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ค�ำน�ำ

	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดตั้งข้ึนตำมค�ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ	 ที่	 19/2560	 เรื่อง	 กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวง
ศึกษำธิกำร	 ลงวันที่	 3	 เมษำยน	 2560	 ได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่เพื่อปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธกิำรเกีย่วกบักำรบรหิำรและกำรจดักำรศกึษำตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	กำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ตำมนโยบำย	 และยุทธศำสตร์ของรัฐบำล	 ท่ีมอบหมำย
และให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด	 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เร่ือง	 กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในของส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั	พ.ศ.2560	ให้มสี�ำนกังำนศกึษำธกิำร
จังหวัดเพชรบูรณ์
	 ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบูรณ์	ได้ด�ำเนนิกำรตำมภำรกจิและงำนทีไ่ด้รบั
มอบหมำยร่วมกบัคณะกรรมกำรศกึษำธกิำรจงัหวดัและคณะอนกุรรมกำรตำมท่ีเกีย่วข้อง	
จงึได้จดัท�ำวำรสำรประชำสมัพันธ์	ประจ�ำปีงบประมำณ	2562	เพ่ือเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์
รำยงำนกจิกรรม/โครงกำร	ผลกำรด�ำเนนิงำนให้ส่วนรำชกำรหรอื	หน่วยงำนทำงกำรศกึษำ	
ระยะเวลำตั้งแต่	1	ตุลำคม	2561	-	30	กันยำยน	2562
	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ขอขอบคุณ	คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล	 คณะอนุกรรมกำร
บริหำรรำชกำรเชิงยทุธศำสตร์	คณะอนกุรรมกำรเกีย่วกบักำรพฒันำกำรศกึษำ	หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่ำน	ทีไ่ด้ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดียิง่พร้อมให้ข้อเสนอ
แนะในกำรด�ำเนนิงำนต่ำง	ๆ 		ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนตำมภำรกจิของกระทรวงศกึษำธกิำร
ส�ำเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด	ีส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ	รำยงำน
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก	่ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ	 หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	 และ
ประชำชนทั่วไป	ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำต่อไป

ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
																																																																							กันยำยน	2562
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บทน�ำ
ความเป็นมา
	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัดตั้งขึ้นตำมค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมมั่นคงแห่ง
ชำติ	ที่	19/2560	เรื่อง	กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร	ลงวันที่	3	เมษำยน	
2560	 ก�ำหนดให้มีส�ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค	 และส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด	 สังกัดส�ำนักงำนปลัด
กระทรวง	กระทรวงศึกษำธิกำรและประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ของส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด	พ.ศ.2560	ท�ำให้มีหน่วยงำนเพิ่มขึ้นภำยในส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร	ได้แก่	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค	18	ภำค	และส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด	77	จังหวัด	
มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ศึกษำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่	 นโยบำย	 และยุทธศำสตร์ของ
ส่วนรำชกำรต่ำง	 ๆ	 ที่มอบหมำยและให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดโดยมีกำรแบ่งกลุ่มงำนภำยใน
ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด	ออกเป็น	8	กลุ่มงำน	ดังนี้	1)	กลุ่มอ�ำนวยกำร	2)	กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3)	กลุม่นโยบำยและแผน	4)	กลุม่พฒันำกำรศกึษำ	5)	กลุม่นเิทศ	ตดิตำม	และประเมนิผล	6)	กลุม่ส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน	7)	กลุ่มลูกเสือ	ยุวกำชำด	และกิจกำรนักเรียน	และ	8)	หน่วยตรวจสอบภำยใน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์
	 1.1	ที่ตั้ง
	 	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ตั้งอยู่ท่ี	 120	 หมู่ที่	 11	 ถนนสระบุรี–หล่มสัก	
ต�ำบลสะเดียง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบูรณ์	รหัสไปรษณีย์	67000	หมำยเลขโทรศัพท์	056-029659	
หมำยเลขโทรสำร	056-029938		เว็บไซต์หน่วยงำน	www.pnbpeo.go.th	และ	www.facebook.
com/PhetchabunEDU
	 	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 แบ่งเขตกำรปกครองเป็น	 11	 อ�ำเภอ	 117	 ต�ำบล	 1,430	 หมู่บ้ำน
มปีระชำกร	995,331	คน	348,520	ครวัเรอืน	มสีถำนศกึษำของรฐัและเอกชน	กระจำยอยูใ่นทกุอ�ำเภอ	
รวม	 912	 แห่ง	 ในจ�ำนวนนี้มีสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะระดับปฐมวัยในทุกพื้นที่ของ
จังหวัดและยังมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�ำนวน	271	แห่ง	กระจำยในทุก
ต�ำบลของจังหวัดมีสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (สำยสำมัญ/อำชีวะ)	 จ�ำนวน	 637	
แห่ง	ศูนย์กศน.อ�ำเภอ	จ�ำนวน	11	ศูนย์	และสถำนศึกษำที่
จัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำจ�ำนวน	5	แห่ง	จังหวัด
เพชรบูรณ์มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง	ดังนี้
	 ทิศเหนือ	 	 ติดต่อกับ	 จังหวัดเลย	
	 ทิศใต้	 	 	 ติดต่อกับ	 จังหวัดลพบุรี
	 ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับ	 จังหวัดขอนแก่น
	 	 	 	 	 	 	 	 และชัยภูมิ
	 ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับ	 จังหวัดพิษณุโลก
	 	 	 	 	 	 	 	 นครสวรรค์	และพิจิตร
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
						 		จังหวัดเพชรบูรณ์	มีหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ	จ�ำนวน	7	สังกัด	รวมสถำนทั้งสิ้น	1,025	แห่ง
เปิดท�ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำครอบคลุมพื้นที่	 11	 อ�ำเภอ
ทั่วจังหวัด	 ข้อมูลที่ด�ำเนินกำรจัดท�ำประกอบไปด้วย	 ข้อมูลหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ	 ข้อมูลจ�ำนวน
สถำนศึกษำ	 จ�ำนวนห้องเรียน	 จ�ำนวนนักเรียน	 นักศึกษำ	 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 โดย
มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	จ�ำนวน	10,794	คน	และมีนักเรียนนักศึกษำ	จ�ำนวน	170,139	คน	
ดังนี้

ตาราง ข้อมูลจ�านวนสถานศึกษา จ�าแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2562

                                           สังกัด                                           จ�านวน       หน่วย
1.  กระทรวงศึกษาธิการ

				1.1	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

										1.1.1		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	1	

										1.1.2		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	2

										1.1.3		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	3

										1.1.4		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	40	

										1.1.5		ส�ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ

				1.2	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

										1.2.1		ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

										1.2.2		ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

																				-	ในระบบ

																				-	นอกระบบ

				1.3	อำชีวศึกษำจังหวัด	

										1.3.1		อำชีวศึกษำรัฐบำล

										1.3.2		อำชีวศึกษำเอกชน

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

					2.1	โรงเรียน

					2.2	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

					2.3	อำชีวศึกษำ	

3.  ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4.  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

5.  ระดับอุดมศึกษา

					5.1	กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

					5.2	อุดมศึกษำของรัฐ

					5.3	อุดมศึกษำของเอกชน

รวม

      718 

			516

			141

			143

			190

				39

						3

		189

		117

				72

				55

				17

				13

							5

							8

   293

					17

			275

						1

      4

      1

      5

						1

						3

						1

   1,025

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

ศูนย์

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง
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๒. แนวทางการพัฒนาส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วิสัยทัศน์
“ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นหน่วยงำนบริกำร	บริหำร	ประสำน	

และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำน”

พันธกิจ
	 	 1.	 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนควำมมั่นคง
	 	 2.		ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่สอดรับกำรพัฒนำจังหวัด
	 	 3.		ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
	 	 4.		สร้ำงโอกำส	และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
	 	 5.		ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 	 6.		ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	และกำรบูรณำกำรในจังหวัด

เป้าประสงค์
	 	 1.		บุคลำกร	และนักเรียนในสังกัดมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ
	 	 2.	 กระบวนกำร	กิจกรรม	โครงกำร	ของส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
	 	 	 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่สอดรับกำรพัฒนำจังหวัดหรือประเทศ
	 	 3.		คุณภำพทำงกำรศึกษำทุกระดับ	ทุกประเภท	สูงขึ้น
	 	 4.		เพิ่มโอกำสกำรเข้ำรับกำรศึกษำ	และลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ
	 	 5.		เพิ่มทักษะและคุณภำพชีวิตของนักเรียน	นักศึกษำ	ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นมิตรกับ
	 	 	 สิ่งแวดล้อม
	 	 6.		ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	มคีณุภำพมำตรฐำนตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำร
	 	 	 ก�ำหนด

ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1	 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง	
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำก�ำลังคนสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
	 	 	 	 	 	 ในกำรตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน	และสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำส	และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อบูรณำกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วม
	 	 	 	 	 	 ในจังหวัด

ประกำศเจตจ�ำนงกำรบริหำรงำนของส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
“ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	บริหำรงำนด้วยควำมสุจริต	บริสุทธิ์	ยุติธรรม

และโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ไม่ซ่อนเร้น	ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน”

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 5



อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.)
	 ตำมค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 ที่	 19/2560	 เรื่อง	 กำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร	สั่ง	ณ	วันที่	3	เมษำยน	พุทธศักรำช	2560	ข้อ	7	ในแต่ละจังหวัด		
ให้มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด	เรียกโดยย่อว่ำ	“กศจ”	ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
แต่งต้ังโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในภูมิภำค	โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้	
	 (1)	 อ�ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ	 กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและ	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 (2)	ก�ำหนดยุทธศำสตร์	แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ	และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ														
ทุกระดับและทุกประเภท	ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบคุคล	ครอบครัว	องค์กรชุมชน	องค์กร
เอกชน	องค์กรวิชำชีพ	สถำบันศำสนำ	สถำนประกอบกำร	และสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูป
แบบที่หลำกหลำย
	 (3)	พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ
	 (4)	 พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำร
ด�ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน	 และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร
	 (5)	เสนอควำมเหน็เกีย่วกับกำรบรหิำรงำนบคุคลของข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ	2
	 (6)	ก�ำกับ	เร่งรัด	ติดตำม	และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
	 (7)	วำงแผนกำรจดักำรศกึษำและพจิำรณำเสนอแนะกำรจดัสรรงบประมำณให้แก่สถำนศึกษำ
	 (8)	เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ	2	เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
ตำมข้อ	9
	 (9)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนตำมควำมจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำน																
ของ	กศจ.	ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์	และคณะอนุกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ	โดยให้น�ำองค์ประกอบของ	อกศจ.	มำใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ในกำรเสนอและกำรแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรหรอืคณะท�ำงำนตำมวรรคหนึง่	ต้องค�ำนงึถงึวงเงนิ
งบประมำณทีไ่ด้รบั	ควำมคุม้ค่ำ	ควำมประหยดั	ควำมรวดเรว็และไม่เป็นกำรเพิม่ขัน้ตอนในกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่โดยไม่จ�ำเป็น
	 (10)	 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	 หรือตำมที่คณะกรรมกำรขับเคล่ือนตำมข้อ	 2	
มอบหมำย
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“กิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พบครูบรรจุใหม่”
	 วันจนัทร์ที	่1	ตลุำคม	2561	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	จดักจิกรรม	“ผูว่้าราชการ
จงัหวัดเพชรบูรณ์พบครบูรรจใุหม่”	โดย	นำยสบืศกัด์ิ	เอีย่มวจิำรณ์	ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	ได้
พบปะกับข้ำรำชกำรครูที่บรรจุใหม่	 และ
กล่ำวให้โอวำทในกำรเป็นข้ำรำชกำรครทูีดี่	
จำกบุคคลผู้สอบแข่งขันได้จ�ำนวน	74	คน	
และจำกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่น	จ�ำนวน	40	คน	รวม	114	
คน	 ณ	 ห้องประชุมมะขำมหวำน	 สพป.
เพชรบูรณ์	เขต	1

“โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
	 วันพุธที่	 3	 ตุลำคม	 2561	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเปิด

อบรม	 “โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
น ้อมน� าศาสตร ์
พระราชาสู ่การ
พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบ Lomsak Model”	โดยมี	นำยสืบศักดิ์	เอี่ยมวิจำรณ์	
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนพิธีเปิดกำรอบรมฯ	ณ	โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม	อ.หล่มสัก	
จ.เพชรบูรณ์

“แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ต้านยาเสพติด”
	 วันพุธที่	3	ตุลำคม	2561	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนเปิด

กำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรยีนเมตตำชนปู
ถัมภ์	 ต้ำนยำเสพติด	 “ฟ้าเหลืองเกมส์” 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 2561	 คณะผู้บริหำร	
ครู	นักเรียน	นักกีฬำ	ผู้ปกครอง	 โรงเรียน
เมตตำชนูปถัมภ์	 และผู้น�ำชุมชน	 เข้ำร่วม
พธิเีปิดกำรแข่งขนักฬีำดงักล่ำว	ณ	โรงเรยีน
เมตตำชนูปถัมภ์	อ.หล่มสัก	จ.เพชรบูรณ์

ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561
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“ร�าถวายพระพุทธมหาธรรมราชา งานประเพณีอุ้มพระด�าน�้า ประจ�าปี 2561”
	 วันอำทิตย์ที่	 7	 ตุลำคม	 2561	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ดร.ภูวนำท									
มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	น�ำคณะบุคลำกร	ศธจ.เพชรบูรณ์	ร่วมร�ำถวำยพระพุทธ

มหำธรรมรำชำ	 พระคู่บ้ำนคู่เมืองของชำว
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ในงำนประเพณีอุ้มพระ
ด�ำน�้ำ	 ประจ�ำปี	 2561	ประเพณีหนึ่งเดียว
ในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์	 ที่สืบทอดกัน
มำ	 ยำวนำนกว่ำ	 500	 ปี	 พร้อมด้วย	 ชำว
จังหวัดเพชรบูรณ์กว่ำ	 2,500	 คน	 ร่วมร�ำ
ถวำยพระพุทธมหำธรรมรำชำ	ณ	 บริเวณ
พุทธอุทยำนเพชบุระ	อ.เมืองเพชรบูรณ์

“วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
	 วันเสำร์ที่	 13	 ตุลำคม	 2561	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 น�ำคณะบุคลำกร	 ศธจ.เพชรบูรณ์	
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมิน

ทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนำถบพิตร	 ณ	 จังหวัด
เพชรบูรณ์

“ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 3/2561”
	 วันอังคำรที่	16	ตุลำคม	2561	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัดประชุมคณะ
กรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ครั้งท่ี	 3/2561	 โดยมี	 ดร.
ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ	์
เป็นประธำนกำรประชุม	 พร้อมด้วย	 ผู้แทนจำก
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์	 ทั้ง	 54	
โรงเรยีน	เข้ำร่วมกำร	ณ	ห้องประชมุมะขำมหวำน	
สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1
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“กจิกรรมจติอาสา เราทความ ด ีด้วยหวัใจ จิตอาสา บ�ารงุรกัษาต้นไม้ พัฒนาแหล่งสาธารณ
ในพื้นที่”
	 วนัจนัทร์ที	่22	ตลุำคม	2561	ส�ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดกิจกรรม	 “จิตอำสำ	 เรำท�ำควำม	
ดี	 ด้วยหัวใจ	 จิตอำสำ	 บ�ำรุงรักษำต้นไม้	 พัฒนำแหล่ง
สำธำรณในพ้ืนที”่	เน่ืองในวนัรกัต้นไม้ประจ�ำปี	2561	โดย
ม	ีดร.ภวูนำท	มลูเขียน	ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็น

ประธำน	พร้อมด้วย	คณะบุคลำกร	ศธจ.เพชรบูรณ์	
เข้ำร่วมกิจกรรรมร่วมกันท�ำกิจกรรมบ�ำรุงรักษำ
ต้นไม้	ด้วยกำรพรวนดิน	ใส่ปุ๋ย	ก�ำจัดวัชพืช	ตัดแต่ง
กิง่ไม้	ปลกูซ่อม	และรดน�ำ้ต้นไม้	ณ	บรเิวณส�ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 สวนสำธำรณสวนไผ่	
และ	บริเวณพุทธอุทยำนเพชบุระ	จังหวัดเพชรบูรณ์

“วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
	 วันอังคำรที่	 23	 ตุลำคม	 2561	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์น�ำคณะบุคลำกร	ศธจ.เพชรบูรณ์	ร่วมพิธีวำงพวง
มำลำ	 ถวำยบังคม	 และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�ำลึกในพระ
มหำกรณุำธคุิณ	เน่ืองในวนัคล้ำยวนัสวรรคต	พระบำทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ณ	ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์

“ประชุมตรวจติดตามก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 
8/2561”
	 วันศุกร์ที่	26	ตุลำคม	2561	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	น�ำคณะ
บุคลำกร	 ร่วมกำรประชุมตรวจติดตำมก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอก
สถำนที่	ครั้งที่	8/2561	กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน	2	(เชียงรำย	พะเยำ	แพร่	น่ำน)	โดยมี	
นพ.ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรำย

และเชียงใหม่	เพือ่ตดิตำมกำร
ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
โครงกำรของรัฐบำลด้ำนยำ
เสพติด	 ณ	 โรงเรียนสำมัคคี
วิทยำคม	จังหวัดเชียงรำย

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 9



“รายงานตัวข้าราชการครู ต�าแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2”
	วันพฤหัสบดี ท่ี 	 1	 พฤศจิกำยน	 2561	
ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	(กศจ.
เพชรบูรณ์)	 เรียกรำยงำนตัวข้ำรำชกำรคร	ู
ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย	รอบที่	2	จ�ำนวน	54	รำย	
ณ	(อำคำรลูกเสือ)	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะบุคลากร ศธจ.ขอนแก่น”
	 	 วันศุกร์ที่	9	พฤศจิกำยน	2561	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำร
จงัหวดัเพชรบรูณ์	พร้อมด้วย	บคุลำกร	ศธจ.เพชรบรูณ์	ร่วมให้กำรต้อนรบั
คณะศกึษำดงูำนแลกเปลีย่นเรยีนรู้จำกคณะบคุลำกร	ศธจ.ขอนแก่น	ซึง่ได้
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำง	 บุคคล	 กลุ่มงำน	 และ
องค์กร	ณ	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“พิธีมอบอาคารห้องสมุด อาคารเรียน/โรงอาหาร”
	 	 เสำร์ที่	 10	พฤศจิกำยน	2561	ดร.ภูว
นำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
เป็นประธำนรับมอบอำคำรห้องสมุด	 อำคำร
เรียน/โรงอำหำรทีซ่่อมแซมแล้ว	สนำมวอลเล่ย์
บอล	หนงัสือประจ�ำห้องสมดุ	ชดุนักเรยีน	และอปุกรณ์กฬีำ	จำกทำงกลุ่มบรษิทัไดก้ิน	
ตำมโครงกำร	“ปันรกัให้น้อง”	ณ	โรงเรยีนบ้ำนเขำยำงโปร่ง	อ.วเิชยีรบรุ	ีจ.เพชรบรูณ์

“โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล สินมั่นคง มินิมาราธอน ครั้งที่ 5”
	 วันอำทติย์ที	่11	พฤศจกิำยน	2561	ว่ำทีพ่นัตร	ีประหยดั	แก่นชำ	
รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนในกำรเปิดกิจกรรมตำม

โครงกำรเดิน-วิ่ง	 กำรกุศล	
สินมั่นคง	 มินิมำรำธอน	
ครั้งท่ี	 5	 โดย	 บริษัท	 สิน
มั่นคงประกันภัย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้จัดท�ำโครงกำรดัง
กล่ำวเพื่อหำเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กำรศึกษำ	 ให้กับ
โรงเรียนบ้ำนน�้ำยำว	จ.น่ำน	ณ	บริเวณจุดชมวิว	(ตรงข้ำม
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขเขำค้อ)	อ.เขำค้อ	จ.เพชรบูรณ์

ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 256210



“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
	 วันพุธที่	14	พฤศจิกำยน	2561	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	น�ำคณะ

บุคลำกร	 ศธจ.เพชรบูรณ์	 เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด	 พร้อม
กล่ำวค�ำถวำยสักกำระ	 ต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	 เนื่องในวันพระ
บิดำแห่งฝนหลวง	14	พฤศจิกำยน	2561	ณ	หอประชุมศูนย์รำชกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์

“คัดเลอืกครผููส้มควรได้รบัพระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้า
มหาจักรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่2/2561”
	 วันพุธที่	21	พฤศจิกำยน	2561	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกครูผู ้
สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรีจังหวัด
เพชรบูรณ์	ครั้งที่2/2561	โดยมี	นำยกฤษณ์	คงเมือง	รองผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนกำรประชุม	มีสถำนศึกษำเสนอครูฯจ�ำนวน	2	คนและก็มีศิษย์
เก่ำ	เสนอครู	อีก	2	คนรวมทั้งสิ้น	4	คน	ณ	ห้องประชุม	A.	O.C.	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1	จ.เพชรบูรณ์

“ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�า
รบัรองการปฏบิตัริาชการของส�านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด 2561”
		 	 วันพฤหัสบดีที่	 22	 พฤศจิกำยน	
2561	นำยพิธำน	พื้นทอง	ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศกึษำธกิำรรกัษำกำรในต�ำแหน่ง

ศึกษำธิกำรภำค	 17	 พร้อมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด	 ประจ�ำ

ปีงบประมำณ	พ.ศ.2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	1	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“ประชมุคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 11/2561”
		 วันพฤหัสบดีที่	22	พฤศจิกำยน	2561	ส�ำนักงำน
ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	จดัประชุมคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ครั้งที่	 11/2561	 โดย
มี	นำยสืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรณ์	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนกำร
ประชุมฯ	เพื่อ	ณ	ห้องประชุม	A.O.C.	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1	จ.เพชรบูรณ์

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 11



“ศูนย์เสมารักษ์ ออกปฏิบัติภารกิจ วันลอยกระทง”
	 	 วันพฤหัสบดีที่	 22	 พฤศจิกำยน	 2561	 ศูนย์เสมำรักษ์	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ออกปฏิบัติภำรกิจ	 ฝ่ำยปกครองจังหวัด	

ต�ำรวจ	 ทหำร	 และหน่วย
งำนที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง 	 ออก
ตรวจดูแลควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำใน
งำนประเพณี	 “วันลอย
กระทง”	 ณ	 อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
	 วันที่	25	พฤศจิกำยน	2561	ว่ำที่พันตรี	ประหยัด	แก่นชำ	รอง
ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	และบคุลำกร	ศธจ.เพชรบรูณ์	ร่วมงำน	“วนั
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”	เนือ่งในวนัคล้ำยวนัสวรรคต	พระบำทสมเดจ็

พระปรเมนทร
ม ห ำ ว ชิ ร ำ วุ ธ	
พระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว	รัชกำล
ที่ 	 6	 ณ	 สนำม
โรง เรี ยน เพชร
พิทยำคม

“ประชุมข้าราชการ บุคลากร ประจ�าเดือนตุลาคม 2561”
	 วันศุกร์ที่	30	พฤศจิกำยน	2561	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	จัดประชุมข้ำรำชกำร	บุคลำกร	ประจ�ำเดือน
ตุลำคม	2561	 เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร	

สร ้ำงควำมคุ ้น เคย	
และกำรรับรู ้ควำม
เข ้ำใจในกำรปฏิบัติ
งำนของบุคลกรใน
ส�ำนักงำน	เพื่อน�ำมำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ	
ประสิทธิผล	มำก	ณ	ห้องประชุมชั้น	1	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 256212



ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561

“รายงานตัวข้าราชการครู ต�าแหน่งครูผู้ช่วย รอบ
ที่ 3”
	วันที่	3	ธันวำคม	2561	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 (กศจ.เพชรบูรณ์)	รับรำยงำนตัวข้ำรำชกำร
คร	ูต�ำแหน่งครูผูช่้วย	รอบที	่3	ณ	ห้องประชมุชัน้	1	ศธจ.
เพชรบูรณ์

“วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561”
	 วนัพธุที	่5	ธนัวำคม	2561	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบรูณ์	เพชรบรูณ์	พิธที�ำบญุตกับำตร	และพธิถีวำยพำนพุม่
รำชสักกำระ	ถวำยรำชสดุดี	 และถวำยบังคม	 เพื่อน้อมร�ำลึก
เน่ืองในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	 พระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร				
วนัชำต	ิและวนัพ่อแห่งชำต	ิพทุธศกัรำช	2561	ณ	บรเิวณพทุธ
อุทยำนเพชบุระ	และ	ศำลำกลำงจังหวัดเพรบูรณ์

“ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค”
	 วันที่	6	ธันวำคม	2561	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	พร้อมด้วย	 ว่ำที่พันตรี	ประหยัด	แก่นชำ	
รองศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	เข้ำร่วมกำรประชมุสมัมนำ
กำรบรหิำรกำรศกึษำส่วนภมูภิำค	โดยม	ีนพ.ธรีะเกยีรต	ิเจรญิ
เศรษฐศิลป์	รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร	เป็นประธำน

กำรประชุม	ณ	โรงแรมเดอะรอยัล	ซิตี้	กทม.

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพชรบูรณ์ เดินวิ่ง Anti-Corruption 2018”
	 วันศุกร์ที่	 7	 ธันวำคม	 2561	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ร่วมกิจกรรม	“วันต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพชรบูรณ์ 
เดินวิ่ง Anti-Corruption 2018”	ณ	ลำนหน้ำหอ
โบรำณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทรำชัย	 อ.เมืองเพชรบูรณ	์
จ.เพชรบูรณ์
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“กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
	 วันอำทิตย ์ที่ 	 9 	 ธันวำคม	
2561	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	น�ำคณะ
ข้ำรำชกำร	 บุคลำกร	 ศธจ.เพชรบูรณ์	
ร่วมกิจกรรม	“Bike อุ่นไอรัก”	จังหวัดเพชรบูรณ์	ณ	บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์

“ประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2561”
	 วันศุกร์ที่	 14	 ธันวำคม	 2561	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรณ์	
ด�ำเนินกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 (อกศจ.

เพชรบูรณ์)	 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล	 ครั้ง
ที่	 12/2561	 โดยมี	 นำยก�ำพล	 วันทำ	 เป็น
ประธำนกำรประชุมฯ	และ	ดร.ภวูนำท	มลูเขียน	ศกึษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบูรณ์	 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในกำรประชุมฯ	ณ	 ห้อง
ประชุมศูนย์กำรเรียนรู้	(อำคำรลูกเสือ)	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1

“ต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน และร่วมพิธีอัญเชิญพระราชกระแสชมเชยและสิ่งของ
พระราชทาน”
	 วันจันทร์ที่	17	ธันวำคม	2561	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ร่วมให้กำร
ต้อนรับ	พลตรี	กลัย์สรรค์	จนัทรเสน	และร่วมพธิอัีญเชญิพระรำชกระแสชมเชยและส่ิงของพระรำชทำน	

ซึ่งสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำ
งกูร	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม	 ให้แก่	 เด็ก
ชำยจิรชำติ	สำยบัวทอง	ที่ได้ท�ำควำมดีเก็บสร้อยคอทองค�ำ
คนืให้แก่เจ้ำของโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน	ซึง่นบัเป็นตวัอย่ำงที่
ดใีนเรือ่งของควำมซ่ือสัตย์สุจรติ	สมควรท่ีเยำวชนและบุคคล

ทั่วไป	ณ	โรงเรียนซับบอนวิทยำคม	ต.กันจุ	อ.บึงสำมพัน	จ.เพชรบูรณ์

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ศธจ.สมุทรสงคราม”
	 วนัพธุที	่19	ธนัวำคม	2561	ดร.ภวูนำท	มลูเขยีน	ศกึษำธกิำร
จงัหวดัเพชรบรูณ์	และบคุลำกร	ศธจ.เพชรบรูณ์	ร่วมให้กำรต้อนรบั
คณะศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก	 ศธจ.สมุทรสงครำม	 ซึ่งได้
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำง	บุคคล	กลุ่มงำน	
และองค์กร	ณ	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
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“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2561”
	วันพฤหัสบดีที่	 20	 ธันวำคม	 2561	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรณ์	
จัดประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ครั้งท่ี	 12/2561	
โดยมี	 นำยสืบศักด์ิ	 เอี่ยมวิจำรณ์	 ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำนกำรประชุมฯ	ณ	ห้อง
ประชุม	A.	O.C.	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1	จ.เพชรบูรณ์

“MERRY CHRISTMAS สุขสันต์ วันคริสตมาส”
	 วันท่ี	 20	 ธันวำคม	 2561	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำร
จงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นประธำนเปิดงำน	“MERRY CHRISTMAS 
สุขสันต์ วันคริสตมาส”	ประจ�ำปี	2561	มีกิจกรรมหลำยอย่ำง	
อำทเิช่น	พธิมีอบเกยีรติบตัรพ่อดเีด่น	ประกวดคณุแม่แสนด	ีและ
กำรแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน	ฯลฯ	ณ	โรงเรียนแสงธรรม
วิทยำ	อ.หนองไผ่	จ.เพชรบูรณ์

“งานมหกรรมศลิปหัตถกรรมปีการศกึษา 2561 ระดบัชาติ 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 68”
	 วันที่	 21	 ธันวำคม	 2561	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 พร้อมด้วย	 บุคลำกรศธจ.
เพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเปิดงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลป
หัตถกรรม	วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน	ปีกำรศึกษำ	
2561	ระดับชำติ	ภำคเหนือ	ครั้งที่	68	จ.พะเยำ

“ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศธจ.หนองบัวล�าภู และ ศธจ.อุดรธานี”
	 วันที่	 24-25	 ธันวำคม	 2561	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรณ์	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	น�ำคณะบุคลำกร	ศธจ.เพชรบูรณ์	เดินทำงศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียน
รูก้ระบวนกำรท�ำงำนเพือ่พฒันำและปรบัปรงุศกัยภำพในกำรปฏบิตังิำนให้เกดิกำรพัฒนำกระบวนกำร

หรือวิธีกำรท�ำงำนใหม่ที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกขึ้นให้สอดคล้องกับกำรขับ
เคลื่อนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร	
พร้อมท้ังเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองให้มี
ทศันคตแิละพฤติกรรมทีด่ใีนกำรท�ำงำน	ณ	ศธจ.
หนองบัวล�ำภู	และ	ศธจ.อุดรธำนี
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“ฝึกอบรมผู้ก�ากับลุกเสือส�ารอง ขั้นความรู้ทั่วไป/ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.”
	 วันที่	 24	 ธันวำคม	 2561	 ส�ำนักงำน
ศึ กษำธิ ก ำ รจั ง ห วั ด เพชรบู รณ ์ 	 ร ่ ว ม กับ	
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน,ส�ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ	 และคณะ
กรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ด�ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้
ก�ำกับลูกเสือส�ำรอง	 ขั้นควำมรู้ท่ัวไป/ข้ันควำมรู้
เบื้องต้น	B.T.C.	ระหว่ำงวันที่	24	–	27	ธันวำคม	2561	โดยมี	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	เป็นประธำนเปิดกำรฝึกอบรม	ณ	ค่ำยลูกเสือไร่ศรีวรรณ	โฮมสเตย์	จ.เพชรบูรณ์

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ�าเดือนธันวาคม 2561”
	 วันพฤหัสบดีที่	27	ธันวำคม	
2561	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
ร่วมประชมุหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับจังหวัด	 ประจ�ำเดือน

ธันวำคม	2561	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ได้กล่ำวรำยงำนในพิธีมอบรำงวัล	“หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก”	รำงวัลสร้ำง
เสริมคนดีมีคุณธรรม	ประจ�ำปี	2561	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	5	ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์

“โครงการถนนปลอดภัย ขับรถมีน�้าใจ รักษาวินัยจราจร”
		 วันศุกร์ที่	28	ธันวำคม	2561	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
ร่วมกับ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์	 (คปภ.)	 บริษัทประกันชีวิต	 บริษัทประกัน
วินำศภัย	สมำคม	ตรอ.จังหวัดเพชรบูรณ์	ด�ำเนิน	“โครงการถนนปลอดภัย 
ขับรถมีน�้าใจ รักษาวินัย
จราจร”	 โดย	 ดร.ภูวนำท	
มูลเขียน	 ศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 เป็นผู้แทนหน่วย

งำนที่ด�ำเนินโครงกำรฯ	 กล่ำวรำยงำน	 โดยมี	 นำยสำคร	
รุ่งเรือง	 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำน
เปิด	ณ	โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม	อ.หล่มเก่ำ	จ.เพชรบรูณ์
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“พิธีท�าบุญส�านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบรูณ์ ประจ�าปี 2562”
		 วันพุธท่ี	 9	 มกรำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	ดร.ภวูนำท	มลูเขยีน	ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบูรณ์	พร้อม
ด้วยคณะข้ำรำชกำร	ศธจ.เพชรบรูณ์	ร่วมกนัจดัพธีิท�ำบญุส�ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ประจ�ำปี	 2562	 เพื่อควำมเป็นสิริ
มงคล	 สร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน	 และเสริมสร้ำงวัฒนธรรม

อันดีภำยในองค์กร	ณ	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์

“โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะ”
	 วันพฤหัสบดีที่	10	มกรำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	“โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการขยะ”	 เพื่อพัฒนำบุคลำกร	 ศธจ.เพชรบูรณ์	 ให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรขยะ	และรณรงค์	ส่งเสริม	
สนับสนุนปลูกฝังจิตส�ำนึกบุคลำกรในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก	ณ	ห้องประชุม	สพป.พช1

“แถลงข่าวงานมะขาม นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2562”
	 วันพฤหัสบดี ท่ี	 10	 มกรำคม	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมกำรแถลงข่ำวงำน
มะขำม	นครบำลเพชรบูรณ์	ปี	2562	โดยมี	นำยสืบศักดิ์	
เอี่ยมวิจำรณ์	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธำนกำร
แถลงข่ำวงำนมะขำมฯ	 พร้อมด้วย	 นำยกเหล่ำกำชำด

จังหวัดเพชรบูรณ์	หัวหน้ำส่วนรำชกำร	ร่วมแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน	ณ	ร้ำนไนน์	แทมมะรินด์	

“งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562”
	 วันเสำร์ท่ี	 12	 มกรำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
จัด“งำนวันเด็กแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	
2562”	 โดยมีกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็ก
และเยำวชนได้รบัควำมรูใ้นเรือ่งศำสตร์
พระรำชำ	 ควำมรักสำมัคคี	 เสียสละ	
กำรมีจิตอำสำ	 ผ่ำนกิจกรรมหลำยรูป
แบบ	ณ	ค่ำยพ่อขุนผำเมือง

ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนมกรำคม 2562
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“พิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 28”
	 วนัจนัทร์ที	่14	มกรำคม	2562	ดร.ภูวนำท	มลูเขยีน	ศึกษำธกิำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 เป ็น
ประธำนเปิดกำรแข่งขัน
วอลเล่ย์บอลยุวชน	รุ่นอำยุ
ไม่เกิน	 14	 ปี	 ครั้งท่ี	 28	
ประจ�ำปี	 2561	 “ชิงถ้วย

พระราชทาน ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันา
พรรณวดี”	ณ	โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์	

“งานวันครู ครั้งที่ 63 (คุณธรรมน�าครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง)”
	 	 วันพุธที่ 	 16	 มกรำคม	 2562	
ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
ร่วมกบัหน่วยงำนทำงกำรศกึษำในจังหวดั
เพชรบูรณ์	 สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร	
“จัดงำนวันครู	 ครั้งท่ี	 63	 พ.ศ.2562	
(คุณธรรมน�ำครูไทย	 สร้ำงเด็กไทยหัวใจ
ซื่อตรง)”	โดย	นำยสืบศักดิ์	เอี่ยมวิจำรณ์	

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำน	ณ	หอประชุมโรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์

“พิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจ�าปี 2562”
	 	 วันเสำร์ที่	19	มกรำคม	2562	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ	พร้อมด้วย	บุคลำกร	ศธจ.เพชรบูรณ์	ร่วมพิธีเปิด
งำนมะขำมหวำน	นครบำลเพชรบูรณ์	ประจ�ำปี	 2562	 โดยมี	นำย
สืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรณ์	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำน

พิธีเปิดงำนมะขำม	ณ	บริเวณเวทีกลำงหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์	อ.เมืองเพชรบูรณ์

“สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการสถานศึกษา”
	 วันเสำร์ที่	19	มกรำคม	2562	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำน
กำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่ง	 ผู้อ�ำนวยกำร
สถำนศึกษำ	 สังกัด	 สพฐ.	 ปี	 2561	
ณ	 สนำมสอบโรงเรียนวิทยำนุกูลนำร	ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 256218



“ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562”
	 วันจันทร์ที่	 21	 มกรำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบรูณ์	จดัประชมุคณะอนุกรรมกำรบรหิำรรำชกำรเชิงยทุธศำสตร์	คร้ัง
ที่	 1/2562	 โดยมี	 ผศ.ดร.ประยูร	 ลิ้มสุข	 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์	 เป็นประธำนกำรประชุมฯ	ณ	 ห้องประชุมชั้น	 2	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562”
 วันพฤหัสบดีที่	24	มกรำคม	2562	ส�ำนักงำน

ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรุณ์	จดัประชุมคณะ
กรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ครั้ง
ที่	1/2562	โดยมี	นำยสืบศักดิ์	เอี่ยมวิจำรณ์						

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนกำรประชุมฯ	ณ	ห้องประชุม	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1	

“พิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.
7)”
	 วันพฤหัสบดีท่ี	 24	 มกรำคม	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์	สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร	ร่วม
เป็นเจ้ำภำพและร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ
ถวำย	 พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี	 (สุรินทร์	 ชุตินฺธโร	
ป.ธ.7)	ณ	วัดมหำธำตุ	จ.เพชรบูรณ์

“โครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์”
	 วันจันทร์ที่	28	มกรำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบรูณ์	ร่วมกบั	อบจ.เพชรบรูณ์	และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด	“โครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”	โดยมี	นำยสืบศักดิ์	เอี่ยมวิจำรณ์	

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนเปิดงำน	ณ	หอประชุมประกำยเพชร	ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์

“โครงการยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เคลื่อนที่”
	 วันพุธที่	30	มกรำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมกับส�ำนักยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์	
จัด	“โครงการยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เคล่ือนที่”	 โดย	
ศนูย์เสมำรักษ์	ศธจ.เพชรบรูณ	ให้ควำมรูร้ะเบียบ	กฎหมำย	
ที่เกี่ยวข้องกับ	นักเรียน	นักศึกษำ	และกระบวนกำรท�ำงำน
ของ	ศูนย์เสมำรักษ์	ศธจ.เพชรบูรณ์	ณ	หอประชุมโรงเรียนรเพชรพิทยำคม

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 19



ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562

“งานมหกรรมวชิาการและเปิดรัว้โรงเรยีน ประจ�าปี 2561”
	 วันอังคำรที่	 5	 กุมภำพันธ์	 2562	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำนพิธีเปิด	 “งาน
มหกรรมวิชาการและเปิดรรั้วโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนเก่ง   
ดี ศรีฟ้าน�้าเงิน”	ณ	โรงเรียนหล่มวิทยำคม	

“101 ปี การศึกษาเอกชนไทย ภาคเหนือครั้งที่ 5”
	 วันอำทิตย์ที่	10	กุมภำพันธ์	2562	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	น�ำคณะบุคลำกร	ศธจ.เพชรบูรณ์	
ร่วมพิธีเปิดงำน	 “101 ปี การศึกษาเอกชนเพื่อร่วมพัฒนา
เยาวชนไทย เนือ่งในวันการศกึษาเอกชน 17 จงัหวดัภาคเหนอื
ครั้งที่ 5 ประจ�าปี 2562”	ณ	โรงเรียนธีรธำดำ	จังหวัดพิษณุโลก

“โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562”
	วนัองัคำรที	่12	กมุภำพนัธ์	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบูรณ์	
ร่วมกับ	 หน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	
“โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562”	 ณ	
หอประชุมโรงเรียนเทศบำล	3	(ชำญวิทยำ)	จังหวัดเพชรบูรณ์

“101 ปี การศกึษาเอกชนไทย ครัง้ที ่12 สมาคมโรงเรยีนเอกชน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 3”
	 วันศุกร์ที่	15	กุมภำพันธ์	2562	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนพิธีเปิดงำน	“101 ปี การศึกษาเอกชน
เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 12 
ประจ�าปี 2562”	ของสมำคมโรงเรียนเอกชน	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	3	ณ	
อำคำรอเนกภิรมย์	ที่ว่ำกำรอ�ำเภอหนองไผ่	

“ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”
	 วันศุกร์ที่	15	กุมภำพันธ์	2562	ศูนย์เสมำรักษ์	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด	“ประชุม

เจ้าหน้าทีศู่นย์เสมารกัษ์พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความ
ประพฤตินกัเรียนและนักศกึษา”	เพือ่จดัท�ำแผนปฏบิตักิำร
เฝ้ำระวังควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ	ออกตรวจ
พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบแต่ละอ�ำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ	์
ทั้ง	11	อ�ำเภอ	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนเพชรพิทยำคม	

วารสารประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ�าปีงบประมาณ 256220



“ประชุมกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2562”
	 วันศุกร์ที่	 15	กุมภำพันธ์	 2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 จัดประชุมกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำ	 คร้ังที่	 1/2562	 โดยมี	 นำยสืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรณ	์												
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนกำรประชุม	ณ	ห้อง
ประชุม	AOC	สพป.พช1	

“โครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา”
	 วันพธุที	่20	กมุภำพนัธ์	2562	ส�ำนกังำนศึกษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบรูณ์	จดัประชมุกำรพฒันำรปูแบบแนวทำงกำรนเิทศ	ตดิตำม
และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ระดับ
จังหวดั	ตำม	“โครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดบัคณุภาพ
การศึกษา”	ณ	ห้องประชุม	AOC	สพป.	1

“โครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดเพชรบูรณ์”
	 วันศุกร์ที่	22	กุมภำพันธ์	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัดประชุม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้	 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำม	
โครงกำร	 TFE	 (Teams	 For	 Education)	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยมี	 ผศ.ดร.ประยูร			
ลิม้สขุ	อธกิำรบดมี.รำชภฏัเพชรบรูณ์	เป็นประธำนกำรประชุม	ณ	วทิยำลยัสำรพดัช่ำง
จังหวัดเพชรบูรณ์

“จัดนิทรรศการประธานอาเซียนของไทย ปี 2562”
	 วันจันทร์ที่	25	กุมภำพันธ์	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	ร่วมกับส�ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์	หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์	 สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร	
และสังกัดกระทรวงมหำดไทย	 จัดพิธีเปิดงำน	 “นิทรรศการ
บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน
ของไทย ในปี 2562”	ณ	พระพุทธมหำธรรมรำชำเฉลิมพระเกียรติฯ	พุทธอุทยำนเพชบุระ	จังหวัดเพชรบูรณ์

“ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ�าปี 2562”
	 วันพฤหัสบดีที่	 28	 กุมภำพันธ์	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ	์
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์	 รับกำรตรวจรำชกำร	 กรณีปกต	ิ											
รอบที	่1	ประจ�ำปี	2562	โดยม	ีดร.พิธำน	พืน้ทอง	ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร	
เขตตรวจรำชกำรที่	 17	พร้อมคณะตรวจรำชกำร	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม	 กศน.หนองไผ่	
และส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ณ	กศน.อ�ำเภอหนองไผ่	 และส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
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ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนมีนำคม 2562

“ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ�าปี 2562”
		 วันศุกร์ที่	 1	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบรูณ์	และหน่วยงำนทำงกำรศกึษำในจงัหวดัเพชรบรูณ์	รบักำร
ตรวจรำชกำร	กรณีปกติ	รอบที่	1	ประจ�ำปี	2562	โดยมี	ดร.พิธำน	

พื้นทอง	ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 เขตตรวจรำชกำรที่	 17	และคณะตรวจรำชกำร	ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย	เพื่อรับฟังผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร	

“ดิดตามให้ความช่วยเหลือ เด็กชายจิรชาติ สายบัวทอง”
	 วันศุกร์ที่	1	มีนำคม	2562	สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้	พลอำกำศตรี	วรีะพนัธ์	ภวูจนิดำ	รองหวัหน้ำ
งำนกำรเงนิฝ่ำยทีป่ระทบั	ปฏิบตัภิำรกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ์	ตดิตำม
ผลกำรด�ำเนนิงำนให้ควำมช่วยเหลอื	เดก็ชำยจิรชำต	ิสำยบัวทอง	นกัเรยีน
โรงเรยีนซบับอนวทิยำคม	สงักดั	สพม.เขต	40	ทีไ่ด้ท�ำควำมดเีกบ็สร้อยคอ
ทองค�ำได้แล้วส่งคืน	ณ	บ้ำนเลขที่	42/2	หมู่	8	ต.กันจุ	อ.บึงสำมพัน	จ.เพชรบูรณ์

“โครงการปฐมนิเทศผู้อ�านวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ ยุค 4.0”
		 วันอังคำรท่ี	 5	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 จัด	“โครงการปฐมนิเทศผู้อ�านวยการสถานศึกษารุ่น
ใหม่ ยุค 4.0”	มีผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่ง
ต้ังเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ	 จ�ำนวน	 ทั้งสิ้น	 54	 คน	ณ	 ห้องประชุม
มะขำมหวำน	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1	จังหวัดเพชรบูรณ์

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2562”
	 วันเสำร์ที่	 2	 มีนำคม	 2562	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 น�ำคณะบุคลำกร	 ศธจ.เพชรบูรณ์	 เข้ำร่วมพิธีวำง																				
พำนพุ่มดอกไม้สด	 “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปี 2562”	ณ	หอประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ศธจ.พิษณุโลก ศธจ.
อุตรดิตถ์ และ ศธจ.แพร่”
	 วันท่ี	 5-7	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรท�ำงำน
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน	ณ	 ศธจ.
พิษณุโลก	ศธจ.อุตรดิตถ์	และ	ศธจ.แพร่
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“อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
	 วันจันทร์ที่	 11	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดกำรอบรมเรื่อง	 สถำบัน		
พระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย	 โดย	 วิทยำกรจำกหลักสูตรจิตอำสำ	
904	“เป็นเบ้า เป็นแม่พมิพ์”	ช่วงเช้ำมข้ีำรำชกำรคร	ูสงักัด	สพป.พช	1
เข้ำร่วมกำรอบรม	 จ�ำนวนกว่ำ	 800	 คน	 และช่วงบ่ำยมีข้ำรำชกำร
ครู	 สังกัด	 สพป.พช	 1/สพม.เขต	 40	 เข้ำร่วมกำรอบรมกว่ำ	 1,000
ณ	ห้องประชุม	ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์

“อบรม เรื่ อง  สถาบันพระมหากษัตริย ์กับประเทศไทย
เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
	 วันอังคำรที่	 12	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบรูณ์	จดักำรอบรมเรือ่ง	สถำบนัพระมหำกษัตรย์ิกบัประเทศไทย	
โดยวิทยำกรจำกหลักสูตรจิตอำสำ	 904	“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  
มีข้ำรำชกำรครูสังกัด	 สพฐ.	 เข้ำอบรมจ�ำนวนกว่ำ	 2,000	 คน

ณ	หอประชุมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์	อ.วิเชียรบุรี	จ.เพชรบูรณ์

“ประชุมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562”
	 วันศุกร์ท่ี	 15	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงดำ้นกำรศึกษำ	 ประจ�ำปี	 2562	
ณ	ห้องประชุมชั้น	1	ศธจ.เพชรบูรณ์

“ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ปี 2562”
	วันศุกร์ที่	15	มีนำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด
ประชมุคณะกรรมกำรคดัเลอืกเยำวชนคนเก่ง	ใน	“โครงกำรด้วยรักและ
ห่วงใย	 พระรำชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำช
กุมำรี”	ประจ�ำปี	2562	เพื่อ	ณ	ห้องประชุม	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1

“โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
เอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561”
	 วันศุกร์ที่	 15	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ	์
จัดกำรอบรมตำม	“โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561”	ห้อง	โรงแรมโฆษฮิลล์
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“พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์”
	 ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนพิธีมอบวุฒิบัตร	(บัณฑิตน้อย)	
และประกำศนียบัตร	ชั้น	ม.3	ประจ�ำปี	2561	ณ	รร.สมอทอดศึกษำ/วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ/
รร.ฤทัยทิพย์/วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

“ประชุมจัดท�าแนวทางพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา”
	 วันพุธที่	20	มีนำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัดประชุมจัดท�ำแนวทำง
พัฒนำกิจกรรมยุวกำชำดจิตอำสำ	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทร

เทพยวรำงกูร	ประจ�ำปี	2562	ณ	ศธจ.เพชรบูรณ์
	 	 วันพฤหัสบดีที่	 21	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรณ์	 จัดประชุมคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ครั้งที่	3/2562	โดยมี	นำย
สืบศักดิ์	เอี่ยมวิจำรณ์	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็น
ประธำนกำรประชมุฯ	ณ	ห้องประชมุช้ัน1	ศธจ.เพชรบรูณ์

“อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย ์กับประเทศไทย 
เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
	 วันพฤหัสบดีที่	 28	 มีนำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	จัดกำรอบรม	เรื่อง	สถำบันพระมหำกษัตริย์กับ
ประเทศไทย	“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”	มีคณะครูโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์	ทั้ง	55	โรงเรียน	เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งเช้ำและ
บ่ำยจ�ำนวนกว่ำ	1,600	คน	ณ	ห้องประชุม	ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์

“อบรม เรือ่ง สถาบันพระมหากษัตรย์ิกบัประเทศไทย เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
		 วันศุกร์ที่	 29	มีนำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
จัดกำรอบรม	 เรื่อง	 สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย	 “เป็นเบ้า 
เป็น แม่พิมพ์”	มีคณะผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครู	สังกัด	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	
2/สพม.เขต	 40	 เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งเช้ำและบ่ำยจ�ำนวนกว่ำ	 1,800	 คน	
ณ	ห้องประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม
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ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนเมษำยน 2562

“วันข้าราชการพลเรือน 2562”
 	 	 วันจันทร์ที่	 1	 เมษำยน	 2562	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำร

จงัหวดัเพชรบรูณ์	น�ำคณะบคุลำกร	ศธจ.เพชรบรูณ์	ร่วมกจิกรรมข้ำรำชกำร
จติสำธำรณะ	“ข้ำรำชกำรไทย	มนี�ำ้ใจนกักฬีำ	เป็นเจ้ำบ้ำนจติอำสำ	ร่วมพำ
เที่ยวไทย	ณ	พุทธอุทยำนเพชบุระ	จ.เพชรบูรณ์

“วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
	 วันเสำร์ที่	6	 เมษำยน	2562	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
น�ำคณะบุคลำกร	ศธจ.เพชรบูรณ์	ร่วมงำน	“วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำชและวันทีร่ะลกึมหำจกัรบีรมรำชวงศ์”	ณ	หอประชมุศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบรูณ์

“พิธีพลีกรรมตักน�้า ศักดิ์สิทธิ์ สระแก้วและสระขวัญ”
	 	 วันเสำร์ที่	 6	 เมษำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	ร่วมพิธีพลีกรรมตักน�้ำ	ศักดิ์สิทธิ์	สระแก้วและสระขวัญ	โดย
ม	ีผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	นำยสบืศกัดิ	์เอีย่มวจิำรณ์	เป็นประธำน
ประกอบพิธีพลีกรรมตักน�้ำศักดิ์สิทธ์ิ	ณ	 อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีเทพ	
อ�ำเภอศรีเทพ	จังหวัดเพชรบูรณ์

“พิธีท�าน�้าอภิเษก”
	 	 วันจันทร์ที่	 8	 เมษำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีท�ำน�้ำอภิเษก	 โดยมี	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ	์
นำยสืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรณ์	 เป็นประธำนในกำรประกอบพิธี	 ณ	 วัด
มหำธำตุ	จังหวัดเพชรบูรณ์

“พิธีเวียนเทียนสมโภชน�้าอภิเษก”
	 วันอังคำรที่	 9	 เมษำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน�้ำอภิเษก	 ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 นำยสืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรณ์	 ประธำน
ในพิธี	ณ	วัดมหำธำตุ	เพชรบูรณ์

“รายงานตัว ต�าแหน่งครูผู้ช่วย”
	 	 วันพุธที่	 10	 เมษำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ	์
รับรำยงำนตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง	 ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ได้กล่ำวแสดงควำมยินดีกับครูบรรจุใหม่พร้อม
ชี้แนะแนวทำงกำรเป็นข้ำรำชกำรครูที่ดี	 บรรจุ	 10	 วิชำเอก	 จ�ำนวน	 85	 คน	
ณ	หอประชุม	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1
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“โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ก�ากับลูกเสือ
ส�ารองชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)”
	 วันที่	 5	 เมษำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ร่วมกับ	 สมำคมสโมสรลูกเสือผำเมืองเพชรบูรณ	์
จัดกำรอบรมผู้ก�ำกับลูกเสือส�ำรอง	 (A.T.C.)	 ตำม	 “โครงกำร

ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ	ผู้ก�ำกับลูกเสือส�ำรองชั้นควำมรู้ขั้นสูง	 (A.T.C.)	 ระหว่ำงวันที่	 5-11	
เมษำยน	2562	โดยมี	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนกำรฝึกอบรมฯ	
ณ	ค่ำยลูกเสือชั่วครำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์	

“ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ�าปี 2562”
	 วันพฤหัสบดีที่	 11	 เมษำยน	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	 “ประเพณีสงกรานต์ 
ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ�าปี 2562”	เนื่อง
ในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกำลสงกรำนต์	 ประจ�ำปี	
2562	ณ	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยด้วย สื่อนิทานและเพลง 62”
		 วันที่	20	เมษำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 จัด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัยด้วย สื่อนิทานและเพลง 
ส�าหรับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์”	ณ	โรงแรม
โฆษิตฮิลล์	จังหวัดเพชรบูรณ์

“ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนเด็กปฐมวัย”
	 วันที่	 21	 เมษำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ	์
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมิน	 จัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูผู้สอนเด็กปฐมวัย	 ตำมแผนยุทธศำสตร์
เชิงบูรณำกำรระดับจังหวัด	ณ	โรงแรมโฆษิตฮิล	จังหวัดเพชรบูรณ์

“ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศ (Coaching Teams)”
		 วันศุกร์ที่	26	เมษำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะห์รูปแบบแนวทำงกำรนิเทศ	ติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 (Coaching	
Teams)	 ของจังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยมี	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำนกำรประชุม	ณ	ห้องประชุมชั้น	1	ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
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ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนพฤษภำคม 2562

“รายงานตัวข้าราชการครู ต�าแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3”
	 วันพุธที่	 1	 พฤษภำคม	 2562	 เวลำ	
08.30	 น.	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์		รำยงำนตัวข้ำรำชกำรครู	ต�ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย	 รอบที่	 3	 เพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร
สังกัด	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1,2,3	และ	สพม.
เขต	40	มีผู้ที่มำรำยงำนตัว	ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย	
จ�ำนวน	 81	 รำย	 ตำมผลกำรสอบแข่งขัน	 ใน
กำรนี้	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ได้กล่ำวให้โอวำทและแนวปฏิบัติในกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูที่ดี	ซึ่งคนที่มำเป็น	“ครู”	ณ	อำคำรโดม	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1

“โครงการ TFE (Team For Education)”
	 วันพฤหัสบดีที่	2	พฤษภำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	จัดกำรประชุมเสวนำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้	
ตำม	“โครงการ TFE (Team For Education)”	โดยมี	ดร.ภูวนำท	
มลูเขยีน	ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นประธำนเปิดกำรประชมุ	ณ	
ห้องประชุมไพลิน	โรงแรมบูรพำ	จังหวัดเพชรบูรณ์

“พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ”
	 วันพฤหัสบดีที่	 2	 พฤษภำคม	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีบรรพชำอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกำสมหำมงคล	 พระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก	ณ	วัดมหำธำตุ	พระอำรำมหลวง	อ�ำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัดเพชรบูรณ์

“พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท�าบุญตักบาตร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
 วันเสำร์ที่	4	พฤษภำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

เพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวำยรำชสักกำระหน้ำพระ
ฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 พิธีเจริญพระพุทธมนต	์
ท�ำบุญตักบำตร	 เน่ืองในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก	ณ	 วัดมหำธำตุ	 (พระอำรำมหลวง)	 อ.เมืองฯ	
จ.เพชรบูรณ์
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“พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
	วันจันทร์ที่	6	พฤษภำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรม
ฉำยำลักษณ์	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ในพิธีถวำยพระพร
ชยัมงคล	และรบัชมกำรถ่ำยทอดสดของโทรทศัน์รวมกำรเฉพำะ

กิจแห่งประเทศไทย	รำยกำร	พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	ณ	บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์

“ประชมุคณะกรรมการตดิตามการใช้หลกัสตูรส่งเสรมิวนิยัจราจรของผูเ้รยีนในจงัหวดัเพชรบรูณ์”
	 วันอังคำรที่	 14	 พฤษภำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จงัหวดัเพชรบรูณ์	จดัประชมุคณะกรรมกำรตดิตำมกำรใช้หลกัสตูร
ส่งเสริมวนิยัจรำจรของผูเ้รยีนในจงัหวดัเพชรบรูณ์	และสถำนศกึษำ
ทีจ่ะทดลองน�ำร่องใช้หลกัสตูร	โดยม	ีนำยสบืศกัดิ	์เอีย่มวจิำรณ์	ผูว่้ำ
รำชกำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นประธำนกำรประชมุ	ณ	ห้องประชมุ3	
ชั้น3	ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์

“โครงการส่งเสรมิระเบียบวนิยัลูกเสอื เนตรนารี ประจ�าปี 2562”
	 	 วันพุธที่	 22	 พฤษภำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดกิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนำรี	 ระดับจังหวัด	 ตำม	 “โครงการส่งเสริมระเบียบ
วินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ�าปี 2562”	 ณ	 สนำมโรงเรียน
เพชรพิทยำคม	

“ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ปี 2562”
	 วนัเสำร์ที	่25	พฤษภำคม	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	ส่งกองเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่	 (โรงเรียน
เมืองเพชรบูรณ์)	 เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์	 เข้ำ
ร่วมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ	 เนตรนำรี	 ระดับภำค	
ประจ�ำปี	2562	ณ	โรงเรียนนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์

“พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
	 วนัเสำร์ที	่25	พฤษภำคม	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	ร่วมพธิเีปิดงำนมหรสพ

สมโภช	เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธบีรมรำชำภิเษก	
พระบำทสมเดจ็พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว	ทีจ่ดัขึน้อย่ำงยิง่ใหญ่
ทัง้ในกรงุเทพมหำนครและทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	ต่อเนือ่ง	7	
คืน	ในวันที่	22-28	พฤษภำคม	2562	ณ	บริเวณ	หอโบรำณ
คดีเพ็ชรบูรณ์อินทรำชัย	จังหวัดเพชรบูรณ์
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ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนมิถุนำยน 2562

“ลูกเสือจิตอาสาท�าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
	 วันเสำร์ที่	 1	 มิถุนำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 น�ำคณะบุคลำกรกลุ ่มลูกเสือฯ	 จังหวัด
เพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมงำนชุมนุมลูกเสือบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก	“ลูกเสือจิตอำสำท�ำควำมดี	รวมใจภักดี	เทิดไท้องค์รำชัน”	(ภำคเหนือ)	ณ	สนำมกีฬำสมโภช
เชียงใหม่	700	ปี	

“โครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดเพชรบูรณ์”
		 วันอำทิตย์ที่	2	มิถุนำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
จัด	 “อบรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำน�ำร่อง	 เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่ำงยั่งยืน	ตำม	“โครงการ TFE (Teams For Education) 
จังหวัดเพชรบูรณ์”	ระหว่ำงวันที่	2-4	มิถุนำยน	2562	ณ	โรงแรมฆิตฮิลล์	

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562”
	 วันจันทร์ที่	3	มิถุนำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
ร่วมพิธีเนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ	 3	

มถินุำยน	2562	สมเดจ็พระนำงเจ้ำสทุดิำ	พชัรสธุำพมิลลกัษณ	
พระบรมรำชินี	ณ	จ.เพชรบูรณ์	

“โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
		 วันพฤหัสบดีที่	6	มิถุนำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบรูณ์	จดัอบรมสร้ำงกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงกำรศกึษำเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์	 เร่ือง	 เงินอุดหนุนรำยบุคคล	 ตำม	 “โครงการ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”	ณ	ห้องประชุมมะขำมหวำน	สพป.พช.1

“โครงการ Coaching for Supervisor Teams”
	 วันพุธท่ี	 5	 มิถุนำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	จัดกำร	“อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ	Supervisor	Teams	
ระดับจังหวัด	ตำม	(โครงกำร	Coaching	for	Supervisor	Teams	เพื่อ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์)	 ระหวำงวันที่	 5–6	
มิถุนำยน	2562	ณ	เข้ำค้อระเบียงภูรีสอร์ท	อ.เขำค้อ	จ.เพชรบูรณ์
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“งาน Phetchabun ASEAN health Fair 2019”
	 วันเสำร์ที่	 8	 มิถุนำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเปิดงำน	 Phetchabun	 ASEAN	 health	
Fair	 2019	 โดยมี	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 นำยสืบศักด์ิ
เอ่ียมวิจำรณ์	 เป็นประธำนเปิดงำนฯ	ณ	 บริเวณหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดเพชรบูรณ์

“โครงการส่งเสริมการใช้สื่ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)”
	 วนัพฤหัสบดทีี	่13	มถุินำยน	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบูรณ์	 จัดประชุมคณะกรรมกำร	คณะท�ำงำน	และคณะวิทยำกร	
ตำม	“โครงการส่งเสริมการใช้สือ่อนไลน์และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)”	ครั้งที่	1/2562	
ณ	ห้องประชุม	ศธจ.เพชรบูรณ์

“โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลเยาวชน
ในสถานศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์”
	 วันจันทร์ที่	 17	 มิถุนำยน	 2562	 ดร.ภูวนำท											
มลูเขยีน	ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นประธำน
เปิด	“โครงการพัฒนาระบบติดตาม เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประจ�าปี 2562”	ระหว่ำงวันที่	17-18	มิถุนำยน	2562	ณ	วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
	 วนัพธุท่ี	26	มถุินำยน	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบูรณ์	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้ำน
ยำเสพติดโลก	ประจ�ำปี	2562	ภำยใต้กรอบแนวคิดและค�ำขวัญ	
“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”	ณ	จังหวัดเพชรบูรณ์

“บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล”
	 วันศุกร ์ที่ 	 28	 มิถุนำยน	 2562	 ดร.ภูวนำท													
มลูเขยีน	ศกึษำธิกำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	ร่วมบนัทกึเทป
ถวำยพระพรชัยมงคล	พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยูห่วั	เนือ่งในโอกำสวันเฉลมิพระชนมพรรษำ	28	
กรกฎำคม	2562	ณ	ห้องแสดงสถำนวีทิยโุทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย	จ.พิษณุโลก
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ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนกรกฎำคม 2562

“โครงการ TFE (Teams For Education)”
	 	 วันจันทร์ท่ี	 1	 กรกฎำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดประชุมติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	
TFE	(Teams	For	Education)	ณ	ห้องประชุม	ศธจ.เพชรบูรณ์

“วนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต ิประจ�าปี 2562”
	 วันจันทร์ที่	 1	 กรกฎำคม	 2562	 พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้สมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอ	 เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ	 นเรนทิรำเทพยวดี	 เสด็จแทน
พระองค์ทรงเป็นประธำนในพิธีทบทวนค�ำปฏิญำณและสวน
สนำมของลูกเสือ	 เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือ
แห่งชำติ	ประจ�ำปี	2562	ณ	สนำมศุภชลำศัย	กทม.

“โครงการ Coaching Teams”
	 วันที่	 2	 กรกฎำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศ
กำรศึกษำ	ตำม	“โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ ศธจ.เพชรบูรณ์”	 ระหว่ำงวันท่ี	 2-3	
กรกฎำคม	2562		ภูชิดหมอกรีสอร์ท	อ.ขำค้อ	จ.เพชรบูรณ์

“โครงการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส”
	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 4	 กรกฎำคม	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	“โครงการเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและ
เด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม”	ณ	ศธจ.ตำก	ศธจ.สุโขทัย	
และจังหวัดก�ำแพงเพชร	

“โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ครู ข)”
	 วันอังคำรที่	9	กรกฎำคม	2562	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเปิด	 “โครงกำร
เพิม่ศกัยภำพศนูย์พฒันำครอบครวัในชมุชน	ในกำรสร้ำง
ภมูคิุม้กนัเพือ่เฝ้ำระวังและป้องกนัปัญหำควำมรนุแรงใน
ครอบครัว	(ครู	ข)	ณ	โรงแรมโฆษิตฮิลล์	จ.เพชรบูรณ์
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“ประชมุคณะกรรมการทบทวนแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั
เพชรบูรณ์”
	 วันพฤหัสบดีที่ 	 11	 กรกฎำคม	 2562	 ส�ำนักงำน
ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	จดัประชมุคณะกรรมกำรทบทวน
ยทุธศำสตร์และแนวทำงกำรจดักำรศกึษำ	แผนพฒันำกำรศกึษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์	ณ	รร.โฆษิตฮิลล์	จ.เพชรบูรณ์

“โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์”
	 วนัศกุร์ที	่19	กรกฎำคม	2562	เวลำ	09.00	น.	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	 “โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัด
เพชรบูรณ์”	โดยร่วมกันปลูกต้นไม้	จ�ำนวน	6,810	ต้น	ณ	โรงเรียน
ตำดหมอกวิทยำ	ต�ำบลนำป่ำ	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์

“โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”
	 วนัองัคำรที	่23	กรกฎำคม	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	 “โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์
และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์	(สร้ำงรำยได้จำก	
Social	Media	ณ	ห้องประชุมเพชร	โรงเรียนเพชรพิทยำคม

“โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน”
	 วันอังคำรท่ี	 23	 กรกฎำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ	 (MOU)	 ตำม	
“โครงการประชารฐัร่วมใจสานพลงัสร้างมาตรการองค์กรเพือ่ความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562”	เพื่อส่งเสริมกำรสวม
หมวกนิรภัย	ณ	ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์	

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562”
	 วันอำทิตย์ที่	 28	 กรกฎำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีเนื่อง

ใน โอกำส วัน เฉลิ ม
พระชนมพรรษำ	 67	
พรรษำ	28	กรกฎำคม	
2 5 6 2 	 พ ร ะ บ ำ ท
สมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว	 ณ	 จังหวัด
เพชรบูรณ์
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ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2562

“งานชุมนุมลูกเสือส�ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1”
	 วันจันทร์ที่	 5	 สิงหำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	จัด	“งานชุมนุมลูกเสือส�ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบ
รอบ 61 ปี ลูกเสือส�ารองแห่งประเทศไทย”	 มีผู้ร่วมกิจกรรม	
จ�ำนวน	1,103	ณ	ม.กำรกีฬำแห่งชำติเพชรบูรณ์	

“โครงการ TFE (Teams For Education)”
	 วันพุธที่	 7	 สิงหำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และถอดบท
เรียน	ตำม	“โครงการ TFE (Teams For Education)” 
ณ	ห้องประชุมนครบำล	โรงแรมโฆษิตฮิลล์

“งานเผยแผ่ความรู ้ด้านวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ 
สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์”
	วันอังคำรที่	 6	 สิงหำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ร่วมจัด	“งานเผยแผ่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนา 
วิทยาศาสตร์ สร ้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562”	ณ	ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์

“สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ต�าแหน่งครูผู้ช่วย”
	 วันเสำร์ที่	10-11	สิงหำคม	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	ด�ำเนินกำรสอบคัด
เลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เข้ำรบั
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต�ำแหน่งครูผู้ช่วย	กรณีมี
ควำมจ�ำเป็นหรอืเหตพุเิศษ	สงักดั	สพฐ.	
ปี	 พ.ศ.	 2562	 สอบข้อเขียนวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปภำค	ก,	ข,	ค	ณ	สนำมสอบโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี

“โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
 วนัพธุที	่14	สงิหำคม	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั

เพชรบูรณ์	 จัด	 “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”	 ระหว่ำงวันที่	 14-16	 สิงหำคม	 2562
ณ	มิสตี้เวลรีสอร์ท	เข้ำค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์
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“ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2562”
	 วันอังคำรที่	19-20	สิงหำคม	2562	เวลำ	
09.00	น.	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
รับกำรตรวจรำชกำร	 กรณีปกติ	 รอบที่	 2	 ปี	

2562	โดยมี	ดร.พิธำน	พื้นทอง	ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร	 เขตตรวจรำชกำรที่	 17	 พร้อมคณะตรวจ
รำชกำร	ณ	พืน้ทีอ่�ำเภอบงึสำมพนั/เมอืงเพชรบรูณ์/อ�ำเภอ
หล่มสัก

“งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ”
	 	 วันท่ี	 20	 สิงหำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	น�ำคณะยุวกำชำดจังหวัดเพชรบูรณ์	เข้ำร่วมพิธีเปิด
งำนชมุนมุยวุกำชำดทัว่ประเทศ	เฉลิมพระเกียรตเินือ่งในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 ระหว่ำงวันที่	 19-24	
สิงหำคม	2562	ณ	ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ	อ.ศรีรำชำ	จ.ชลบุรี	

“ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2562”
	 วนัพฤหสับดทีี	่22	สงิหำคม	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำร
จังหวัดเพชรบุรณ์	 จัดประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 ครั้งที่	 8/2562	 โดยมี	 นำยสืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรณ์	
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำนกำรประชุมฯ	ณ	
ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี”
	 วันพุธท่ี	 28	 สิงหำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	จัด	“โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
สร ้างสรรค์คนดี”	 ณ	 บ้ำนริมดอยรีสอร์ท	 อ.เมือง	
จ.เพชรบูรณ์

“เปิดบ้านปฐมวัยปี 2 สู่เด็กไทยในศตวรรษที่ 21”
	 วันเสำร์ที่	 31	 สิงหำคม	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำจังหวัด
เพชรบูรณ์	จัด	“งานเปิดบ้านปฐมวัยปี 2 สู่เด็กไทยในศตวรรษที่ 
21 และประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (Best Practice)” 
โดยม	ีนำยสบืศกัดิ	์เอีย่มวจิำรณ์	ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็น
ประธำนเปิดงำน	ณ	ห้องประชุม	โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์	
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ประมวล..ภำพกิจกรรม/โครงกำร ประจ�ำเดือนกันยำยน 2562

“ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา”
	 วันจันทร์ที่	2	กันยำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด“ประชุมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ	 ระดับ
จังหวัด”	ระหว่ำงวันที่	2-3	กันยำยน	2562	โดยมี	ดร.ภูวนำท	
มูลเขียน	 ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำน	พร้อม
ด้วย	 ข้ำรำชกำร/บุคลำกร	 ศธจ.เพชรบูรณ์	 เข้ำร่วมประชุม	
เพือ่ให้บุคลำกรเกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจและมทีกัษะในส่วนของ

กำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข	 และรับทรำบแนวทำงกำร
ตดิตำม	ประเมนิผล	กำรประกำศปฏิญญำควำมร่วมมอื	ส่งเสรมิ	
สนับสนุน	กำรนิเทศ	ติดตำม	และประเมินผล	และรำยงำนผล
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ	พัฒนำศักยภำพ	ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
องค์กร	ณ	บ้ำนริมดอยรีสอร์ท	จ.เพชรบูรณ์

“อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชน”
	 วันอังคำรท่ี	 4	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	 จัด	“อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดท�าบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัด
เพชรบูรณ์”		โดยมี	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
เป็นประธำน	ณ	ห้องประชมุมะขำมหวำน	สพป.พช.1	จงัหวดัเพชรบรูณ์

“กีฬาบึงสามพันเกมส์ ครั้งที่ 42 ประจ�าปี 2562”
	วนัพุธที	่5	กนัยำยน	2562	ดร.ภวูนำท	มลูเขยีน	ศกึษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบูรณ์	 เป็นประธำนเปิดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน	 ต้ำนยำเสพ
ติด	“บึงสามพันเกมส์ ครั้งที่ 42 ประจ�าปี 2562”	ณ	โรงเรียน
บึงสำมพันวิทยำคม	อ.บึงสำมพัน	จ.เพชรบูรณ์

“กิจกรรมการ Coaching ระดับจังหวัด”
	 วันพุธที่	 5	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	 “กิจกรรมการ 
Coaching ตามรูปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด”	 เพื่อส่ง
เสริม	แก้ไขและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน	
โดยกำรบรูณำกำร	ประสำนควำมร่วมมอืกนั	ระหว่ำง	Super-
visor	Teams	ระดับจังหวัด	และ	Supervisor	Teams	เขต
พืน้ที	่ณ	สถำนศกึษำทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยในจงัหวดัเพชรบูรณ์
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“ประเมิน คัดเลือก งานวิจัย นวัตกรรมสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”
	 	 วนัพฤหัสบดทีี	่5	กนัยำยน	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบูรณ์	“จัดการประเมิน คัดเลือก งานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีดีเด่น (Best Practice) ของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั”	เพือ่คดัเลอืกเป็นตวัแทนของ	ศธภ.17	โดย
มี	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธำน	
ณ	ศธจ.เพชรบูรณ์

“ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การนิเทศ”
	 วันศุกร์	6	กันยำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด“ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ถอดประสบกำรณ์	 และสรุปผลกำร
พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในจังหวัดเพชรบูรณ์	 โดย
มี	 คณะศึกษำนิเทศก์จำก	 ศธจ.เพชรบูรณ์	 ส�ำนักงำน
เขตพื้นที่	สพป.พช.1,2,3/สพม.เขต	40	ร่วมประชุม	ณ	
โรงแรมบูรพำ	เพชรบูรณ์

“ประชุมน�าเสนอผลการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค”
	 	 วันจันทร์ท่ี	 9	 กันยำยน	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	น�ำ
คณะบุคลำกร	ศธจ.เพชรบรูณ์	เขำ้ร่วมกำรประชุมน�ำเสนอผลกำร
ขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำสูก่ำรปฏบิตัริะดบัภำค	
“ก้าวแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่ง
ยื่น”	ณ	รร.ทอปแลนด์	จ.พิษณุโลก

“โครงการติดตามผลการด�าเนินงานบริหารงานบุคคล”
	 วันพุธที่	 11	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพรบูรณ์	 บูรณำกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	(บริหำรงำนบุคคล)	และ	สพป.
เพชรบรูณ์	เขต	3/สพม	เขต	40	ด�ำเนนิ	“โครงการตดิตามผล

การด�าเนินงานบริหาร
งานบุคคล”	 เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	 เขต	 3	 ที่อยู่ห่ำงไกล	 และ
จัดเก็บข้อมูลประกอบกำรวำงแผนงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ณ	 โรงเรียนบ้ำน									
ซับน้อย	อ.วิเชียรบุรี	และ	โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว	อ.บึงสำมพัน
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“ประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ (ด้านบริหารงานบุคคล) สัญจร ครั้งที่ 10/2562”
	 วันพฤหัสบดีที่	12	กันยำยน	2562	ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรณ์	 จัดประชุม	 อกศจ.
เพชรบูรณ์	 (ด้ำนบริหำรงำนบุคคล)	 สัญจร	 คร้ังท่ี	
10/2562	 	 โดยมี	 นำยก�ำพล	 วันทำ	 เป็นประธำน
กำรประชุมฯ	 และ	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	 ศึกษำธิกำร
จงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นกรรมกำรและเลขำนกุำรในกำร
ประชุมฯ	พร้อมด้วย	คณะอนุกรรมกำรฯ	เข้ำร่วมประชุมฯ	ณ	ห้องประชุม	ชั้น1	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	3

“โครงการพฒันาประสทิธภิาพและสร้างความผกูพนัภายใน
องค์กร ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”
	วันเสำร์ท่ี	 14	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	
น�ำคณะบุคลำกร	 ศธจ.เพชรบูรณ์	 ร ่วมโครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพและสร้ำงควำมผูกพันภำยในองค์กร	 ส�ำนักงำน
ปลดักระทรวงศกึษำธกิำร	ระหว่ำงวนัที	่14-15	กนัยำยน	2562	
ณ	เดอะกรีนเนอรี่	รีสอร์ท	อ.ปำกช่อง	จ.นครรำชสีมำ	

“ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562”
	 วันจันทร์ที่	 16	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรณ์	 จัดประชุม	 กศจ.
เพชรบูรณ์	ครั้งที่	9/2562	โดย
มี	 นำยสืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรณ์	 ผู ้
ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ	์
เป ็นประธำนกำรประชุมฯ	
พร้อมด้วย	 ดร.ภูวนำท	 มูล
เขียน	ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในกำรประชุมฯ	ณ	ศธจ.เพชรบูรณ์

“วัน เยาวชนแห ่ งชาติ  จั งหวัด
เพชรบูรณ์”
	 วันจนัทร์ที	่16	กนัยำยน	2562	
ดร.ภวูนำท	มลูเขียน	ศกึษำธิกำรจงัหวดั
เพชรบูรณ์	 ร่วมเปิดงำน	“วันเยาวชน
แห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ�า
ปี 2562”	 ภำยใต้แนวคิด	 “จิตอาสา
พัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญา”	ณ	หอ
ประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
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“โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ�าปี 2562”
	 วันพุธที่	 18	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด	“โครงการนิเทศ

การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ประจ�าปี 2562”	โดยมี	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำน	
เพือ่ชีแ้จงแนวทำงกำรนเิทศกำรจดักจิกรรมยวุ
กำชำดในสถำนศึกษำ	ณ	โรงเรียนเพชรละคร

“ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่2/2562”
	 วันพฤหัสบดีที่	19	กันยำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด	“ประชุมคณะ
กรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ศึกษา ครั้งที่2/2562”	 โดยมี	 นำยพงษ์พิทยำ	
ธนไกรศรทีอง	รองผูว่้ำรำชกำรจังหวดัเพชรบรูณ์	
เป็นประธำนกำรประชุม	 เพื่อรับทรำบผลกำร
ด�ำเนนิงำนด้ำนข้อมลูสำรสนเทศในระดบัจงัหวดั	
และเห็นชอบให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำใช้งำน
ระบบข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำ	 (EDC)	 ท่ี	 ณ	
โรงแรมโฆษิตฮิลล์	จ.เพชรบูรณ์

“พิธีอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562”
	 วันศุกร์ที่	 20	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมกับจังหวัด

เพชรบูรณ์	 จัด	 “พิธีอ่านสารสันติภาพ
และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที 
เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562”	 โดย
มี	นำยพงษ์พิทยำ	ธนไกรศรีทอง	รองผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นประธำน	ณ	
โรงเรียนเพชรพิทยำคม	จ.เพชรบูรณ์

“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์”
	 วันศุกร์ที่	20	กันยำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด	“โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขยายผลสถาน
ศกึษาพอเพยีงจงัหวดัเพชรบรูณ์” 
เพื่อพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
กำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนสถำนศกึษำ
พอเพียง	ณ	โรงแรมโฆษิตฮิลล์
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“ประชุมคณะท�างานจัดท�าข้อมูลแผนบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก”
	 วันจันทร์ที่	 23	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัด “ประชุมคณะ
ท�างานจัดท�าข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก”	โดยมี	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	ศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำนกำรประชุม	 พร้อม
ด้วย	คณะท�ำงำนฯ	สพป.เพชรบรูณ์	เขต	12	3,	สพม.
เขต	 40	 และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม	ณ	 ห้อง
ประชุม	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1

“โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562”
	 	 วันจันทร์ที่	23	กันยำยน	2562	ส�ำนักงำน
ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	ด�ำเนนิกำรรบัสมคัร
คัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น	ปี	2562	สังกัด	สพฐ.	ณ	ห้องประชุมชั้น	
1	ศธจ.เพชรบูรณ์

“ประชุมคณะกรรมการ พสน. ครั้งที่ 1/2562”
	 วันพฤหัสบดีที่ 	 26	 กันยำยน	 2562	
ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 (ศูนย์
เสมำรักษ์)	จัด	“ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
เพชรบุรณ์ ครั้งที่ 1/2562”	 โดยมี	 นำยพงษ์
พิทยำ	 ธนไกรศรีทอง	 รอง	 ผวจ.เพชรบูรณ์	ณ	
ห้องประชมุมะขำมหวำน	สพป.เพชรบรูณ์	เขต	1

“ประชุมติดตามรายงานผลเพิ่มโอกาสเด็กด้อยโอกาสฯ”
	 วันพฤหัสบดีที่	26	กันยำยน	2562	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	จัด	“ประชุมการ
ตรวจตดิตาม รายงานผลการด�าเนนิงาน ตามโครงการเพิม่โอกาสการเข้าถงึการศกึษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม จังหวัดเพชรบูรณ์”	 โดยมี	 นำย

พงษ์พทิยำ	ธนไกรศรทีอง	รองผูว่้ำรำชกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธำนประชุม	
พร้อมด้วย	ดร.ภวูนำท	มลูเขยีน	ศกึษำธกิำร
จงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นเลขำนกุำรและคณะ
กรรมกำรฯ	 ณ	 ห้องประชุม	 สนง.กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์
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“พิธีร�าถวายพระพุทธมหาธรรมราชา งานอุ้มพระด�าน�้า”
	 วันพฤหัสบดีที่	 26	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมพิธีร�ำถวำยพระพุทธมหำ
ธรรมรำชำ	 พระคู่บ้ำนคู่เมืองของชำวจังหวัดเพชรบูรณ์	 ใน
งำนประเพณีอุ้มพระด�ำน�้ำ	 ประจ�ำปี	 2562	 ที่บริเวณพุทธ
อุทยำนเพชบุระ	อ.เมืองเพชรบูรณ์

“สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน ครูคืนถิ่น”
	 วนัศกุร์ที	่27	กนัยำยน	2562	ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั
เพชรบรูณ์	ด�ำเนนิกำรสอบสัมภำษณ์เพือ่คัดเลือกนกัศึกษำทนุ
โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น	ปี	2562	สังกัด	สพฐ.	ทั้งนี้
มีผู้สมัครเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกนักเรียนทุน	จ�ำนวนทั้งสิ้น	30	
รำย	ณ	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ศธจ.ก�าแพงเพชร”
	 วันศุกร์ที่	27	กันยำยน	2562	ดร.ภูวนำท	มูลเขียน	
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 พร้อมด้วย	 บุคลำกร	 ศธจ.
เพชรบูรณ์	 ร่วมให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน	 จำก	 ศธจ.
ก�ำแพงเพชร		ณ	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

“พิธีมอบหนังสือห้องสมุดและสื่อการเรียน”
	วันศุกร์ท่ี	 27	 กันยำยน	 2562	 ดร.ภูวนำท	 มูลเขียน	
ศกึษำธกิำรจงัหวดัเพชรบรูณ์	ร่วมพิธมีอบหนงัสอืห้องสมดุ
และสื่อกำรเรียนให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขำดแคลน	 ใน
สังกัด	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1,2,3	โดยมี	ดร.พิษณุ	ตุลสุข	
และคณะกรรมกำรมูลนิธิ	 ร่วมมอบหนังสือเรียน	ณ	 ห้อง
ประชุม	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1

“ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย”
	 วันศุกร ์ที่ 	 27	 กันยำยน	 2562	 ส�ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมกำร
แต่งกำยด้วยผ้ำไทย	 ตำมนโยบำยส่งเสริมค่ำนิยมด้ำน
กำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงำม	 เพื่อฟื้นฟู	
อนุรักษ์	 สืบทอดภูมิปัญญำด้ำนกำรทอผ้ำพื้นเมืองช่วย
ผดุงรักษำแสดงควำมเป็นเอกลักษณ์ในกำรเป็นคนไทย
ไว้	ณ	ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
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ภาคผนวก



คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา
ดร.ภูวนาท  มูลเขียน	 	 	 ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา	 	 รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสายชล  สังขพันธ์ 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร

นายธานี  ชาตินันทน์   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นางขวัญนภา  จันทร์ดี 		 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค	์	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	ติดตำม	และประเมินผล

นางทัศนีย์  จันทร์แสงศร	ี	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ	ยุวกำชำด	

	 	 	 	 	 	 	 	 และกิจกำรนักเรียน

นางมาลา ชาตินันทน์ 	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน

รวบรวม/เรียบเรียง
นางสายชล  สังขพันธ์ 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร

นายรัฐเขต พานิช		 	 	 	 นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร

ออกแบบ/ภาพประกอบ
นายรัฐเขต พานิช		 	 	 	 นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
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