
ด าเนินการเม่ือัันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
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 กิจกรรมท่ี 3  สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

 จัดประชุมสร้างคัามรับรู้ คัามเข้าใจเกี่ยักับแนันโยบาย ทิศทาง และเป้าวมายของการจัด
การศึกษาปฐมััยใว้กับผู้บริวาร ครู และบุคลากรของทุกวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในจังวััด จ านัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ในัันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 2 ในัันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ว้องประชุมมะขามวัาน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่ัมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริวาร ครูผู้สอนและบุคลากร
ที่เกี่ยัข้องกับการจัดการศึกษาปฐมััยทุกภาคส่ันในจังวััด รัม 80 คน จากวน่ัยงานทางการศึกษาและ
วน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในจังวััดเพชรบูรณ  ดังนี้ 
 1) บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมััยระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  2) บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมััยระดับส านักงานศึกษาธิการจังวััด  
  3) ตััแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ  เขต 1-3  
  4) ตััแทนจากโรงเรียนสังกัดเอกชน  
  5) ตััแทนจาก อปท. พมจ .และ สธจ ในพื้นที่ 

 ผลจากการด าเนินงานดังกล่าั ท าใว้ผู้บริวาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยัข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมััยจากวน่ัยงานทางการศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ ทุกสังกัด ได้รับทราบและเรียนรู้ัิธีการข้ันตอน
ในการปฏิบัติงาน ใว้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมสร้างคัามรับรู้ คัามเข้าใจเก่ียักับนโยบาย ทิศทางและเป้าวมายของการจัดการศึกษาปฐมััย  

ครั้งที่ 1 2 พฤษภาคม  2561 และ ครั้งที ่2  19 พฤษภาคม  2561 
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กิจกรรมท่ี 4  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้ด าเนินการจัดท าตารางการนิเทศโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนปฐมััย เป็นระยะ มีการนเิทศการใช้วลกัสูตรและการนิเทศว้องเรียน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมท่ี 5  การพัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 
     ส าวรบัการพฒันาโรงเรียนต้นแบบปฐมััยน้ันขณะนี้ได้ด าเนินการถึงข้ันจัดท าตััช้ีััดในการ
คัดเลือกโรงเรียนแล้ั  ซึ่งจะด าเนินการตอ่เนื่องในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมพัฒนาโรงเรียนปฐมััยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ  
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สภาพความส าเร็จ  
1. ผู้บริวาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยัข้องกับการจัดการศึกษาปฐมััยในจังวััดเพชรบูรณ 

ทุกสังกัดได้รับทราบและเรียนรู้ัิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
2. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาปฐมััยเชิงบูรณาการระดับจังวััด (พ.ศ.2561 

– 2564) จ านัน 100 เล่ม 
3. ได้จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าวรับ

เด็กปฐมััย (อนุบาล 1 – 3) จ านัน  5 เล่ม 
 4. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมััยในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ  ได้รับคัามรู้เกี่ยักับการจัด

การศึกษาปฐมััยและจัดประสบการณ ในระดับปฐมััย ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามจุดวมายของวลักสูตร
การศึกษาปฐมััย 2560 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า   
  2. การจัดเก็บข้อมูลยาก  ไม่ได้รับคัามร่ัมมือจากองค กรต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะ  
  1. คัรตั้งระบบการเบิกจ่ายใว้เป็นระบบ และมีการัางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  2. คัามเป็นกัลยาณมิตรในระยะเัลา 1 ปีกั่าๆ ที่ผ่านมาท าใว้การจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายเพิ่มข้ึน 
 
4. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรัศมี   จันทร เพ็ง 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อัางแผนการปฏิบัติงานด้านัิชาการของโรงเรียนเอกชนภายจังวััดเพชรบูรณ ใว้มีคุณภาพ 
  2. เพื่อประสานและส่งเสริมในการบริวารจัดการศึกษาโดยใว้คณะกรรมการประสานและ                  
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังวััดเพชรบูรณ มีส่ันร่ัม 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 19 คน                            
และผู้บริวารโรงเรียนเอกชน จ านัน 55 คน 

 เชิงคุณภาพ 
  1. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังวััดเพชรบูรณ มีคัามพร้อม                    
ด้านทักษะ ัิสัยทัศน และกรอบคัามคิดเพื่อการบริวารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
  2. เจ้าวน้าที่และผู้ที่เกี่ยัข้อง มีคัามรู้ มีทักษะ ัิสัยทัศน และกรอบคัามคิดในการปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
 

สถานท่ีด าเนินการ ว้องประชุมมะขามวัาน ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
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งบประมาณ (บาท)  จ านัน  30,000  บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
  1. มีการจัดประชุม จ านัน 2 ครั้ง ดังนี ้
    ครั้งที่ 1 เมื่อัันที่ 2 กุมภาพันธ  2561 มีผู้เข้าร่ัมประชุม จ านัน 78 คน 
    ครั้งที่ 2 เมื่อัันที่ 2 สิงวาคม 2561 มีผู้เข้าร่ัมประชุม จ านัน 85 คน 
  2. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังวััดเพชรบูรณ  และผู้เข้าร่ัมประชุม
มีคัามพร้อมด้านทักษะ ัิสัยทัศน และกรอบคัามคิดในการบริวารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ภาพประกอบกจิกรรมโครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบรูณ์ 
                   

         
 

        

 
5. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางรัศมี   จันทร เพง็ 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 
 

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อใว้ครูัิชาการระดับปฐมััยและครสูอนระดับปฐมััยมีคัามรู้คัามเข้าใจวลักสูตร
การศึกษาปฐมััย พุทธศักราช 2560 และองค คัามรู้การศึกษาปฐมััยที่ทันสมัย 
  2. เพื่อใว้ครูัิชาการระดับปฐมััยและครสูอนระดับปฐมััยน าคัามรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพ           
ของครูผูส้อนระดับปฐมััยโรงเรียนเอกชนใว้มีคัามรู้ คัามเข้าใจ เทคนิค และกระบันการการเรียนการสอน
ัิทยาศาสตร   และสามารถน าคัามรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนในว้องเรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
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เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  ครูัิชาการระดบัปฐมััยและครสูอนระดับปฐมััยของโรงเรยีนเอกชนในสงักัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  จ านัน  53  โรงเรียน จ านันทั้งสิ้น  106  คน 

 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูัิชาการระดับปฐมััยและครูสอนระดบัปฐมััยมีคัามรู้คัามเข้าใจวลักสูตรการศึกษา
ปฐมััย พุทธศักราช 2560 และองค คัามรู้การศึกษาปฐมััยที่ทันสมัย  
 2. ครูัิชาการระดับปฐมััยและครูสอนระดับปฐมััยน าคัามรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพ                
ของครูผู้สอนระดับปฐมััยโรงเรียนเอกชนใว้มีคัามรู้ คัามเข้าใจเทคนิค และกระบันการการเรียนการสอน
ัิทยาศาสตร   และสามารถน าคัามรู้ทีได้ไปจัดการเรียนการสอนในว้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ัันที่  1 – 2  พฤษภาคม  2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ ัิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ  
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน  63,800  บาท 
 

ผลการด าเนินงาน  
  1. บรรลุตามััตถุประสงค ที่ตั้งไั้ คือ ครูัิชาการระดับปฐมััยและครูสอนระดับปฐมััยของ
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เข้ารับการอบรมตามเป้าวมายของโครงการ
จ านัน 53 โรงเรียน จ านันทั้งสิ้น  106  คน 

  2. ครูัิชาการระดับปฐมััยและครูสอนระดับปฐมััยมีคัามรู้คัามเข้าใจวลักสูตรการศึกษา
ปฐมััย พุทธศักราช 2560 และองค คัามรู้การศึกษาปฐมััยที่ทันสมัย น าคัามรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนระดับปฐมััยโรงเรียนเอกชนใว้มีคัามรู้ คัามเข้าใจเทคนิค และกระบันการการเรียนการสอน
ัิทยาศาสตร   และสามารถน าคัามรู้ทีได้ไปจัดการเรียนการสอนในว้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

ภาพประกอบกจิกรรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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6. โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด                       
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย   จันทร แสงศรี 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

วัตถุประสงค์  
              1. เพื่อพัฒนาคัามรู้คัามเข้าใจในการเลือกใช้เทคนิคัิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน
โรงเรียนเอกชน  ที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ใว้ตอบสนองต่อการยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนใว้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตััช้ีััดในวลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และเป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดประสบการณ สู่การเรียนรู้
แบบ Active Learning ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศไทย 4.0   
  2. เพื่อใว้ครู โรงเรียนเอกชนในจังวััดเพชรบูรณ  น าคัามรู้ ไปประยุกต ใช้ในการจัด
ประสบการณ และการจัดการเรียนการสอนใว้เกิดประโยชน สูงสุดกับผู้เรียน 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ 
  1. ผู้บริวาร และครูโรงเรียนเอกชน  ที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมััย  ประถมศึกษา                         
และมัธยมศึกษา ในจังวััดเพชรบูรณ   จ านัน 277 คน 
  2. เจ้าวน้าที่และผู้ที่เกี่ยัข้อง  จ านัน 13 คน 

 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริวารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับการอบรมมีคัามรู้  คัามเข้าใจในการเลือกใช้            
เทคนิคัิธีการจัดการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ใว้ตอบสนองต่อ                    
การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนใว้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตััช้ีััดในวลักสูตรแกนกลาง                        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
  2. ผู้บริวารและครูโรงเรียนเอกชนน าคัามรู้ในการจัดประสบการณ สู่การเรียนรู้แบบ                             
Active  Learning  ไปประยุกต ใช้ในการจัดประสบการณ   และการจัดการเรียนการสอนใว้เกิดประโยชน สูงสุด                
กับผู้เรียน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ     เดือนกรกฎาคม – สิงวาคม 2561 ด าเนินการจัดอบรมในัันที่ 11 สิงวาคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ โรงแรมโฆษิตฮิลล   อ าเภอเมือง  จังวััดเพชรบูรณ  
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน  124,600  บาท 
 

ผลการด าเนินงาน  
  1. ผู้บริวารและครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมััย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ  เข้ารับการอบรมตามเป้าวมายโครงการ จ านัน 277 คน    
  2. ผู้บริวารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับการอบรมมีคัามรู้คัามเข้าใจในการเลือกใช้ เทคนิค
ัิธีการจัดการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ใว้ตอบสนองต่อการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนใว้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตััช้ีััดในวลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
      

        

 
 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัศมี  จันทร เพ็ง  และนายสมชาย  มีก าลัง 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุม่สง่เสรมิการศึกษาเอกชน และกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(O-NET) ต่ ากั่าเกณฑ มาตรฐานใว้เพิ่มข้ึน 
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนใว้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                    
(O-NET) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เป็นอย่างต่ า 

  3. เพื่อพัฒนากระบันการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนใว้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  4. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชนใว้มีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผล 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
   ผู้บริวาร/วััวน้าฝ่ายัิชาการ/ครูของโรงเรียนเอกชนในสังกดัส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบรูณ  จ านัน 46 โรงเรียน  จ านันทั้งสิ้น 461 คน 
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เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัวััดเพชรบรูณ ที่เข้าร่ัมโครงการ 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
   2. ผู้บรวิาร/ครู/วััวน้าฝ่ายัิชาการของโรงเรียนเอกชนในสงักัดส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบรูณ ทีเ่ข้าร่ัมโครงการ ได้รบัการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดเรียนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ    เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ  ว้องประชุมมะขามวัาน สพป.พช เขต 1, ว้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล  
 

งบประมาณ (บาท) จ านัน  360,000 บาท 
 

ผลการด าเนินงาน  
  กิจกรรมวลักที่ 1 มีการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน  

เพื่อยกระดับ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระวั่างัันที่ 18 – 23 มกราคม 2561 ณ ว้องประชุมมะขามวัาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 ดังนี้ 
 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่ัม
การประชุมได้แก่ ผู้บริวารโรงเรียนและวััวน้าัิชาการ จ านัน  92 คน 
 2. อบรมครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่ัมการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านัน 95 คน) 
 3. อบรมครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่ัมการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร  
และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ัิทยาศาสตร   จ านัน 94 คน) 
 4. อบรมครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่ัมการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านัน 62 คน 
 5. อบรมครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4 ผู้เข้าร่ัมการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร  และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ัิทยาศาสตร   จ านัน 61 คน 
 6. อบรมครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 5 ผู้เข้าร่ัมการอบรมได้แก่ ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระวลัก จ านัน 57 คน 
 

 กิจกรรมวลักที่ 2 -3 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการัางแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                            
(O-NET) ปีการศึกษา 2561 และกิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET)                         
ปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่ัมการประชุมได้แก่ ครูัิชาการระดับประถมศึกษา ครูัิชาการระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และครูัิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านัน 91 คน จัดเมื่อัันที่ 25 กันยายน 2561  
ว้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล  
 

  กิจกรรมวลักที่ 4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนเอกชน                             
จ านัน 54 โรงเรียน โดยศึกษานิเทศก ของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
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    กิจกรรมวลักที่ 5  ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน                       
( O-NET) สูง ที่โรงเรียนธีรธาดา และโรงเรียนอนุบาลโรจนัิทย   ในัันที่ 19 กุมภาพันธ  2561 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิัิทยา ในัันที่ 20 กุมภาพันธ  2561 โดยมีผู้เข้าร่ัมโครงการ  
จ านัน 82 คน 
 

สภาพความส าเร็จ  
  1. ผู้บริวาร/วััวน้าฝ่ายัิชาการ/ครูของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ                      
จังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 46 โรงเรียน จ านันทั้งสิ้น 461 คน 

2. โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ ที่เข้าร่ัมโครงการมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน (O-NET) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

3. ผู้บริวาร/ครู/วััวน้าฝ่ายัิชาการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังวััด 
เพชรบูรณ ที่เข้าร่ัมโครงการ ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประสิทธิผล 
 

ข้อเสนอแนะ       คัรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทัศนีย   จันทร แสงศร ี
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อใวผู้้บริวาร และครูโรงเรียนเอกชน มีคัามรู้ คัามเข้าใจ วลักส าคัญของการพฒันา 
องค กรคุณธรรม และกระบันการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สามารถเป็นัิทยากรแกนน าขยายผลในการพฒันา
โรงเรียนคุณธรรมได้ 
  2. เพื่อใวผู้้บริวาร และครูโรงเรียนเอกชนสร้างเครือข่ายชุมชนองค กรแวง่คุณธรรมโดยขอคัาม
ร่ัมมือจากวน่ัยงาน และองค กรทีท่ างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีคัามต่อเนือ่ง ตระวนักรู้ 
เข้าใจ วลกัส าคัญของการพัฒนาองค กรคุณธรรม และกระบันการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ 
   ผู้บรวิาร และครูโรงเรียนเอกชนในจังวััดเพชรบรูณ   จ านัน  165  คน 
 

 เชิงคุณภาพ 
   1. ผู้บริวารและครูโรงเรียนเอกชนทีเ่ข้ารับการอบรมมีคัามรู้ คัามเข้าใจ วลักส าคัญของการ
พัฒนาองค กรคุณธรรม และกระบันการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สามารถเป็นัิทยากรแกนน าขยายผลในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
  2. ผู้บรวิารและครโูรงเรียนเอกชนน าคัามรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค กรคุณธรรม และกระบันการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมใว้เกิดประโยชน สูงสุด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนกรกฎาคม – สิงวาคม 2561 ด าเนินการจัดอบรมในัันที่ 25 - 26 สิงวาคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ โรงแรมโฆษิตฮิลล   อ าเภอเมือง  จังวััดเพชรบูรณ  
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน  155,400  บาท 
 

ผลการด าเนินงาน  
   1. ผู้บริวาร และครูโรงเรียนเอกชนในจังวััดเพชรบูรณ  เข้ารับการอบรมตามเป้าวมายของ
โครงการ จ านัน  165  คน 

   2. ผู้บริวารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับการอบรมมีคัามรู้ คัามเข้าใจ วลักส าคัญของการ
พัฒนาองค กรคุณธรรม และกระบันการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สามารถเป็นัิทยากรแกนน าขยายผลใน
การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมได้ น าคัามรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค กรคุณธรรม และกระบันการขับเคลือ่นโรงเรียน
คุณธรรมใว้เกิดประโยชน สูงสุด 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน า 
เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

   

     

        
 
9. โครงการส่งเสริมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัศมี  จันทร เพ็ง 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อใวผู้บริวารและครูผู้รับผิดชอบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของ                     
โรงเรียนเอกชนในระบบ มีคัามรู้ คัามเข้าใจสามารถพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนใว้ด าเนินการไปได้อย่างเข้มแข็ง และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาได ้
            2. เพื่อใวผู้บริวารและครูผู้รับผิดชอบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีคัามรู้ คัามเข้าใจสามารถพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนใว้ด าเนินการไปได้อย่างเข้มแข็ง และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาได ้
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
 ผู้บริวารและครูผูร้ับผิดชอบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ และนอกระบบ ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบรูณ  จ านัน 68 โรงเรียน รัม 136 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริวารและครูผูร้ับผิดชอบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ใน
ระบบ และนอกระบบ ในสงักัดส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบรูณ มีคัามรู้คัามเข้าใจด้านการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใว้ด าเนินการไปได้อย่างเข้มแข็งและสามารถน าไปใช้ในการพฒันาการจัดการศึกษาได้  
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ระยะเวลาด าเนินการ ัันที่ 30 เมษายน 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ  ัิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ   อ าเภอเมือง  จงัวััดเพชรบรูณ  
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน  27,000  บาท 
 

ผลการด าเนินงาน  
  1. ผู้บริวารและครูผู้รับผิดชอบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบ และนอกระบบ ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เข้าร่ัมการอบรมตามเป้าวมาย
ของโครงการ  จ านัน 68 โรงเรียน จ านันทั้งสิ้น 136 คน 
 2. ผู้บริวารและครูผู้รับผิดชอบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน ในระบบและนอกระบบ ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีคัามรู้คัามเข้าใจด้านการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาใว้ด าเนินการไปได้อย่างเข้มแข็งและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา  
การจัดการศึกษาได้  
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

            

 
 

 
10. โครงการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 62 พ.ศ. 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัลิต  ทองบุญตา 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   คุรุสภาจังวััดเพชรบรูณ  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่วััมวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร รัชกาลที่ 10 
 2. เพื่อระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย  
 3. เพื่อสง่เสรมิยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพฒันาัิชาชีพครู   
 4. เพื่อสง่เสรมิสามัคคีธรรม คัามร่ัมมอืและคัามเข้าใจอนัดีระวั่างครู และครูกบัประชาชน 
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เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูในจงัวััดเพชรบรูณ  จ านัน 1,134 คน 
   

เชิงคุณภาพ   
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ  ได้ร่ัมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่วััมวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกูร รัชกาลที่ 10 

    2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ  ได้ร่ัมกิจกรรมระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย  ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาัิชาชีพครู   

    3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ  เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ
และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
 

ระยะเวลาด าเนินการ ัันที่  16  มกราคม  2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ   1. หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
   2. จัดใว้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณ  

งบประมาณ (บาท)  จ านัน 35,780 บาท  โดยได้รับเงินสนับสนุนการจัดงานัันครูจากวน่ัยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
- ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
- สมาคมผู้ประกอบัิชาชีพบริวารการศึกษาและครูอ าเภอเมืองเพชรบูรณ  
- เงินบริจาค จากผู้เข้าร่ัมงานัันครู 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. กิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรมท่ีก าหนด ผลการท่ีด าเนินการ 
1 พิธีเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่วัั 

มวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกรู  
รัชกาลที่ 10 

ถัายสักการะพระบรมฉายาลักษณ  พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่วััมวาัชิราลงกรณ บดินทรเทพยัรางกรู  
รัชกาลที่ 10 

2 พิธีท าบุญตักบาตร - ท าบุญตักบาตรข้าัสาร อาวารแวง้  
- ถัายภัตตาวารเพล ถัายจตุปจัจัยไทยธรรม พระสงฆ 
อนุโมทนา 
- พระสงฆ เจริญชัยมงคลคาถาประพรมน้ าพระพุทธมนต  

3 พิธีระลึกถงึพระคุณบูรพาจารย  - สัดค าฉันท ระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย  
- ยืนสงบนิ่งระลกึถึงพระคุณบูรพาจารย  

4 พิธีมอบรางััลและประกาศเกียรติคุณผู้
ประกอบัิชาชีพทางการศึกษา 

การมอบโล่ เกียรตบิัตรรางััลต่างๆ ใว้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นทกุสงักัด 

 

2. กิจกรรมสนับสนุน 
 

 

ท่ี กิจกรรมท่ีก าหนด กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1 จัดกิจกรรมรื่นเริง สันทนาการ นันทนาการ 

และการแข่งขันกีฬา 
- จัดใว้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
- จัดงานเลี้ยงสังสรรค ในภาคกลางคืน 
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สภาพความส าเร็จ  
  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้ก าวนดสถานที่ด าเนินการจัดงานัันครูประจ าปี   

พ.ศ.2561 จ านัน 3 แว่ง ดังนี้ 
1) ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  

สถานที่จัดงานคือ วอประชุมประกายทอง มวาัิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
ประธานในพิธีคือ นายพิบูลย  วัตถกิจโกศล ผู้ั่าราชการจังวััดเพชรบูรณ  
วน่ัยงานที่จัดคือ ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ   

2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 2 
สถานที่จัดงานคือ วอประชุมอ าเภอวล่มสัก จังวััดเพชรบูรณ  
ประธานในพิธีคือ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร  ผู้อ านัยการ สพป.เพชรบูรณ  เขต 2 
วน่ัยงานที่จัดคือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 2 

3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3 
สถานที่จัดงานคือ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังวััดเพชรบูรณ  
ประธานในพิธีคือ นางสาัเมตตา สินยบุตร นายอ าเภอบึงสามพัน 
วน่ัยงานที่จัดคือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ 

2. การก าวนดแก่นสาระของการจัดงาน ค าขััญัันครู ตลอดจนแนัทางการจัดงานัันครู               
มีคัามล่าช้า ทั้งนี้ในส่ันของการด าเนินงานในสันภูมิภาคมีคัามจ าเป็นที่ต้องใช้เัลาในการเตรียมการ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องด าเนินการประสานงานกับวลายส่ันราชการ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะอนุกรรมการจัดงานัันครู ส่ันกลาง คัรมีการจัดประชุมและก าวนดแนัทางการจัดงาน

ัันครูใว้ชัดเจน โดยเร็ั เพื่อใวส้่ันภูมิภาค มีเัลาในการรับแนัทางต่าง ๆ มาด าเนินการใว้มากขึ้น 
 2. คัรจัดสรรเงินอุดวนุนในการด าเนินการจัดงานัันครูเป็นระดับจังวััด  
 3. คัรจัดสรรเงินสนบัสนุนในการด าเนินการจัดงานัันครูใวเ้พียงพอ 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 62 พ.ศ. 2561 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 62 พ.ศ. 2561 

        
 

                
 

 
 

 
11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 (Children’Day National Project 2018) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสิทธิชัย  เนา  ัแก้ั 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มพฒันาการศึกษา 

วัตถุประสงค์  
               1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม ใว้รู้รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมวากษัตริย  และการปกครอง            
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมวากษัตริย ทรงเป็นพระประมุข 
               2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีัิต ตามวลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นประโยชน  และมีส่ันร่ัมในการท ากิจกรรมตามคัามสามารถและคัามสนใจ 
               3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อคัามสนุกสนาน และรู้รักสามัคคี ของเด็กและเยาัชน 
               4. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองคัามต้องการของประชาชนและชุมชน รัมทั้งมีการ      
บูรณาการทางสังคมใว้เกิดประโยชน สูงสุด 
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เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ   
  เด็กและเยาัชน เข้าร่ัมกิจกรรมจ านัน 225 คน 
 เชิงคุณภาพ   
  เด็กและเยาัชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมวากษัตริย  และมีคัามคิดสร้างสรรค  กล้า
คิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  5 สัปดาว     4 ธันัาคม 2560 -  13 มกราคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ  กองพลทวารม้าที่ 1  ค่ายพ่อขุนผาเมอืง  จังวััดเพชรบรูณ  
 

งบประมาณ (บาท)  ตั้งไั้    จ านัน    25,000    บาท  
   เบิกจ่ายแล้ั  จ านัน    25,000    บาท  
   เบิกจ่ายครั้งนี้   จ านัน    25,000    บาท    
   คงเวลือ   จ านัน       -        บาท   
  

ผลการด าเนินงาน  
   1. เด็กและเยาัชน เข้าร่ัมกิจกรรมมากกั่าเป้าวมาย จ านันมากกั่า 300 คน 

                     2. เด็กและเยาัชน ได้เรียนรู้ ถึงคัามส าคัญในสถาบันชาติ ศาสนา พระมวากษัตริย  และ           
มีคัามคิดสร้างสรรค  กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
          3. เกิดคัามพึงพอใจ จากกลุ่มเป้าวมาย เด็กและเยาัชน ชุมชน และประชาชนทั่ัไป 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
                   ข่าัสารการประชาสัมพันธ ไม่ทั่ัถึง  
 

ข้อเสนอแนะ 
  มีการประกาศประชาสัมพันธ อย่างกั้างขัาง 
  

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561  
(Children’Day National Project 2018) 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561  
(Children’Day National Project 2018) 
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1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาัณัฐรดา อยู่สุข   นักัิเคราะว นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นายพสกร ทัีทรัพย    นักัิเคราะว นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาักนกัรรณ สิทธิชาติ  นักัิเคราะว นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสาัไฉน ผึ่งผาย   นักัิชาการคอมพิัเตอร ช านาญการ 
5. นายกฤตเมธ แจ่มสั่าง  นักัิชาการคอมพิัเตอร ปฏิบัติการ 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  โดยการพัฒนา
ระบบบริวารจัดการและส่งเสริมใว้ทุกภาคส่ันมีส่ันร่ัมในการจัดการศึกษา 
  2. เพื่อประสานคัามร่ัมมือของวน่ัยงานทางการศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ  ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและท้องถ่ิน ในการด าเนินการแปลงนโยบาย เป้าวมาย ยุทธศาสตร  กลยุทธ และแนัทางการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังวััดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. เพื่อใว้ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังวััด
เพชรบูรณ  เพื่อใช้ประโยชน ในการัางแผนและการบริวารจัดการศึกษา 
  4. เพื่อใว้ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีแผนเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานและมีการบริวารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  1. จัดประชุมวน่ัยงานทางการศึกษาและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในจังวััดเพชรบูรณ  
จ านัน  4 ครั้ง ๆ ละ 1 ััน 
  2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบูรณ  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จ านัน  1 ครั้ง 1 ััน 
  3. จัดประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังวััดเพชรบูรณ  
จ านัน  1 ครั้ง 1 ััน 
  4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทันแผนพัฒนาการศึกษาจงัวััดเพชรบูรณ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังวััดเพชรบรูณ  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) จ านัน  1 ครั้ง 1 ััน 
  5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านัน 1 ครั้ง 1 ััน 
  6. จัดประชุมพิจารณาจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
จ านัน  4 ครั้ง ๆ ละ 1 ััน 
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 เชิงคุณภาพ  
  1. วน่ัยงานทางการศึกษาและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในจังวััดเพชรบูรณ  ได้ร่ัมคิด ร่ัมท าและ
ร่ัมรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาของจังวััด มีการัางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร กระทรังศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนาจังวััดทั้งในส่ัน
โครงการและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังวััด
เพชรบูรณ  และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการก าวนดทิศทางและกรอบแนัทางการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบรูณ  มีการทบทันแผนพัฒนาการศึกษา และมีแผนปฏิบัติ
การของจังวััดเพชรบูรณ  และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เป็นกรอบทิศทาง
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อใว้การบริวารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
  4. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบรูณ  มีการบริวารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
 

สถานท่ีด าเนินการ  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  และวน่ัยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังวััด 
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน 64,000 บาท (วกวมื่นสี่พันบาทถ้ัน)  
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมประชุมหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์
  1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้ด าเนินการประชุมวน่ัยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา และวน่ัยที่ที่เกี่ยัข้องในการจัดการศึกษา เพื่อประสานคัามร่ัมมือระวั่างวน่ัยงานทาง
การศึกษาในจังวััดและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง และบูรณาการจัดการศึกษาในจังวััดเพชรบูรณ ในเป็นเอกภาพ 
เช่น การแจ้งข่าัสารทางการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  การจัดท าแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษา รองรับแผนภาคแบบบูรณาการ (ภาคเวนือ) ของกระทรังศึกษาธิการ เป็นต้น ทั้งนี้ได้ประชุมเมื่อ
ัันที่ 30 มีนาคม 2561 เัลา 09.00 - 17.30 น. ณ ว้องประชุมพิสัณฑ  ปิ่นมาก ศูนย การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ  มีการประเมินคัามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

 2. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

2.1 ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2561 จากส านักงานปลัดกระทรังศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ในัันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ว้องประชุมศูนย การเรียนรู้ (อาคารลูกเสือ) 
สพป.เพชรบูรณ  เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่ัมประชุม ได้แก่ ผู้บริวาร ผอ.กลุ่มงาน ศึกษานิเทศก  และเจ้าวน้าที่ที่
เกี่ยัข้อง ได้ร่ัมกันจัดท าร่างมาตรการประวยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  และก าวนดผู้รับผิดชอบโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยพิจารณาจากกรอบงานคัามรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม และพิจารณากลัน่กรองโครงการ
ใว้สอดคล้องกับเป้าวมายการพัฒนาและััตถุประสงค ของการจัดสรรงบประมาณ และค านึงถึงคัามสอดคล้อง
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กับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยัข้อง เพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  2.2 เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ เพื่อพิจารณาใว้
คัามเว็นชอบ 
  2.3 ส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ใว้ส านักงานปลัดกระทรังศึกษาธิการและ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
  2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ การใช้แผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบูรณ  ใว้ผู้เกี่ยัข้องทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

 3. กิจกรรมประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานดังนี้ 
  3.1 ประชุมคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  ประจ าปี 
2561 ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อัันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ  ว้องประชุม A.O.C. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1  
  3.2 ประชุมคณะท างานออกแบบและจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  
ประจ าปี 2561  เมื่อัันที่ 22 ธันัาคม 2560  ณ ว้องประชุมอาคารลูกเสือ (อาคารสีเวลือง) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 
  3.3 ประชุมคณะท างานออกแบบและจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  
ประจ าปี 2561  เมื่อัันพฤวัสบดีที่ 28 ธันัาคม 2560  ณ ว้องประชุมอาคารลูกเสอื (อาคารสีเวลือง) ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 
  3.4 การด าเนินงานตามระเบียบกระทรังศึกษาธิการั่าด้ัยการบริวารข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
       ผู้ั่าราชการจังวััดเพชรบูรณ ในฐานะประธานกรรมการบริวารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  ได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณัุฒิในคณะกรรมการบริวารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังวััด ตามค าสั่งที่ 350/2561 ลงัันที่ 19 มิถุนายน 2561 และได้ประกาศลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริวารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  ประกาศ ณ ัันที่  19 
มิถุนายน 2561         
  3.5 การด าเนินการตรัจสอบคัามซ้ าซ้อนของนักเรียนรายบุคคลประจ าการศึกษา 2561  
ภาคเรียนที่ 1 
  มีกระบันการตรัจสอบคัามซ้ าซ้อนของนักเรียน ดังนี ้
  1) ด าเนินการดาัโวลดรายช่ือคัามซ้ าซ้อนนักเรียนรายบุคคลจากระบบรายงานจ านัน
นักเรียนซ้ าซ้อนโดยใช้รวัสของนายทะเบียนและผู้ช่ัยนายทะเบียน 
  2) คัดกรองรายช่ือคัามซ้ าซ้อนของนักเรียนรายบุคคลโดยแยกเป็นรายสังกัด เช่น สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ), ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีัศึกษา 
  3) จัดท าแนัปฏิบัติการยืนยันตััตนผู้เรียนในสถานศึกษาของจังวััดเพชรบูรณ ปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนที่ 1 
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   4)  จัดท าวนังสือแจ้งวน่ัยงานทางการศึกษาที่มีรายช่ือนักเรยีนซ้ าซ้อนใว้ด าเนินการตรัจสอบ
และยืนยันข้อมูลรายบุคคลพรอ้มทั้งส่งเอกสารวลกัฐานกลับมายังส านักงานศึกษาธิการจังวััดภายในระยะเัลาที่
ก าวนด 

5) รายงานผลการตรัจสอบและยืนยันข้อมูลคัามซ้ าซ้อน ผ่านระบบรายงานจ านันนักเรียน
ซ้ าซ้อนภายในัันที่ 31 สิงวาคม 2561  

6) จัดท าวนงัสือแจ้งรายงานผลการตรัจสอบและยืนยันข้อมูลคัามซ้ าซอ้นของข้อมลูนักเรียน 
รายบุคคลส่งไปยงัส านักงานศึกษาธิการภาค 17 และส านักงานปลัดกระทรังศึกษาธิการ  
 

 4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 
  4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทันแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังวััดเพชรบูรณ  (รอบทบทัน พ.ศ.2563) และได้ประชุมคระกรรมการและ
วน่ัยงานทางการศึกษา เมื่อัันที่ 31 สิงวาคม 2561 ณ ว้องสันพฤกษศาสตร  โรงเรียนัิทยานุกูลนารี อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังวััดเพชรบูรณ   
  4.2 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้น าร่างยุทธศาสตร และแนัทางการจัดการศึกษา
จังวััดเพชรบูรณ  พร้อมช่ือแผนงานโครงการที่จะด าเนินงาน ที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการทบทัน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังวััดเพชรบูรณ  (รอบทบทัน พ.ศ.2563) เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เกี่ยักับการพัฒนาการศึกษา เมื่อัันที่ 10 กันยายน 2561  ณ ว้องประชุม
ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ     
  4.3 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  น าร่างยุทธศาสตร และแนัทางการจัดการศึกษา
จังวััดเพชรบูรณ  และแผนงานโครงการ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ใว้คัาม เว็นชอบ     
ในัันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังวััดเพชรบูรณ  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เสนอต่อกระทรังศึกษาธิการ และเสนอจังวััดเพชรบูรณ ต่อไป 
 

 5. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

5.1 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ในัันศุกร ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ว้องประชุมศูนย การเรียนรู้ (อาคารลูกเสือ) 
สพป.เพชรบูรณ  เขต 1 โดยมีกลุ่มเป้าวมาย ได้แก่ ผู้บริวาร ผอ.กลุ่มงาน ศึกษานิเทศก  และเจ้าวน้าที่ทุกคน 
ได้ร่ัมกันทบทันแนัทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบูรณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แก่ ัิสัยทัศน  พันธกิจ เป้าประสงค รัม ประเด็นยุทธศาสตร  และ
ก าวนดเป้าประสงค ตามประเด็นยุทธศาสตร  ตััช้ีััดคัามส าเร็จ และแนัทางการพัฒนาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  โดยค านึงถึงคัามสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยัข้อง นอกจากนี้ยังท าการ
ัิเคราะว สภาพแัดล้อม (SWOT) ตลอดจนปัญวา คัามต้องการ ของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
เพื่อใช้เป็นกรอบแนัทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  5.2 แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) และจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นแผนการ
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ใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราัเดียักัน โดยใว้พิจารณาจัดท าโครงการที่เป็นงานประจ าของกลุ่ม
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นวลัก ตามกรอบวน้าที่คัามรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มและบทบาทอ านาจวน้าที่ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  และพิจารณากลั่นกรองโครงการใว้เป็นไปตามเป้าวมายและคัาม
ต้องการ เพื่อจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
  5.3 เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ต่อศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เพื่อพิจารณา
ใว้คัามเว็นชอบ 

5.4 ส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ใว้ส านักงานปลัดกระทรังศึกษาธิการและ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
  5.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ การใช้แผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบูรณ  ใว้ผู้เกี่ยัข้องทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

 6. กิจกรรมประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
  6.1 จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบูรณ  ตามที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรังศึกษาธิการ ในัันศุกร ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ว้อง
ประชุม ช้ัน 2 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ได้แก่ ผู้บริวาร และผอ.กลุ่มงาน ได้ร่ัมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ เพื่อใช้
เป็นแผนงานในการบริวารจัดการของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  6.2 จัดประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ ส านักงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ 
และพิจารณาจัดสรรใว้แต่ละกลุ่มงาน ใว้มีััสดุอุปกรณ เพียงพอกับการปฏิบัติงาน เมื่อัันที่ 28 ธันัาคม 2560 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรครุภัณฑ  ได้แก่ ผู้บริวาร และผอ.กลุ่มงาน สามารถจัดสรรคอมพิัเตอร  จ านัน 
3 เครื่อง เครื่องพิมพ  1 เครื่อง และเครื่องโทรสาร  1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าวน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
 

 7. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ได้จัดท าแผ่นประชาสัมพันธ ยุทธศาสตร และแนัทางการ
จัดการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 1,000 
ฉบับ เพื่อใว้แก่วน่ัยงานทางการศึกษา วน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง และสถานศึกษาทุกแว่งในจังวััดเพชรบูรณ  ได้
ทราบและขับเคลื่อนแนัทางการพัฒนาการศึกษาใว้เป็นไปในทิศทางเดียักัน 
 

สภาพความส าเร็จ  
  1. มีการประชุมวน่ัยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการจัด
การศึกษา จังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 1 ครั้ง 1 ััน  
  2. มีการทบทันแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังวััดเพชรบูรณ  จ านัน 1 ครั้ง  
  3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังวััดเพชรบูรณ   
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านัน 1 เล่ม  
  4. มีแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบรูณ  (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) จ านัน 1 เล่ม 
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  5. มีแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบรูณ  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี จ านัน 1 เล่ม 
  6. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััด
เพชรบูรณ   จ านัน  1 ฉบับ 
  7. มีระบบบริวารข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  ปี 2561เพื่อเป็นโปรแกรม
ส าวรับบรวิารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังวััดเพชรบูรณ เั็บไซต www.pnbpeo.go.th/data61 
จ านัน 1 ระบบ และมีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังวััดเพชรบรูณ  ปี 2561 
  8. วน่ัยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการจัดการศึกษา จังวััด
เพชรบูรณ  มีการประสานงานและบูรณาการจัดการศึกษาร่ัมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
  9. มีการทบทันแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังวััดเพชรบูรณ  เป็นแนัทางในการ
จัดการศึกษาของจังวััดเพชรบูรณ   
  10. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ส าวรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของจังวััด
เพชรบูรณ  จากกระทรังศึกษาธิการ และงบประมาณพัฒนาจังวััดเพชรบูรณ  
  11. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีการบริวารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนเป็น
กรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของวน่ัยงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของ
ผู้บริวาร ใว้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  12. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ) เป็น
กรอบแนัทางในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  
  13. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นแนัทางในการบริวารขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
  14. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังวััดเพชรบูรณ  
ปี 2561 ส าวรับบริวารจัดการด้านการศึกษาในจังวััด 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 1. ผู้เข้าร่ัมประชุมวน่ัยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการจัด
การศึกษา และการประชุมทบทันแผนพัฒนาการศึกษา รัมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้เข้าร่ัมประชุม
บ่อยครั้ง และบางท่านไม่มาเข้าร่ัมประชุม ส่งผลใว้การรับรู้แนัทางไม่ต่อเนื่อง 
 2. วน่ัยงานวลายแว่งยังยึดติดกับภารกิจงานประจ าของวน่ัยงาน จึงเป็นอุปสรรค ในการจัดท า
แผนงานโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณในจากจังวััดวรือระดับภาค ในเชิงพื้นที่วรือเชิงนโยบาย 
 3. การใว้คัามร่ัมมือในการจัดส่งแผนงาน/โครงการ ไม่ตรงตามระยะเัลาที่ก าวนด จึงท าใว้การ
ด าเนินงานในข้ันตอนอื่นๆ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าวนดระยะเัลาที่ัางไั้ 
 4. การก าวนดแผนการใช้จ่ายไม่มีข้อมูลย้อนวลัง เนื่องจากเป็นวน่ัยงานตั้งใวม่ อาจเกิด
ข้อผิดพลาดในการัางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 5. ข้อมูลด้านการศึกษามีมากและวลายด้าน ต้องอาศัยคัามร่ัมมือจากวลายฝ่าย จึงจะประสบ
คัามส าเร็จ 
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 6. ปัญวาในการรายงานข้อมูลนักเรียนซ้ าซ้อน พบั่าข้อมูลคัามซ้ าซ้อนของนักเรียนรายบุคคลใน
จังวััดเพชรบูรณ มีปริมาณมาก และระบบรายงานจ านันนักเรียนซ้ าซ้อนมีการประมัลและแจ้งรายช่ือข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลถึง 2 รอบ ในระยะเัลาไล่เลี่ยกัน จึงท าใว้การประสานงานไปยังวน่ัยงานต้นสังกัดเกิดคัาม
ขัดข้องและล่าช้า  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้เข้าร่ัมประชุมคัรเป็นบุคคลจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อใว้เกิดคัามต่อเนื่องในการ
รับรู้แนัทางการพัฒนาการศึกษาของจังวััดและเรื่องต่างๆด้านการศึกษา  
 2. เจ้าวน้าที่จะต้องถือปฏิบัติตามแผนการใช้จ่าย เพื่อใว้เป็นไปตามััตถุประสงค และแผนงานที่ได้
ก าวนดไั้ 
 3. แจ้งแนัทางการจัดเก็บข้อมูลแก่วน่ัยงานทางการศึกษาทราบล่ังวน้า 
 4. ใว้มีระยะเัลาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเวมาะสม 
 5. จัดท ากรอบระยะเัลาในการด าเนินการตรัจสอบและยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน 
 6. ระบบการตรัจสอบและรายงานผลต้องมีคัามเสถียรและมีคัามพร้อมในการรองรับการใช้
งานมากขึ้น 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

    
การประชุมหน่วยงานทางการศึกษา 

 

 

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
 

      

           
การประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       
ประชุมจัดสรรงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

          
ประชุมคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2561 

 

         
ประชุมคณะท างานออกแบบและจดัท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศกึษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2561 

 

 
2. การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายสุภาพ  กุประดิษฐ   และคณะ 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาัิเคราะว ข้อมูลสารสนเทศ 
  2. เพื่อสนับสนุนการตรัจราชการ 
  3. เพื่อจัดท าแผนการรองรับการตรัจราชกา 
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   4. เพื่อร่ัมด าเนินการเกี่ยักับการตรัจราชการของผู้ตรัจราชการกระทรังศึกษาธิการในการ
ตรัจราชการ 
  5. เพื่อการก ากับ ติดตาม ตรัจสอบและประเมินผลการบริวารการจัดการศึกษาของวน่ัยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ  
  6. เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าวนดตััช้ีััดคัามส าเร็จการ
ด าเนินงานตามภารกิจของวน่ัยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
  7. เพื่อศึกษา ัิจัย เกี่ยักับงานการััดผลและประเมินผล การติดตาม ตรัจสอบระบบบริวาร 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  1. ศึกษาัิเคราะว ข้อมูล สารสนเทศ ตามนโยบาย/ประเด็นของสถานศึกษา/วน่ัยงานในสังกัด 
  2. จัดท าแผนการรองรับการตรัจราชการได้สอดคล้องกับนโยบาย/ประเด็นของผู้ตรัจราชการ
กระทรังศึกษาธิการ 
  3. ร่ัมด าเนินการเกี่ยักับการตรัจราชการของผู้ตรัจราชการกระทรังศึกษาธิการตามรอบ
ปกติ 2 รอบ/ปี 
   

 เชิงคุณภาพ  
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถนน ามา
ใช้ได้ในการัางแผนการจัดการศึกษา 
  2. มีแผนการรองรับการตรัจราชการที่สอดคล้องกับกระทรังศึกษาธิการและส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 17  
    

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
  รูปแบบที่ 1 การตรัจราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี 
  รอบที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) ในัันที่ 13 มีนาคม 2561 
  รอบที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) ในัันที่ 16-17 สิงวาคม 2561 

 

สถานท่ีด าเนินการ 
  1. น าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรังศึกษาธิการ ณ ว้องประชุมมะขาม
วัาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 
  2. ลงพื้นที่ตรัจเยี่ยมสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราษฏร ประชานุเคราะว  57 ัิทยาลัยสารพัด
ช่างเพชรบรูณ  และโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

งบประมาณ (บาท)  จ านัน  145,500  บาท  
 

ผลการด าเนินงาน  
  1. การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เป็นวน่ัยงานรับการตรัจราชการในจังวััด
เพชรบูรณ  ได้จัดท ารายงานผลการตรัจราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 1 และรอบ
ที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มอบใว้กับส านักงานศึกษาธิการการภาค 17 ส านักงานศึกษาธิการ
จังวััดเพชรบูรณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 - 3 ส านักงานศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังวััดเพชรบูรณ  มวาัิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  ศูนย การศึกษาพิเศษจังวััดเพชรบูรณ  และัิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ  รายละเอียดดังนี ้  
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 2. สรุปผลจากการประชุมรับการตรวจราชการ  
   นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้มีัิธีแก้โดยการที่ัิเคราะว แล้ั
มาจัดท าแผนแก้ โรงเรียนคัรก าวนดเป้าวมายข้ึนเองวากท าตามข้ันตอนนี้จะท าได้เกินเป้าวมายที่ตั้งไั้ 
ัิเคราะว เด็กเป็นรายบุคคล ัิเคราะว วลักสูตร ัิเคราะว จาก Test BluePrint ัิเคราะว จากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในปีที่ผ่านมา 
   นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมััย เด็กปฐมััยต้องเตรียมคัามพร้อมโดยเท่าที่มีอยู่ 
เช่น ท้องถ่ินใครจัดตรงไวนก็จัดต่อไปจัดในพื้นที่ที่ไม่มีใครจัด โอนอนุบาลใว้ท้องถ่ินไปนานแล้ั โอนนม โอน
โรงเรียนใว้ท้องถ่ินวากั่าไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เราก็สามารถได้ 
   นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ใว้ขยายผลการอบรมโครงการ Boot 
camp และการจัดการอบรมขยายผลใว้โรงเรียนเครือข่ายของ Master Trainer 
    นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดัิเคราะว  จะต้องจัดกระบันการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดัิเคราะว และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
   นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่ันผู้เรียนสายอาชีพ ขับเคลื่อนใว้จัดท าแผนบูรณาการการ
รับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่ันผู้เรียนสายอาชีพระดับจังวััด 
   นโยบายที่ 6 การพฒันาก าลงัคนตามคัามต้องการของสถานประกอบการ
ภายในประเทศ ใว้มีการส่งเสริมการจัดอาชีัศึกษาแบบมสี่ันร่ัมกับสถานประกอบการเพื่อใว้ผูส้ าเรจ็
อาชีัศึกษามีประสบการณ ตรงในการฝึกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับคัามต้องการตลาดแรงงาน 
   นโยบายที่ 7 การบริวารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใวส้ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจัดท าแผนและยุทธศาสตร การบรวิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้ เน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ัน ป.1อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน และการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เน้นการอ่านคล่อง เขียนคลอ่งนักเรียนช้ัน ป.2 และ ป.3 
   นโยบายที่ 9 การสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เน้นการจัดกระบันการ
เรียนรู้และพฒันาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกดัและมลูนิธิยุัสถิรคุณ 
   นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค ใว้ทุก
วน่ัยงานที่เกี่ยัข้องได้ัางแผนบรูณาการเพื่อท าการขับเคลื่อนในระดบัจงัวััดและระดบัภาคร่ัมกัน 
   นโยบายที่ 11 การพัฒนาครูทั้งระบบ พัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบ
ังจรและพฒันาครูตามกระบันการสร้างชุมชนแว่งการเรียนรู้ PLC 
   นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาัชนผ่านกระบันการลูกเสอืและยุักาชาด ใว้
มีการจัดท าแผนพัฒนาลูกเสือจังวััดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใช้กระบันการลกูเสือและยุักาชาดในการ
จัดการเรียนการสอน/กจิกรรมเสริมสร้างคัามเป็นพลเมืองดี 
 

 3. ผลจากการไปเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตรัจเยี่ยมวน่ัยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เกี่ยัข้อง ดังนี้  
  รอบที่ 1  
  1. โรงเรียนบ้านยาัี-ว้ัยโป่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 
  2. กศน.อ าเภอวล่มสัก สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังวััดเพชรบูรณ  
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  ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนบ้านยาัี-ว้ัยโปง่ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม 
2. กศน.อ าเภอวล่มสัก กลุม่ตีมีดบ้านใวม่ ต าบลตาลเดี่ยั อ าเภอวลม่สกั จังวััดเพชรบูรณ   

เป็นชุมชนผลิตมีดเพื่อใช้ในชีัิตประจ าััน 
 

  รอบที่ 2  
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะว  57 จังวััดเพชรบรูณ   
2. ัิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ  โรงเรียนเพชรพทิยาคม 
3. โรงเรียนเพชรพทิยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 

  ผลการด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนราชประชานุเคราะว  57 เป็นโรงเรียนเศรษฐกจิพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 
  2. ัิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ  เป็นัิทยาลัยขับเคลือ่นศูนย บ่มเพาะผูป้ระกอบการ
อาชีัศึกษา 
  3. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขับเคลื่อนระบบดูแลช่ัยเวลอืนกัเรียน การยกระดับคุณภาพ
ทางการเรียนและเน้นการจัดการเรียนการสอนสู่เตรียมเข้าระดับอุดมศึกษาและการมีงานท า 
 

ข้อเสนอแนะ  
 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

        

         
             

การประชุมการตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 13 มีนาคม 2561 
 

   
 

ตรวจเย่ียมกลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    66 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

 
ตรวจเย่ียมโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 
 
 

 
3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการ
ตรวจราชการในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายสุภาพ  กุประดิษฐ   2. นายชัยชาญ วมื่นชนะมา 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อประสานและสนับสนุนการตรัจราชการของผู้ตรัจราชการ กระทรังศึกษาธิการตาม
นโยบายการตรัจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  2. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการตรัจราชการโดยบูรณาการข้อมูลที่สนับสนุนการตรัจราชการ 
ติดตาม ตรัจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับจังวััด 
  3. เพื่อรายงานคัามก้าัวน้า คัามส าเร็จ ปัญวา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัด
การศึกษาต่อผู้บริวารระดับสูงและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง 
  4. เพื่อร่ัมลงพื้นที่ตรัจราชการกับคณะผู้ตรัจราชการกระทรังศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติ
การตรัจราชการ การติดตาม ตรัจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  5. เพื่อก ากับ ติดตาม ตรัจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของวน่ัยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ  
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  
  1. ประสานและสนับสนุนการตรัจราชการของผู้ตรัจราชการ กระทรังศึกษาธิการตาม
นโยบายการตรัจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา/วน่ัยงานต้นสังกัด 
  2. ส่งเสริมเครือข่ายการตรัจราชการโดยบูรณาการข้อมูลที่สนับสนุนการตรัจราชการ ติดตาม 
ตรัจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ในระดับจังวััด 
  3. ร่ัมลงพื้นที่การตรัจราชการกับคณะผู้ตรัจราชการกระทรัง ตามแผนปฏิบัติการตรัจ
ราชการ ติดตาม ตรัจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรอบปกติ  
2 รอบ/ปี 
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  4. สรุปและรายงานผลการตรัจราชการ ตามนโยบายการตรัจราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในปีต่อไปใว้กับส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  (กศจ.) 
 

 เชิงคุณภาพ  
  1. การตรัจราชการของผู้ตรัจราชการกระทรังศึกษาธิการ ตามนโยบายกระทรังศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด าเนินไปด้ัยคัามเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ 
  3. มีแผนการรองรับการตรัจราชการที่สอดคล้องกับกระทรังศึกษาธิการและส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 
  4. สรุปและรายงานผลคัามก้าัวน้า คัามส าเร็จ ปัญวา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัด
การศึกษาต่อผู้บริวารระดับสูงและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
  รูปแบบที่ 1 การตรัจราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี 
  รอบที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) ในัันที่ 13 มีนาคม 2561 
  รอบที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) ในัันที่ 16-17 สิงวาคม 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ 
  1. น าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรังศึกษาธิการ ณ ว้องประชุมมะขาม
วัาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 
  2. ลงพื้นที่ตรัจเยี่ยมสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราษฏร ประชานุเคราะว  57 ัิทยาลัยสารพัด
ช่างเพชรบรูณ  และโรงเรียนเพชรพิmยาคม 
งบประมาณ (บาท)  จ านัน  33,000  บาท 
  

ผลการด าเนินงาน  
  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เป็นวน่ัยงานที่รับการตรัจราชการ ได้ด าเนินการ
ประสานและสนับสนุนการตรัจราชการของผู้ตรัจราชการ กระทรังศึกษาธิการตามนโยบายการตรัจราชการ
แบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดใว้มีการส่งเสริมเครือข่ายการตรัจราชการโดยบูรณาการ
ข้อมูลที่สนับสนุนการตรัจราชการ ติดตาม ตรัจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาในระดับจงัวััดเพชรบูรณ 
ร่ัมลงพื้นที่ตรัจราชการกับคณะผู้ตรัจราชการกระทรังศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติการตรัจราชการ การ
ติดตาม ตรัจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ก ากับ ติดตาม ตรัจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของวน่ัยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ  เมื่อได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ัได้รายงานคัามก้าัวน้า คัามส าเร็จ ปัญวา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อ
ผู้บริวารระดับสูงและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้อง        

  ผู้บริวารระดับสูงของกระทรังศึกษาธิการ ตลอดทั้งวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดทั้งปัญวา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรังศึกษาธิการ สถานศึกษา/วน่ัยงานในสังกัดจังวััดเพชรบูรณ  เพื่อเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการปรับปรงุ
พัฒนาและแก้ไขปัญวาใว้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่จังวััดเพชรบูรณ  
  

ข้อเสนอแนะ  
 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 

    

 

 
 

 
4. โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาครองรับแผนพัฒนาภาครูปแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพสกร ทัีทรพัย   นักัิเคราะว นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 
 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสร้างคัามเข้าใจวน่ัยงานในจงัวััดเกี่ยักับทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคเวนอื ใว้
สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาภาค 
     2. เพื่อจัดท าและขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับ
แผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการร่ัมกับวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในจังวััด 
     3. ประสาน บริวาร การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 กับ
วน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในจังวััด พร้อมด้ัยจัดท าข้อมูลสนับสนุนประกอบการช้ีแจงต่อคณะกรรมการระดับต่างๆ ที่
เกี่ยัข้องในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับภาค 
   4. เพื่อก ากับติดตามและสรุปผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคที่เกี่ยัข้องในระดับ
จังวััด 
   5. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรังศึกษาธิการ และทิศทางการพัฒนาภาค 
ที่ก าวนด รัมทั้งจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับวน่ัยงานในระดับภาค และ
วน่ัยงานอื่น  
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เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ  

1. ประชุมวน่ัยงานทางการศึกษาและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการจัดการศึกษา สร้างคัามเข้าใจ
วน่ัยงานในจังวััดเกี่ยักับทิศทางการพัฒนาภาคเวนือ จ านัน 1 ครั้ง   
  2. ประชุมวน่ัยงานทางการศึกษาและวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการจัดการศึกษา จัดท าแผนงาน/
โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ จ านัน 1 ครั้ง  
  3. แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับทิศทางการพัฒนาภาคแบบบูรณาการ 
จ านัน 1 เล่ม  
  4. ข้อเสนอการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านัน 1 ชุด 
  5. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคในพื้นที่จังวััด  
  6. ข้อมูลสนับสนุนประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
 

 เชิงคุณภาพ  
  1. ผู้บริวาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยัข้องมีคัามรู้คัามเข้าใจในทิศทาง   การ
พัฒนาภาคเวนือที่ก าวนดข้ึนและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคในช่ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แว่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อัันที่ 15 ธันัาคม 2560 และสามารถจัดท าแผนและจัดท าค าของบประมาณแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรังศึกษาธิการตามทิศทางการพัฒนาภาคและเป็นแผนงานโครงการการ
พัฒนาภาคตามทิศทางการพัฒนาภาคเวนือ 
  2. มีแผนงาน/โครงการของแผนบรูณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบ
บูรณาการ  มีข้อเสนอการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสรุปข้อมูลผลการ
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคมีข้อมูลสนับสนุนการประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยัข้อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ  – กันยายน 2561 
 

สถานท่ีด าเนินการ 1. ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  จังวััดเพชรบูรณ  
   2. ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 จังวััดพิษณุโลก 
   3. ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 จังวััดเชียงใวม่ 
 

งบประมาณ (บาท)   จ านัน  40,000  บาท (สีว่มื่นบาทถ้ัน)  
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. การสร้างความเข้าใจหน่วยงานในจังหวัดเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ด าเนินการประชุมวน่ัยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา และวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการจัดการศึกษา จังวััดเพชรบูรณ  เพื่อสร้างคัามเข้าใจวน่ัยงาน     
ในจังวััดเกี่ยักับทิศทางการพัฒนาภาคเวนือตามแผนพัฒนาภาคเวนือ เมื่อัันที่  19 เมษายน 2561           
เัลา 09.00 น. ณ ว้องประชุมศูนย สื่อการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 
 

 2. จัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ   ด าเนินการจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ดังนี้  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    70 

   1)  ด าเนินการประชุมวน่ัยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการ
จัดการศึกษา จังวััดเพชรบูรณ  เพื่อร่ัมกันจัดท าละเอียดกิจกรรมวลักของโครงการฯ ตามวน้าที่คัามรับผิดชอบ
ของวน่ัยงาน ที่จะพัฒนาตามยุทธศาสตร ของภาคเวนือ เมื่อัันที่  19 เมษายน 2561 เัลา 09.00 น. ณ ว้อง
ประชุมศูนย สื่อการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1  
   2) ประชุมพิจารณาทบทันแผนงานโครงการแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  
รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ (ภาคเวนือ) ของจังวััดเพชรบูรณ  เมื่อัันที่ 25 เมษายน 2561 เัลา 
09.00 น. ณ ว้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  
   3) ส่งแผนงานโครงการแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบ
บูรณาการ (ภาคเวนือ) ของจังวััดเพชรบูรณ  ใว้แก่ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 จ านัน 9 โครงการ 
   4) จัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาครองรับแผนพัฒนาภาครูปแบบ 
บูรณาการภาคเวนือ พ.ศ.2563 ของจังวััดเพชรบูรณ  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
จ านัน 1 เล่ม  
   5) เข้าร่ัมการประชุมปฏิบัติการทบทันและจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
รองรับแผนพัฒนาภาครูปแบบบูรณาการภาคเวนือ ร่ัมกับส านักงานศึกษาธิการภาค 17 จังวััดพิษณุโลก และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 จังวััดเชียงใวม่ 
 3. การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน    
พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
    ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  ด าเนินการประชุมวน่ัยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา และวน่ัยงานที่เกี่ยัข้องในการจัดการศึกษา จังวััดเพชรบูรณ   เพื่อทบทันยุทธศาสตร และแนั
ทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังวััดเพชรบูรณ  ที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
ภาคเวนือ เมือัันที่ 31 สิงวาคม 2561 ณ ว้องสันพฤกษศาสตร  โรงเรียนัิทยานุกูลนารี อ าเภอเมือง จังวััด
เพชรบูรณ   
 4. การมีส่วนร่วมในการแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังวััดเพชรบูรณ  เข้าร่ัมการด าเนินงานเกี่ยักับการจัดท าและขับเคลื่อน
แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาครองรับแผนพัฒนาภาครูปแบบบูรณาการภาคเวนือ ดังนี้  
   1) ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบ
บูรณาการ (ภาคเวนือ) เมื่อัันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 จังวััดเชียงใวม่ 
   2) เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาค
แบบบูรณาการ (ภาคเวนือ) เมื่อัันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด  อ าเภอเมือง จังวััดพิษณุโลก 
(ส านักงานศึกษาธิการภาค 17)  
   3) การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงพื้นที่และจัดท าแผนยุทธศาสตร เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระดับจังวััด ในัันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงแรมอัมรินทร ลากูล อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังวััดพิษณุโลก (กลุ่มจังวััดภาคเวนือตอนล่าง 1 กระทรังมวาดไทย)  
   4) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังวััด
ภาคเวนือตอน ล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ในัันอังคารที่ 24 
กรกฎาคม 2561ณ ว้องประชุมวยาดเพ็ชร โรงแรมเรือนแพ อ าเภอเมือง จังวััดพิษณุโลก 
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   5) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทันการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา รองรับ
แผนพัฒนาภาครูปแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในัันที่ 3 -5 กันยายน 2561 ณ โรงแรม
เชียงใวม่ออร คิด อ าเภอเมืองเชียงใวม่ จังวััดเชียงใวม่ (ส านักงานศึกษาธิการภาค 15) 
   6) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทันการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา รองรับ
แผนพัฒนาภาครูปแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  ช่ังระวั่างในัันที่ 20-30 กันยายน 
2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 อ าเภอเมืองเชียงใวม่ จังวััดเชียงใวม่  
 

สภาพความส าเร็จ  
   1. มีการสร้างคัามเข้าใจวน่ัยงานในจังวััดเกี่ยักับทิศทางการพฒันาภาคเวนือ  
จ านัน 1 ครั้ง  จ านันผู้เข้าร่ัมไม่น้อยกั่า 50 คน  
  2. ประชุม จัดท าแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาค
แบบบรูณาการ จ านัน 2 ครั้ง 
  3. มีแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับทิศทางการพัฒนาภาคแบบบูรณาการ 
จ านัน 1 เล่ม  
  4. มีแผนงานโครงการ จ านัน 9 โครงการ และข้อเสนอการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
  5. มีส่ันร่ัมในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา รองรับแผนพัฒนาภาค
รูปแบบบูรณาการ จ านัน 6 ครั้ง  
  6. วน่ัยงานทางการศึกษา เข้าใจทิศทางการพฒันาภาคเวนือ  
  7. วน่ัยงานทางการศึกษามีส่ันร่ัมในการจัดท าแผนงานโครงการแผนบรูณาการด้าน
การศึกษา รองรับแผนพฒันาภาครูปแบบบรูณาการ สามารถบรรลุััตถุประสงค ตามเป้าวมาย 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   
  การจัดท าแผนงานโครงการของจังวััด/วน่ัยงาน ยังคงมีรูปแบบที่เป็นโครงการในเชิงภารกิจ
วลักของวน่ัยงาน ยังไม่ตอบสนองในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาแนัทางได้ปรับปรงุใวส้อดคลอ้ง
กับคัามต้องการของแผนพัฒนาภาคแล้ั  
 

ข้อเสนอแนะ   
  ศึกษาัิเคราะว และท าคัามเข้าใจแนัทางการพัฒนาภาคเวนือใว้ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับบริบทของจังวััด การเสนอโครงการที่ไม่สอดคล้องกับแนัทางวรือพื้นที่เป็น      
อุปสรรคที่ยากต่อการพิจารณาแผนงานโครงการ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดา้นการศึกษาระดับภาค 
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ภาคผนวก 
 



 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่  387 / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 
------------------------------------- 

 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 บัญญัติให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐให้
ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า   
พร้อมทั้งส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

เพื่อให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.1 นายภูวนาท มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
1.2 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
1.3 นายค ารณ เหมือนโพธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.4 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
1.5 นายธานี ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
1.6 นางสายชล สังขพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
1.7 น.ส.สุภาพันธ์ุ ทองพยงค์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
1.8 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
1.9 นางมาลา ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
1.10 นางขวัญนภา จันทร์ด ี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 

 มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

 

 2. คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย 

2.1 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา    รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานคณะท างาน 
 2.2 นายรัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะท างาน 
 2.3 น.ส.อภิญญา อาบสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน คณะท างาน 
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 2.4 นางผสุดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน คณะท างาน 
2.5 น.ส.พรรณิภา บุญเรือง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน คณะท างาน 
2.6 น.ส.ชัชชษา แก้วไว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน คณะท างาน 
2.7 นายสมบรูณ์ จันทา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน คณะท างาน 
2.8 นายอัสนี ปวงสันเทียะ  นักจัดการงานทั่วไป คณะท างาน 
2.9 น.ส.เกษร ทองแก้ว  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ คณะท างาน 

 2.10 นางขวัญนภา จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน/เลขานุการ 
2.11 น.ส.กนกวรรณ สทิธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12 น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 น.ส.ไฉน ผึ่งผาย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.15 นายพสกร ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   มีหน้าท่ี  ก าหนดรูปแบบ จัดเตรียมข้อมูล สนับสนุน รวบรวมและสรุปผลการด าเนินโครงการ และ
ร่วมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป  
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

                          สั่ง  ณ  วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
(นายภูวนาท  มูลเขียน) 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



Flow chat 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 

สร้างแบบประเมินแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ าปี 

ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการ
ประเมินผลแบบมสี่วนรว่ม 

สรุปผลการประเมนิผล เสนอฝ่าย
บริหารพิจารณา 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ต่อผู้เกี่ยวข้อง 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  
ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................................. 
 

กิจกรรมท่ี………………………………………………………………………………………………………….………................................. 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ท่ี  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  2. พัฒนาและสง่เสรมิการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการบรหิาร  
        การบริการและการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย 
     4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาส 
     ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     ให้มีประสิทธิภาพ 

   

สอดคล้องยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ท่ี  1.  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต  
  2.  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลงัคน สร้างขีดความสามารถ 
    ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
  3.  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหลง่เรียนรู้  
  4.  การพัฒนาการบรหิารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการ 
    มีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

ลักษณะโครงการ     ใหม ่    ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ.............................................................................. ................................................................. 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ...................................................................................................................................................... 
 
1. วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………………………………………………………………................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ ……………………………………………………………………………………………………………….... 
 2.2 เชิงคุณภาพ ……………………………………………………………………………………………………………….... 

3. ระยะเวลาด าเนินการ.……………………………………………………………………………………………………………………....... 

4. สถานท่ีด าเนินการ............................................................................................................................................... 
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5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน.........................บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน.........................บาท   
   เบิกจ่ายครั้งนี้   จ านวน.........................บาท    
   คงเหลือ   จ านวน.........................บาท   
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    
    
    
    
 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ (บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่)  
 7.1 เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………............ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 7.2 เชิงคุณภาพ …………………………………………………………………………………………………………........... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน ………………………………………………………………………………………………......... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

9. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

10. ภาพประกอบกิจกรรม  (จ านวน 3 - 5 ภาพ) 
 
 

_________________________________ 
 

 
 
 

    ลงช่ือ......................................................................ผู้รายงานข้อมูล 
         (..................................................................) 
 วันที่............./................................../...................... 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 
ท่ีปรึกษา 

นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้จัดท า 

นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ออกแบบปก 

นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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