


 
 

 

ก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ค ำน ำ 
 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, น. ก) 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) ในครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น าแผนการศึกษาแห่งชาติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยน าแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นฐานในการพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มแข็ง 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานทางการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและข้อเสนอแนะ ซึ่งท าให้แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายต่อไป  
 
 

 
            (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
              ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 
 

ข แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อน
จะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ และ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ 

  “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุน         
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 
 

พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน  



 
 
 

ค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  3. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4. ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ  
  5. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และการแนะแนว
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกประเภท 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  8. สนับสนุนการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เป้าประสงค์ 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประสานบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานทางการศึกษาทุก
ภาคส่วน ในการบริหารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์สู่มาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
                           การพัฒนาจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 

เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  4. ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในหน่วยงานและสถานศึกษา 



 
 
 

ง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะชีวิต การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี  ทางสังคม      
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ  
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้และขยายผลการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา 
       จังหวัด  

เป้าหมาย  
  1. สถาบัน/หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ผลิตก าลังคนให้สามารถรองรับความต้องการของ
จังหวัด      
  2. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   
ในจังหวัด  
  4. การศึกษา/วิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาจังหวัด อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการ การผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันและหน่วยงาน
ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 2 สร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ฝึกงานในสถานประกอบการ  
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตามความต้องการ
จังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ 
   กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติทางอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกิจศึกษา  เพื่อวางรากฐานสู่การ
มีงานท า 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา เพ่ือวางรากฐานสู่การมีงานท า  
  4. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1  เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสินค้าและบริการสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผล และเผยแพร่ 
 



 
 
 

จ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาจังหวัด  
   กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้ สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
เป้าหมาย  
  1. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่งมีการพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่คุณลักษณะ     
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
อุดมการณ์ความเป็นครู 
  4. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ที่เอ้ือต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.  มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   5.1 นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
   5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
   5.3 ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
   5.4 สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง  มีการส่งเสริมการสอน ความสามารถในการใช้
ความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง PISA 
  6. การด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และตัวชี้วัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  7. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมการท่ีรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ ต้นไม้ พลังงาน ฯลฯ ) 
  8. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มีระบบการบริหารจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมการพัฒนา  ศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ 1 ประสาน สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
   กิจกรรมที่ 2  พัฒนาการสอนโครงงานแบบ Active Learning ในระดับการศึกษาปฐมวัย   
ในสถานศึกษาเอกชน  
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูแกนน าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ 
PLC สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
 
 
 



 
 
 

ฉ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  2. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ (เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน)  
สู่คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   กิจกรรมที่ 1  สร้างคนดี 
   กิจกรรมที่ 2  มีวินัย  
   กิจกรรมที่ 3  ใฝ่เรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ 4  สู้งาน 
  3. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความส าเร็จ 
   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
  4. ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และยกย่องครูที่มีอุดมการณ์ 
   กิจกรรมที่ 1 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถิ่น (ส านึกรักษ์บ้านเกิด) 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6. ส่งเสริม สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมสร้างสื่อให้ผู้เรียนส านึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรุ้และประกวดสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม  
  7. ส่งเสริมกิจกรรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ประกวด สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ต้นแบบการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม / ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 
  8. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย/นวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1  ประกวด/สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (recycle)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

เป้าหมาย  
  1. มีการบูรณาการจัดการศึกษาของจังหวัดอย่างมีเอกภาพ  
  2. มีเครือข่ายในการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
             3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
           4. มีระบบก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล ที่ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคน
พิการ ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการพิเศษ  
          6. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
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  7. นักเรียนปฐมวัย อย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เข้าเรียนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา) 
  8. นักเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนร้อยละ 100  
  9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาได้รับการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
  10. เพ่ิมสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ ให้ได้ร้อยละ 50 : 50 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 2 ประกาศ “มาตรการบริหารส านักงานคุณธรรม” 
  2. สร้างเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุม สัมมนาและก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
     กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาและก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  3. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้เป็นเอกภาพ “ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”  
   กิจกรรมที่ 3 น าข้อมูลสารสนเทศของศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษามาใช้ให้สอดคล้องกับการ 
จัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. สร้างระบบก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างระบบก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
ในระบบมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพ (เปิดบ้านอาชีวะ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จัดเสวนา บูธ สื่อ คู่มือ แนะแนวเชิงพ้ืนที่) 
   กิจกรรมที่ 3 ก าหนดพ้ืนที่บริการและสัดส่วนการจัดการศึกษานักเรียนปฐมวัย  
   กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
แผนงาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

1 แผนงานบุคลากร   

 เงินเดือน - 
 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - 
2 แผนงานพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  

150,516 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  451,350 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมในจังหวัด 

2,004,734 

รวมงบประมาณทั้งหมด 2,606,600 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.1.1 ที่ตั้ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 12,668,416
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,617,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึงตะวันตกกว้าง 
55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตร และสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
114 เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 349 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21  
 

 1.1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

 
        
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

           ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  

         และพิจิตร 
 

 
 
 

 1.1.3 ภูมิประเทศ  
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัด 
และมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ตอนกลาง 
และอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ลาดชัน โดยจากเหนือถึงใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้รวม 3,953,455 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 45.78 มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหลผ่านตลอดกลางของจังหวัดจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งต้นน้าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีห้วยลาธารหลายสาย
เกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์ แม่น้าป่าสักไหนผ่านอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน 
วิเชียรบุรี และศรีเทพ 
 

1.1.4 ภูมิอากาศ  
เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว  

โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุด พ้ืนที่ภูเขาจะมีอากาศ
เย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 18.1 องศาเซลเซียส  
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- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
 - ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

 จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ าฝนลดลง จาก 1,139.1 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 827.7 
มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2558 โดยเมื่อพิจารณาจ านวนวันที่ฝนตก พบว่า มีจ านวนวันที่ฝนตกลดลง ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ 
 

1.1.5 การปกครองและประชากร 

  1) เขตการปกครอง 
    จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง    
3 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่มากที่สุด
อยู่ที่ 2,281 ตร.กม. ในขณะที่อ าเภอหล่มสักเป็นอ าเภอที่มีจ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน และจ านวน อบต. 
มากที่สุดของจังหวัด โดยมีจ านวน 23 ต าบล 251 หมู่บ้าน และ 15 อบต. ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอ าเภอ) 
 

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เทศบาลเมือง 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน 
อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 216 1 3 15 
2 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
3 หล่มเก่า 927.07 9 98 - 1 9 
4 น้ าหนาว 620.00 4 30 - - 4 
5 เขาค้อ 1,333.00 7 72 - 1 4 
6 ชนแดน 1,137.00 9 139 - 4 8 
7 วังโป่ง 543.00 5 64 - 2 5 
8 หนองไผ่ 1,360.20 13 142 - 6 9 
9 บึงสามพัน 489.80 9 123 - 1 9 
10 วิเชียรบุร ี 1,632.00 14 189 1 1 14 
11 ศรีเทพ 810.00 7 106 - 2 6 

รวม 12,668.42 117 1,430 3 22 102 
 

แหล่งที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564  
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  2) ประชากร 
         จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนประชากร ณ ธันวาคม 2559  รวมทั้งสิ้น 995,223 คน   

จ านวนครัวเรือน 343,422 ครัวเรือน รายละเอียดแยกรายอ าเภอ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกรายอ าเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 104,113 105,440 209,553 79,570 
อ าเภอชนแดน 39,925 39,708 79,633 29,960 
อ าเภอหล่มสัก 77,346 80,263 157,609 52,128 
อ าเภอหล่มเก่า 32,865 34,115 66,980 19,877 
อ าเภอวิเชียรบุรี 65,119 67,212 132,331 43,162 
อ าเภอศรีเทพ 35,055 35,614 70,669 23,062 
อ าเภอหนองไผ่ 52,995 53,468 106,463 34,327 
อ าเภอบึงสามพัน 38,664 39,150 77,814 30,323 
อ าเภอน้ าหนาว 9,427 8,920 18,347 6,445 

รวม 493,187 502,036 995,223 343,422 
 

แหล่งที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
               (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559) 
 

1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2.1  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมและอัตราการว่างงาน 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GPP) 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 

อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ) 

เพชรบูรณ์ 44,597 76,257 0.19 
แหล่งที่มา : http://www.moac-info.net/modules/reports/R312.php  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
จังหวัด ชื่อพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัด 

เพชรบูรณ์ พืชไร่   ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันส าปะหลัง, มะขามหวาน 
พืชสวน  ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน 
พืชผัก  กะหล่ าปลี, หน่อไม้ฝรั่ง 

แหล่งที่มา : http://www.phetchabun.go.th  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 
 

http://www.moac-info.net/modules/reports/R312.php%20%20ข้อมูล
http://www.phetchabun.go.th/


 
 

4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2.2  สถานการณ์ด้านสังคม 
 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลสถานพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

จังหวัด 
โรงพยาบาล 

ของรัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

สถานี
อนามัย 

คลินิก 

ทุกประเภท 

เพชรบูรณ์ 12 3 150 3 252 
 

แหล่งที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)  
 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการนับถือศาสนาของประชากร 
 

จังหวัด 
วัดในพระพุทธศาสนา 

(แห่ง) 
โบสถ์ศาสนาคริสต์ 

(แห่ง) 
มัสยิด 

(แห่ง) 
เพชรบูรณ์ 228 33 3 

 

แหล่งที่มา : http://www.phetchabun.go.th/fileupload/data/1439249593_f2s5g7fu.pdf    
               (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)  
 

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อประเพณีท่ีส าคัญ วันที่หรือระยะเวลาที่จัดประเพณี 

ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เดือนตุลาคมของทุกปี 
ประเพณีปีใหม่ม้ง ((น่อเป๊จาว) เข็กน้อย ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ า ๒ ค่ าและ ๓ ค่ าของเดือนหนึ่ง   

จัดขึ้น ณ บ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ 
งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย  อ าเภอวิเชียรบุรี เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

ประเพณีบุญบั้งไฟวัดหนองแจง 
อ าเภอบึงสามพัน 

เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

งานประเพณีเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ๒๙ ธันวาคม- ๒ มกราคมของทุกปี ณ ลานอนุสาวรีย์
พ่อขุนผาเมือง สี่แยกหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก 

งานประเพณีแข่งขันเรือภูเขา 
บ้านมาตุลี ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร  
อ าเภอบึงสามพัน  

ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี 

งานแข่งเรือยาวอ าเภอหล่มเก่า ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี 

แหล่งที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

http://www.phetchabun.go.th/fileupload/data/1439249593_f2s5g7fu.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20ข้อมูล%20ณ
http://www.phetchabun.go.th/fileupload/data/1439249593_f2s5g7fu.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20(ข้อมูล%20ณ
http://www.phetchabun.go.th/fileupload/data/1439249593_f2s5g7fu.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20(ข้อมูล%20ณ


 
 

5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายชนิด ดังนี้ 
1) แหล่งน้ าธรรมชาติ ประกอบด้วยแม่น้ าป่าสัก ลุ่มน้ าเชิญ ลุ่มน้ าเข็ก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของ

แม่น้ าสายต่าง ๆ 
2) ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ 2,006.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่จังหวัด 

เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 13 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 2 แห่ง สวนรุกขชาติ 3 แห่ง วนอุทยาน 1 แห่ง สามารถจ าแนกตามเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ ได้แก่ เขตเพ่ือการอนุรักษ์ เขตเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เขตพ้ืนที่เหมาะสมแก่การเกษตร คิดเป็น   
ร้อยละ 58.59 28.67 และ 6.67 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด ตามล าดับ 
  

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลป่าไม้ 
เนื้อท่ีป่าไม้ ป่าสงวน

แห่งชาติ 
อุทยาน
แห่งชาติ 

วน
อุทยาน 

เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 

เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 

สวน 
รุกขชาติ ไร่ ตร.กม. 

3,953,455 - 13 3 1 2 2 3 
แหล่งที่มา : http://ridceo.rid.go.th/petboon/datapetboon.php ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลแร่ธาตุที่ส าคัญในจังหวัด 
ล าดับที่ ชื่อแร่ธาตุส าคัญ 

1 แร่เงิน 
2 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
3 หินอุตสาหกรรมชนิดแอนดิไซด์ 
4 หินอุตสาหกรรมทั่วไปชนิดโคโลไมท์ 
5 สินแร่ไม่สะอาด ทองค าปนเงิน 

แหล่งที่มา : http://phetchabun.mnre.go.th/download/Plan/Natural%20plan50_64.pdf 
               ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลแหล่งน้ า 
จังหวัด แม่น้ า (สาย) อ่างเก็บน้ า (แห่ง) เขื่อน (แห่ง) ฝาย (แห่ง) 

เพชรบูรณ์ แม่น้ าป่าสัก อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง - ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก 
  อ่างเก็บน้ าคลองเฉลียบลับ  ฝายศรีจันทร์ 
  อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น   
  อ่างเก็บน้ าห้วยป่าเลา   
  อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่   
  อ่างเก็บน้ าห้วยนา   
  อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าก้อ   
  อ่างเก็บน้ าคลองล ากง   
  อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าชุนใหญ่   

รวม 1 9 0 2 
แหล่งที่มา : http://ridceo.rid.go.th/petboon/main.php  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 

http://ridceo.rid.go.th/petboon/datapetboon.php%20ข้อมูล
http://phetchabun.mnre.go.th/download/Plan/Natural%20plan50_64.pdf
http://ridceo.rid.go.th/petboon/main.php%20%20ข้อมูล


 
 

6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 1.2.4 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 

จังหวัด 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอ าเภอ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอ าเภอ 
เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ศรีเทพ น้ าตกศรีดิษฐ์ เขาค้อ 

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง หล่มสัก วนอุทยานน้ าตก 
ธารทิพย์ 

หล่มสัก 

 ศาลหลักเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สวนรุกชาติผาเมือง 
(หนองนารี) 

เมืองเพชรบูรณ์ 

 วัดพระแก้ว เมืองเพชรบูรณ์ สวนรุกขชาติซับชมภู หนองไผ่ 
 วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ ภูทับเบิก หล่มเก่า 
   อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว น้ าหนาว 
   อุทยานแห่งชาติ 

ตาดหมอก 
เมืองเพชรบูรณ์ 

 

แหล่งที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

และด้วยศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของเพชรบูรณ์ ท าให้การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) ให้ความสนใจและได้คัดเลือกให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ประจ าป ี
พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเสาะหาแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ อาท ิ 

- ภูทับเบิก ภูเขาสูงสุดของเพชรบูรณ์ ทีท่ี่มีความสนุกสนานกลางทุ่งกะหล่ ายักษ์ และนอน 
อาบหนาวใต้ดาวพราวฟ้า  

- สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม ่ไฉไลด้วยสีสันดอกไม้สดใสน่ารัก  
- วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ประจักษ์แห่งศรัทธาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย  
- เขาค้อ หยิกสายหมอก หยอกสายลม กลมเกลียวกับทิวเขาน้อยใหญ่ ในบรรยากาศ 

สวิตเซอร์แลนด์แบบไทย ๆ  
- อ่างเก็บน้ ารัตนัย พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบที่มีอะไรมากกว่าผืนน้ าและแผ่นฟ้า               

ทุ่งแสลงหลวง สะวันนาเมืองไทยที่ละลายหัวใจนักท่องธรรมชาติด้วยป่าสน หมอกยามเช้าและขุนเขาตระหง่าน  
- อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ วีรกรรมผู้กล้าบนภูสูง ปรุงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา  
- อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ที่สุดแห่งธรรมชาติของเพชรบูรณ์ อุดมด้วยเถื่อนถ้ า น้ าตก จุดชมวิว  

และป่าเปลี่ยนสี  
- ไร่ก านันจุล ไร่ส้มที่โด่งดังจากการทดลองค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบัน 

มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย  
 
 
 
 



 
 

7 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.3.1 หน่วยงานทางการศึกษา  
 

ตารางท่ี 12  รายช่ือหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
1.1.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 
อ.1 - ม.3 

1.1.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2) 

อ.1 - ม.6 

1.1.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3  
(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3) 

อ.1 - ม.3 

1.1.4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 (สพม.เขต 40) ม.1 - ม.6 
1.1.5. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)  

1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ป.1 - ม.6 
1.1.5.3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อม 

1.2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 

 

1.2.1. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ป.1 – ม.6 และ ปวช. 
1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก ป.1 – ม.6 และผู้พิการ 
1.2.3. กศน.อ าเภอหล่มเก่า ป.1 – ม.6 
1.2.4. กศน.อ าเภอเขาค้อ ป.1 – ม.6 
1.2.5. กศน.อ าเภอวิเชียรบุรี ป.1 – ม.6 
1.2.6. กศน.อ าเภอชนแดน ป.1 – ม.6 
1.2.7. กศน.อ าเภอศรีเทพ ป.1 – ม.6 
1.2.8. กศน.อ าเภอหนองไผ่ ป.1 – ม.6 
1.2.9. กศน.อ าเภอวังโป่ง ป.1 – ม.6 
1.2.10. กศน.อ าเภอน้ าหนาว ป.1 – ม.6 
1.2.11. กศน.อ าเภอบึงสามพัน ป.1 – ม.6 

1.3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
1.3.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.3.1.1. ในระบบ 11 แห่ง อ.1 - ม.3 
1.3.1.2. นอกระบบ 14 แห่ง กวดวิชา 

1.3.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2) 

 

1.3.2.1. ในระบบ 17 แห่ง อ.1 - ม.6 
1.3.2.2. นอกระบบ 6 แห่ง กวดวิชา 

1.3.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3) 

 

1.3.3.1. ในระบบ 26 แห่ง อ.1 - ม.3 
1.3.3.2. นอกระบบ 2 แห่ง กวดวิชา 

1.4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
1.4.1. รัฐบาล  

1.4.1.1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปวช. - ป.ตร ี
1.4.1.2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.1.3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.1.4. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ปวช. - ปวส. 
1.4.1.5. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ปวช. - ปวส. 

1.4.2. เอกชน  
1.4.2.1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.2.2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.2.3. โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ ปวช. 
1.4.2.4. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา ปวช. - ปวส. 
1.4.2.5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี ปวช. - ปวส. 
1.4.2.6. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ ปวช. - ปวส. 
1.4.2.7. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.2.8. โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน ปวช. 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

2.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.1.1.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ม.1 – ม.6 
2.2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

2.2.1.โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ป.1 – ป.6 
2.2.2.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) อนุบาล 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
2.2.3.โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ม.1 – ม.6 
2.2.4.โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) อ.1 – ป.6 

2.3. เทศบาลเมืองหล่มสัก  
2.3.1.โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ป.1 – ม.3 
2.3.2.โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย อ.1 – ป.6 
2.3.3.โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม อ.1- ป.6 
2.3.4.โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล อนุบาล 
2.3.5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ปวช. – ปวส. 

2.4. เทศบาลต าบลนางั่ว  
2.4.1.โรงเรียนเทศบาลต าบลนางั่ว อนุบาล 

2.5. เทศบาลต าบลชนแดน  
2.5.1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน อนุบาล 

3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
3.1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (บ้านโป่งตะแบก) อ.1 – ป.6 

4. ส านักงานมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
4.1. ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (หล่มสัก) ม.1 – ม.6 
4.2. ปริยัติสามัญวัดสระเกศ (หล่มเก่า) ม.1 – ม.6 
4.3. ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ (เมืองฯ) ม.1 – ม.6 
4.4. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต (วิเชียรบุรี) ม.1 – ม.6 

5. มหาวิทยาลัย  
5.1. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 
5.2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
ปริญญาตรี 

5.3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
5.4. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปริญญาตรี-โท 
5.5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนหน่วยงานทางการศึกษาจ าแนกตามสังกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

สังกัด จ านวน หน่วย 
1. กระทรวงศึกษาธิการ     
   สังกัด สพฐ. 534 แห่ง 
      - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  146 แห่ง 
      - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 159 แห่ง 
      - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 193 แห่ง 
      - สพม. เขต 40  39 แห่ง 
   สังกัด กศ.พิเศษ 3 แห่ง 
   สังกัด สป. (กศน.) 117 ศูนย ์
   สังกัด อาชีวศึกษา รัฐบาล 5 แห่ง 
   สังกัด อาชีวศึกษา เอกชน 8 แห่ง 
   สังกัด สช. ในระบบ 54 แห่ง 
   สังกัด สช. นอกระบบ (กวดวิชา) 22 แห่ง 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 284 แห่ง 
3. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 แห่ง 
4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1 แห่ง 
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 แห่ง 
6. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 แห่ง 

รวม 1,574 แห่ง 
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1.3.2 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา รายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 

ระดับการศึกษา 

รวม 
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อื่นๆ 
เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

1 เมืองเพชรบูรณ ์ 6,399 12,792 7,938 6,269 3,085 2,391 7,017 100 32 321 4,653 50,997 
2 ชนแดน 2,739 5,697 2,940 1,724 880 219 - - - - 1,271 15,470 
3 วังโป่ง 914 1,708 1,548 824 - - - - - - 

 
4,994 

4 หล่มสัก 5,453 13,749 6,506 5,810 903 309 1,109 191 4 - 2,996 37,030 
5 หล่มเก่า 2,354 4,355 2,850 2,185 - - - - - - 

 
11,744 

6 น้ าหนาว 692 1,363 775 575 - - - - - - 
 

3,405 
7 เขาค้อ 1,592 2,949 1,342 899 - - - - - - 

 
6,782 

8 หนองไผ ่ 3,808 7,293 4,353 2,543 288 72 - - - - 
 

18,357 
9 บึงสามพัน 2,932 5,656 3,254 1,662 1,110 306 - - - - 

 
14,920 

10 วิเชียรบุร ี 4,434 8,411 4,230 2,222 1,083 437 - - - - 3,534 24,351 
11 ศรีเทพ 2,546 4,303 2,451 1,243 204 39 - - - - 

 
10,786 

 
รวม 33,863 68,276 38,187 25,956 7,553 3,773 8,126 291 36 321 12,454 198,836 
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ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา และสังกัด 

ที ่ สังกัด 

ระดับการศึกษา 

รวม 
อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. ปวส. 
ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
อื่นๆ 

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

14,837 44,307 25,887 15,737 0 0 0 0 0 321 0 101,089 

 
1.1 สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 4,323 13,507 3,273 0 0 0 0 0 0 0 0 21,103 

 
1.2 สพป.เพชรบรูณ์ เขต 2 4,141 12,036 3,063 792 0 0 0 0 0 0 0 20,032 

 
1.3 สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 6,357 18,359 4,508 45 0 0 0 0 0 0 0 29,269 

 
1.4 สพม.40 

  
14,580 14,654 0 0 0 0 0 0 0 29,234 

 
1.5 การศึกษาพิเศษ 16 405 463 246 0 0 0 0 0 321 0 1,451 

2 
ส านักงานคณะกรรมส่งเสรมิการ
การศึกษาเอกชน 

9,718 21,567 5,110 1,537 0 0 0 0 0 0 0 37,932 

3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 7,171 3,773 85 0 0 0 12,454 23,483 

4 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 0 0 0 0 0 0 7,404 291 36 0 0 7,731 

5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0 550 5,753 7,961 0 0 0 0 0 0 0 14,264 

6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,290 1,814 1,048 523 382 0 0 0 0 0 0 13,057 

7 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 18 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 

8 ส านักงานพระพุทธศาสนา 0 0 389 198 0 0 0 0 0 0 0 587 

9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0 0 0 637 0 0 0 0 637 

 
รวม 33,863 68,276 38,187 25,956 7,553 3,773 8,126 291 36 321 12,454 198,836 
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 1.3.3 ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามสังกัด (คน) 
 

ที ่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างใช้

งบฯ 
ครูต่างประเทศ 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                     

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 109 21 130 3 4 7 334 964 1,298 1 22 23 10 8 18 3 3 6 - - 1,482 

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 115 17 132 7 6 13 351 982 1,333 8 25 33 8 22 30 - - - - - 1,541 

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 130 45 175 6 1 7 464 
1,23

3 
1,679 24 69 93 18 42 60 1 1 2 - - 2,034 

 สพม.40 36 3 39 20 14 34 527 1054 1581 29 30 59 21 21 42 18 17 35 - - 1790 

 
โรงเรียนราชประชา- 
นุเคราะห ์57 

1 - 1 - - - 11 25 36 6 9 15 - 3 3 - - - - - 56 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 - 1 - - - 3 13 16 4 4 8 2 3 5 - - - - - 30 

 
โรงเรียนโสตศึกษา
เพชรบูรณ ์

1 - 1 1 1 2 7 14 21 6 10 16 - - - - - - - - 40 

2 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ                      

 
โรงเรียน ตชด. - - - - - - - - 6 - - - - - 2 - - - - - 8 

3 
ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบฯ 

7 2 9 - - - 2 15 17 44 101 145 - - - - - - - - 171 
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ที ่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างใช้

งบฯ 
ครูต่างประเทศ 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

4 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

- - 5 - - 13 - - 165 - - 40 - - 107 - - - - - 317 

5 ส านักงานพระพุทธศาสนา - - - - - - - - 43 - - - - - 15 - - - - - 58 

6 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                     

 
ศูนย์เด็กเล็ก อปท. - - 41 - - - - - 362 - - - - - - - - - 62 92 557 

7 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน         

2,077 
           

2,077 

 
รวม 400 88 534 37 26 76 1,699 4,300 8,634 122 270 432 59 99 282 22 21 43 62 92 10,161 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2560  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ที ่ สถาบันการศึกษา 
บุคลากรต าแหน่ง 

รวมทั้งหมด  
ผู้บริหาร 

ผู้สอน สนับสนุนการสอน 
อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ 

1 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 - - 12 14 

2 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
พ่อขุนผาเมือง 

3 15 16 4 38 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 56 230 9 232 527 
4 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 12 27 7 61 107 

 
รวม 73 272 32 309 686 
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ตารางท่ี 18 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สายบริหารการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา 
 

ที ่ หน่วยงาน 

ต าแหน่ง 

รวมท้ังหมด สายงานบริหาร 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

2 - 2 15 28 43 - - - 1 1 2 47 

2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 6 - 6 16 50 66 8 - 8 4 4 8 88 

3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 12 10 22 7 42 49 6 - 6 4 7 11 88 

4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 6 7 13 7 28 35 7 - 7 6 7 13 68 

5 สพม.40 1 - 1 9 19 28 2 - 2 3 6 9 39 

6 กศน.จ.เพชรบูรณ ์ 2 - 2 0 3 3 4 - 4 34 36 70 79 

7 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจ.
เพชรบูรณ ์

- - - - - 5 - - 27 - - 128 133 

8 ส านักงานพระพุทธศาสนาฯ - - - - - 13 - - - - - 
 

13 

 
รวม 29 17 46 54 170 242 27 - 54 52 61 241 555 
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 1.3.4 ข้อมูลด้านการเรียนต่อและการออกกลางคันของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลด้านการเรียนต่อ และการออกกลางคันของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2558 

ระดับการศึกษา สพฐ. สช. อปท. สนง.
พระพุทธศาสนา 

อาชีวศึกษา 
รวม 

รัฐบาล เอกชน 
นักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด 2558 (ต้นปี) 11,684 3,648 233 597 2,740 2,901 21,803 
นักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษา 2558 11,056 3,897 206 85 1,355 870 17,469 
เรียนต่อสายสามัญ 9,797 

 
140 

  
7 9,944 

เรียนต่อสายอาชีพ 991 
 

43 
  

36 1,070 
จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 10,967 3,897 206 85 1,256 736 17,147 
จบหลังระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 77 

   
99 88 264 

นักเรียนออกกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 19 
  

49 
  

68 
นักเรียนออกกลางคัน ระดับ ปวช. - 

   
48 194 242 

นักเรียนออกกลางคัน ระดับ ปวส. - 
   

52 64 116 
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 1.3.5 ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษา สพฐ. สช. อปท. สนง.
พระพุทธศาสนา 

อาชีวศึกษา 
รวม 

รัฐบาล เอกชน 
นักเรียนด้อยโอกาส  
ระดับประถมศึกษา 

13,442      13,442 

นักเรียนด้อยโอกาส  
ระดับมัธยมศึกษา 

4,717   272   4,989 

นักเรียนด้อยโอกาส ระดับ ปวช. -   -   - 
นักเรียนด้อยโอกาส ระดับ ปวส. -   - 17 - 17 
นักเรียนพิการ ระดับประถมศึกษา 233 4 - - - - 237 
นักเรียนพิการ ระดับมัธยมศึกษา 87 2 - 4 - - 93 
นักเรียนพิการ ระดับ ปวช. - - - - 3 - 3 
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1.4 สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 

 1.4.1 สภาพการจัดการศึกษา 

  1.4.1.1 สภาพทั่วไป 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1416 หมู่บ้าน  
มีประชากร 995,223 คน 343,422 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ      
รวม 1,037แห่ง ในจ านวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัย จ านวน 276 แห่ง 
กระจายในทุกต าบลของจังหวัด มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/
อาชีวะ) จ านวน 734 แห่ง และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ซึ่งมีความ
พร้อมในการพัฒนาก าลังคนในจังหวัดระดับหนึ่ง  
 

  
 

  
 
  1.4.1.2 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้าราชการครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด 
จ านวนทั้งสิ้น 10,161 คน มีผู้เรียนในจังหวัด จ านวน 198,836 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 19 คน 
หากจ าแนกตามหน่วยงานที่ส าคัญในการจัดการศึกษา สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
   1 .  อัตราส่ วนครู ต่ อผู้ เ รี ยนของสถานศึ กษาระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1 : 17  
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   2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 : 23  
   3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 : 18 
   4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 12 
   จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมระดับประเทศ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มี อัตราก าลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางก ารศึกษา           
พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง มีครูเกินเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 10 
 

 
 
  1.4.1.3 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 273,375 คน 
ในจ านวนนี้มีประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 176,399 คน  จ าแนกได้ดังนี้  
   1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)       จ านวน 34,097 คน  
       2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)   จ านวน 69,691  คน 
       3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี)       จ านวน 35,566   คน  
        4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15-17 ปี)       จ านวน 37,045   คน 
   จากจ านวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษา พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.60 จากประชากรวัยเรียน โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีการเข้าเรียนในอัตรา
ร้อยละ 105.72  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง รายละเอียดดังแผนภูมิ 
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  ปีการศึกษา 2560 ประชากรวัยเรียนที่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ทีม่ีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 72.50 ในจ านวนนี้มีผู้อัตราส่วนผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวศึกษาในสัดส่วน 65 : 35  
และสัดส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนอาจยังให้ความส าคัญในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน า
ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ หรือไปประกอบอาชีพ จึงมีสัดส่วนการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
น้อย รายละเอียดดังภาพ 
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3 -5 ปี  6-11 ปี 12-14 ปี  15-17 ปี รวม 
จ านวน (คน) 34,097 69,691 35,566 37,045 176,399

รวม 33,863 65,552 37,599 33,388 170,402

ชื่อ
แก
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ม.ปลาย :อาชีวะ 
77.45 : 22.54 
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 1.4.1.4 ข้อมูลคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

    ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O-NET, N-NET, V,NET  ปีการศึกษา 2556 - 2559 
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 21 แสดงผลการทดสอบ NT  

ชั้น 
ผลการทดสอบ NT 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
56 57 58 59 56 57 58 59 56 57 58 59 

ป.3 40.25 52.18 45.29 49.25 32.15 41.70 37.43 35.78 37.19 47.84 43.75 50.88 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการทดสอบ NT  
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
 

ชั้น 
ผลการทดสอบ O-NET 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 
56 57 58 59 56 57 58 59 56 57 58 59 56 57 58 59 56 57 58 59 

ป.6 32.21 34.26 34.59 36.14 32.08 41.38 37.54 38.62 28.06 30.14 34.03 30.86 33.84 47.82 42.67 43.47 39.08 43.86 41.26 50.44 

ม.3 21.61 24.31 27.23 26.96 32.84 33.89 31.35 33.44 26.45 26.30 25.82 29.28 34.11 42.62 41.60 46.37 37.20 32.53 39.05 44.12 

ม.6 15.68 15.77 19.37 21.91 25.85 27.88 28.21 30.12 19.00 17.01 18.31 24.29 27.86 30.23 34.19 33.98 36.45 37.67 36.20 48.96 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
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24 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการทดสอบ N-NET  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

56 57 58 59 
ประถมศึกษา 17.83 18.04 18.14 40 
มัธยมศึกษาตอนต้น 20.98 17.6 16.79 39 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 22.79 17.8 18.64 32 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการทดสอบ N-NET  
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการทดสอบ V-NET 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 
ปวช. 27.07 24.57 46.61 36.52 
ปวส. 24.63 22.82 46.94 35.57 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการทดสอบ V-NET  
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 1.4.2 ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการศึกษา 

  จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้าในการจัด
การศึกษา ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ ฯลฯ ไม่สมดุลในหลากหลายด้าน ปัญหา    
ที่ส าคัญกล่าวคือ มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก  ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขา เป็นอุปสรรคส าคัญใน
ระดับประเทศ ส่วนด้านผลผลิตคือ ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)  
 

 1.4.3 แนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 

  จังหวัดเพชรบูรณ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นจังหวัดแห่ ง
การเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยว จึงมียุทธิศาสตร์การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เพชรบูรณ์ ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งและสถานศึกษาทุกแห่ง
เริ่มให้ความส าคัญกับการเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มี
หลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเน้นการสร้างอาชีพ ในการนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพช รบูรณ์            
ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เน้นการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดอย่างรอบด้าน เน้น
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งแนวโน้มในการจัดการศึกษาของจังหวัด เพชรบูรณ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้เรียน         
มีแนวโน้มมาเรียนในสายอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  
  นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2559-2564  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ (ควบรวม) โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มาเรียน
รวมกับโรงเรียนหลักท่ีมีความพร้อม เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาด
เล็ก  สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ที่พัฒนาโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนและมีโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงให้มีความ
พร้อมรองรับการมาเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ได้บริหารจัดการโรงเรียนที่
มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ได้ครบร้อยละ 100 ของจังหวัด มีแนวโน้มที่โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด
เพชรบูรณ์จะลดลง  
 

 1.4.4 ตัวชี้วัดด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  จังหวัด เพชรบูรณ์  ได้ก าหนดตัวชี้ วัดด้านการศึกษา จากแผนการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ.2560 - 2579 จ านวน 53 ตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 จ านวน 
6 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ 24 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) จ านวน 8 ตัวชี้วัด และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) จ านวน 9 ตัวชี้วัด มาบูรณาการเพ่ือ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการด าเนินงานจ านวน 24 ตัวชี้วัด และน ามาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดังนี้  
 

  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

  เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ  
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์    
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน     
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   

  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์               
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น   
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
   4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
   7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
   5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
   3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
   5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
   3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิ ดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

3. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 โดยได้ก าหนด
นโยบายไว้ 11 ด้าน ดังนี้    
 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
             4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
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             4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
             4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
             4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
             4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 

 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ขึ้น เพ่ือ
วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
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  ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมคีุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับคน        
ทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความ       
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

5. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้น
เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

  1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 
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  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
   กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1. ด้านความม่ันคง 
   แนวทางหลัก  
    1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
     1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท ์
   1.2 การบริหารจัดการ 
     1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
     1.2.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
    2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
     2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ   
     2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
     2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
     2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน 
    2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
    2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
 

  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   แนวทางหลัก 
    3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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     3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
     3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
     3.1.4 การวัดและประเมินผล  
    3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
     3.2.1 การสรรหาครู  
     3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
     3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
  4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ทีต่้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind  
    4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
    4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

  5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
    1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
    2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 
    3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

  6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    6.1 เรื่องกฎหมาย 
     เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ  
    6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
    6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 
      ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
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6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12       
(พ.ศ. 2560-2564) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 

   วิสัยทัศน์ 
    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
 

   พันธกิจ 
    1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

   เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   
    1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
    3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

   ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
    2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
    3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
    4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
    5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
    6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้    
    7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    
    8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
    9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น  
    10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
    11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
    12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

38 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   ยุทธศาสตร์ 
    1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
    2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
    3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ   ของ
การพัฒนาประเทศ    
    4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
    6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 
7. แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)   
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระยะ 5 ปี โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

   วิสัยทัศน์ 
    การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   พันธกิจ    
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
    3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
 

   เป้าประสงค์รวม   
    1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
      ประเด็นยุทธศาสตร์   
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย   
    4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
  

   เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์    
    1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ   
การเรียนรู้   



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

39 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

    3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   
    4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
    5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  ไว้ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์  
  ประชากรทุกคน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษ 

ที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาประชากรทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

5. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการระดมทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

 เป้าประสงค์ 
1. ประชากรทุกกลุ่มอายุมีโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมี 

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและมีงานท า 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่ทันสมัยและการน าผลวิจัยไปใช้ในการ          
จัดการศึกษา 

5. หน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยมภีาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
 

 ตัวช้ีวัด/เป้าหมายความส าเร็จ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา เพ่ืออาชีพและการมีงานท า 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

5. ส่งเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะก้าวสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

40 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. สร้างโอกาสและพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. จัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างอาชีพและรายได้ บนพื้นฐานของเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ของจังหวัด 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม การวิจัย 

5. สร้างโครงข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

     
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 - 2564 
 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  

“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ 
วัฒนธรรม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของคน และชุมชนอย่างท่ัวถึง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริม 

อุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความพร้อมต่อ AEC 
 
ตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
1. การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
และสร้างมลูค่าเพิ่ม 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าและ
ผลิตภาพภาคการเกษตร  

1.1 ส่งเสริม/เพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อป ี

1.2  ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การบรหิาร
จัดการองค์ความรู้เรื่องระบบ 
1.3  พัฒนาแหล่งน้ า/โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเกษตร 

2. อัตราการเพิ่มของผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคัญเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
2. เพื่อสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร  
ปลอดภัย/ผลิตภณัฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 

2.1 ส่งเสริม พัฒนา/
กระบวนการผลติสินคา้เกษตร
ปลอดภัยเพื่อเพ่ิมผลิตภาพทาง
การเกษตร 
2.2 ส่งเสริม พัฒนา/ภาค 
อุตสาหกรรมการเกษตรและการ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 

3. อัตราส่วนฟารม์ที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐานฟารม์ (GAP) 
ต่อจ านวนฟาร์มทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อป ี

3. เพื่อส่งเสรมิรายได้ 
และลดภาระหนี้
เกษตรกร 

3.1 ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหนี้เกษตรกร 

4. สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืม 
ต่อรายได้เงินสดสุทธิทาง 
การเกษตรลดลงร้อยละ 10 ต่อป ี

2. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยว 

1.1 สรา้ง ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อใช้เป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยว 
1.2 ส่งเสริมประชาสมัพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
จากทุกภาคส่วนท้ังในและ
ต่างประเทศ 
1.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ต่อป ี
2. รายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี 

2. การสร้างมลูค่าเพิม่
ทางการท่องเที่ยว  
ผ่านกิจกรรมและการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลติภณัฑ์ชุมชน 
และของฝากของที่ระลึก 

2.1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และของฝาก
ของที่ระลึกให้เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

3. มูลค่าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลติภณัฑ์ชุมชนและ
ของฝากของที่ระลึก เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 ต่อป ี

3.  การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การบริหารจัดการเป็น
อย่างดี 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การดูแลความปลอดภัย และ
ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม 
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

4. ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเกินร้อยละ 80  
ในปี 2564 

3. การพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา คุณภาพชีวิต 
และเสรมิสร้างความ
มั่นคงของคนและชุมชน
อย่างทั่วถึง 

1. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และ มีความ
มั่นคงปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

1.1 เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

1. สัดส่วนคนจนลดลงเฉลีย่ 
ร้อยละ 1 ต่อป ี
2. อัตราคดียาเสพตดิลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อป ี

3. อัตราคดีความ (อุกฉกรรจ์
และคดีอาญา) ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อป ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
2. ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบสวสัดิการ
ทั้งด้านการศึกษา การ
สาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.1 พัฒนาส่งเสริมคณุภาพชีวิต
การศึกษา การสาธารณสุขและ 
การบริการภาครัฐแก่ประชาชน 

4. ประชาชนอายุระหว่าง  
15-59 ปี ท่ีอยู่ในระบบ กศน. 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 
5. ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 

6. อัตราทารกตายต่อ 1,000 
การเกิดมีชีพของทุกปีน้อยกว่า 
15 คนต่อป ี
7. สัดส่วนจ านวนนักเรียนด้อย
โอกาสต่อจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 5 ต่อป ี

3. สังคมและชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

3.1 พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได ้โดยการ
สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และ
เสรมิสร้างกระบวนการมสี่วน
ร่วม/จติสานึกตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลด
รายจ่าย 

8. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 50  
ในปี 64  
9. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  
ที่มีพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มขึ้นปีละ 44 หมู่บ้าน  
10. การเข้าถึงบริการของผู้ปุวย
สุขภาพจิตไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี
11. จ านวนแหล่งเรียนรู้ใน
จังหวัดเพิ่มขึ้นจ านวน 2 ต่อป ี

12. สัดส่วนนักเรียนในสาย
วิชาชีพต่อจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อป ี
13. สัดส่วนจ านวนผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ต่อจ านวนแรงงานท่ีเข้ารับการ
ทดสอบใน 6 สาขาอาชีพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อป ี

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. เพื่อเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรปุาไม ้

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 การจดัการองค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.0025 ต่อป ี

 2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.1 การจดัการขยะและของเสีย 
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5 
ต่อป ี
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3.  สรา้งความมั่นคงทาง
พลังงานผ่านการใช้
พลังงานทดแทน หรือใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ 

3.1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพื่อการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. อัตราการใช้พลังงานทดแทน
แต่ละประเภทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
ต่อป ี
4. อัตราการใช้ประโยชน์จาก
ของขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี

4. การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาต ิ

5. จ านวนหมู่บ้านที่ไดร้ับความ
เสียหายจากภยัพิบัติทาง
ธรรมชาติในแตล่ะประเภทภัย 
(ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภยั) 
ลดลงร้อยละ 2 ต่อป ี

5. ยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน 
และส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างความพร้อมต่อ 
AEC 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.1 ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ ์

1. ผลิตภัณฑ์ทีไ่ดร้ับการรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ ์เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี
2. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อป ี

2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพิ่มสูงขึ้น 

2.1 เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนส่งระบบ 
โลจสิติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ผลิตภัณฑม์วลรวม
ภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร ่
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 ต่อป ี
4. ผลิตภัณฑม์วลรวมภาคการ
ขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้และ
การคมนาคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อป ี

3. เป็นฐานอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมการลงทุนและ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกลดลงร้อยละ 5 ต่อป ี

4. ผลิตภาพแรงงานเพิ่ม
สูงขึ้น 

4.1 พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงานการ
บริหารจดัการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

6. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 ต่อป ี

 

10. อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 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 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
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(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ    
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

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

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        

เพ่ือการศึกษา 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

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

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 

11. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษา
และอาชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
 

 1. ประเด็นที่ได้จากผู้เข้าร่วมเสาวนา 
1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจุดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือด้านความปลอดภัยในชีวิต มีจุดแข็ง 

ด้านการผลิตผลผลิตทางเกษตรที่หลากหลาย และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่ยังมีจุดอ่อนด้านการศึกษา      
ใน 2 ประเด็น คือ ด้านโอกาสทางการศึกษา ที่ยังมีเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และด้านคุณภาพการศึกษา  
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางสายเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor 
ซึ่งจังหวัดตากที่เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าและศูนย์กลางการเดินทาง
ระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เอ้ือให้การผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกจะสามารถขยายตัวได้ 
ตลอดจนความต้องการด้านแรงงานในอาชีพที่หลากหลาย การจัดการศึกษาจึงควรส่งเสริมให้เป็นการเรียนเพ่ือ
การมีงานท า มีอาชีพรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเส้นทาง East - West Economic Corridor 

1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องวิเคราะห์จาก 
1.3.1 การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

1) หลักสูตรการจัดการศึกษา  
2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
3) การวัดและประเมินผลการศึกษา   
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 1.3.2 การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การแนะแนว   
 1.3.3 ระบบการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือจะบริการอย่างไรที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ในองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาคุณภาพองค์รวมประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 1) ระบบการ
บริหารจัดการด้วยข้อมูล (Management by data) 2) การบริหารการศึกษาของทุกรัฐต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
และ 3) การบริหารจัดการโดยการคิดเชิงระบบ  
 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาต้องมีพิมพ์เขียว ต้องสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง การจัดการ
เรียนการสอนต้องฝึกเด็กให้สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต้องสามารถดูแลเด็กได้ 

1.4 การผลิตคนให้เล็ก แต่มีคุณภาพ คือ มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ การจัดการเรียนรู้ 
ต้องเน้นเพิ่มทักษะความสามารถ  

1.5 การผลิตแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคการผลิตเข้าสู่ 
1.5.1 ภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม 
1.5.2 บริการของจังหวัดคือ โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว และท่ีพัก  

  1.5.3 การผลิตคนเข้าสู่ธุรกิจ SME การผลิตเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถประกอบกิจการ     
หรือต่อยอดการผลิตได้  
 คุณลักษณะของบุคคลที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ “ต้องท างานได้จริง มีประสบการณ์ มีคุณธรรม 
มีความอดทน เอาใจใส่ต่อการท างาน” 

1.6 การท่องเที่ยว ในธุรกิจการท่องเที่ยว เจ้าบ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้บริการการจัด 
ท าหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา อยากให้น าเรื่องการท่องเที่ยวไปบรรจุไว้ในหลักสูตร ก าหนดให้พัฒนา
ทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน และส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา 

1.7 ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียว (Green Local) เพ่ือผลิตและส่งเสริม Green Market  
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.8 การแนะแนวนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเพ่ือการมีงานท าและร่วมมือ 
กับสถานประกอบการในการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียน 
 

 2. ประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 2.1 วิสัยทัศน์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอร่างวิสัยทัศน์ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณา วิสัยทัศน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1  “การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษามีมาตรฐาน  

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 
  ล าดับที่ 2 “การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณภาพมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย” 
  ล าดับที่ 3   “การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ เรียนมี

คุณภาพและมาตรฐาน” 
  ล าดับที่ 4 “คนเพชรบูรณ์ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม” 
   “การศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ” 
  และวิสัยทัศน์ที่ผู้ประชุมเสนอเพ่ิมเติม ได้แก่ 
  “การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  
ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม” 
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  2.2 คุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอ 
ร่างคุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างคุณลักษณะ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 “ลูกพ่อขุนผาเมือง เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ สู้งาน” 
  ล าดับที่ 2 “คนเพชรบูรณ์เป็นคนดี เรียนดี มีอาชีพ” 
   “คนเพชรบูรณ์เป็นคนดี รักบ้านเกิด เชิดชูคุณธรรม” 
  ล าดับที่ 3 “ลูกพ่อขุนผาเมืองเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความรับผิดชอบ” 
   “ลูกเพชรบูรณ์เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ” 

  และคุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเพ่ิมเติม มีดังนี ้
1. “ลูกพ่อขุนผาเมืองเรียนดี เรียนเก่ง มีความสุข ซื่อสัตย์ สู้งาน” 
2. “ลูกพ่อขุนผาเมืองเป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ สู้งาน ร่วมสืบสานความเป็นไทย” 
3. “คนเพชรบูรณ์เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ สู้งาน รักบ้านเกิด” 
4. “ลูกพ่อขุนเป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ สู้งาน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การด ารงชีวิต” 
5. “ลูกพ่อขุนผาเมืองเป็นคนดี มีวินัย รักบ้านเกิด เชิดชูคุณธรรม” 

 

 3. ทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จากประเด็นที่ได้จากการเสวนาทิศทางการจัดการศึกษา และประเด็นที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปประเด็นความต้องการ
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 
  3.1 ประเด็นด้านคุณภาพการศึกษา 
  3.1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET) โดยใช้ ARPIH 
  3.1.2 การน าความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.1.3 การส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  3.1.4 การด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  3.1.5 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  3.2 ประเด็นด้านโอกาสทางการศึกษา 
  3.2.1  การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
  3.2.2  การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและการมีงานท า 
  3.2.3  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.3 ประเด็นด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.3.1 การผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  3.4 ประเด็นด้านมาตรฐานการศึกษา 
  3.4.1 ภายใน 5 ปี โรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM ศึกษา 
  3.4.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้แหล่งท่องเที่ยวเป็นฐาน 
  3.4.3 โรงเรียนประชารัฐ 
 3.5 ประเด็นด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  3.5.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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  3.5.2 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
  3.5.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
12. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ 

            13.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โครงการสร้างและการบริหารจัดการศึกษา

ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์      
มี ความ เป็ น เอกภาพ โปร่ ง ใส  ยึ ดหลั ก            
ธรรมาภิบาล รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
“กศจ .”  เ พ่ือการขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ตามค าสั่ง คสช. 

2. มีหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ทุกระดับทุก
ประเภทและหลักสูตรการจัดการศึกษามี
ความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 

3. มี ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4. ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณอุดหนุนรายหัวได้ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 

5. มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู 
6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม /โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

1. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น น้อยกว่าร้อยละ 50 
เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนมีแนวคิดในการ
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 

2. สัดส่ วนของบุคลากรด้านวิชาชีพต่อจ านวน
นักเรียนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ค่านิยมในสังคมต่อการเรียนต่อสายอาชีพน้อยกว่า
การเรียนต่อสายสามัญ 

3. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับชาติ  อยู่ ในล าดับที่  67  ของประเทศ  
เนื่องจากมีโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 50 
ของโรงเรียนทั้งหมด 

4. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนไม่ครบ
ชั้น  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูสอนไม่เต็มเวลา 
เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการเรียน
การสอน 

5. สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
และใช้สื่อเทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

6. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลขาดความ
ต่อเนื่อง และไม่ได้น าผลการตรวจสอบมาแก้ไข
ปัญหา/พัฒนา 

7. ขาดการท าวิจัย/นักวิจัยที่สามารถเชื่อมโยง
งานวิจัยไปสู่การพัฒนา 

8. ขาดการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้าง
อาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

9. ผู้เรียนยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
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  13.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
1. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยว
ไ ด้ ต ล อ ด ปี  ซึ่ ง เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร จ้ า ง ง า น ใ ห้
ผู้ประกอบการและลูกจ้างมีรายได้ตลอดทั้งปี 

2. จังหวัดเพชรบูรณ์มีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทางไปภาคเหนือ ภาคตะออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง 

3. จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นตลาดสินค้าประเภทผัก
และผลไม้สดเมืองหนาว 

4. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานที่สนับสนุนการ  
ฝึกอาชีพ 

5. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

6. มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู 
 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน  
ขาดปัจจัยเกลือหนุนที่นอกเหนือจากรัฐบาล
สนับสนุน ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีภาวะ 
ทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหาร เงินเดือน
ของประชากรที่ยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์มี
เงินเดือนต่ ากว่าระดับประเทศ (2,100 บาท/
เดือน) 

2. ผู้ปกครองนักเรียนไปประกอบอาชีพต่างพ้ืนที่  
ท าให้ทิ้งนักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ หรือบุคคลอ่ืน
ที่ไม่ใช่บิดา มารดา 

3. ผู้สัดส่วนหนี้ ในระบบต่อหนี้ทั้ งหมด ร้อยละ 
93.97 (ล าดับที่ 69) 

4. ปีการศึกษาเฉลี่ยของจังหวัดเพชรบูรณ์ 7.2 
(ล าดับที่ 64 ของประเทศ) 

5. นักเรียนด้อยโอกาส 84 .35% ของนักเรียน
ทั้งหมด (ล าดับที่ 62 ของประเทศ) 

6. จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน 
ร้อยละ 3.68 (ล าดับที่ 54 ของประเทศ) 

7. อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติเฉลี่ย 1.73   
ต่อเด็ก 1,000 คน (ล าดับที่ 62 ของประเทศ) 
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
 
3.1  วิสัยทัศน์ 

  “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 
 
3.2  พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน  
  3. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4. ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ  
  5. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และการแนะแนว
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกประเภท 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  8. สนับสนุนการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
3.3  เป้าประสงค์ 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประสานบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานทางการศึกษาทุก
ภาคส่วน ในการบริหารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์สู่มาตรฐาน 
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3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
                           การพัฒนาจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
3.5 เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  4. ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะชีวิต การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี  ทางสังคม      
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ  
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้และขยายผลการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา 
       จังหวัด  

เป้าหมาย  
  1. สถาบัน/หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ผลิตก าลังคนให้สามารถรองรับความต้องการของ
จังหวัด      
  2. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   
ในจังหวัด  
  4. การศึกษา/วิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาจังหวัด อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการ การผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันและหน่วยงาน
ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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   กิจกรรมที่ 2 สร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ฝึกงานในสถานประกอบการ  
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตามความต้องการ
จังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ 
   กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติทางอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกิจศึกษา  เพื่อวางรากฐานสู่การ
มีงานท า 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา เพ่ือวางรากฐานสู่การมีงานท า  
  4. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1  เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสินค้าและบริการสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผล และเผยแพร่ 
  5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาจังหวัด  
   กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้ สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
เป้าหมาย  
  1. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่งมีการพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่คุณลักษณะ     
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
อุดมการณ์ความเป็นครู 
  4. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ที่เอ้ือต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.  มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   5.1 นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
   5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
   5.3 ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
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   5.4 สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง  มีการส่งเสริมการสอน ความสามารถในการใช้
ความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง PISA 
  6. การด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และตัวชี้วัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  7. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมการที่รู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ ต้นไม้ พลังงาน ฯลฯ ) 
  8. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มีระบบการบริหารจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมการพัฒนา  ศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ 1 ประสาน สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
   กิจกรรมที่ 2  พัฒนาการสอนโครงงานแบบ Active Learning ในระดับการศึกษาปฐมวัย   
ในสถานศึกษาเอกชน  
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูแกนน าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ 
PLC สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
  2. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ (เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน) สู่
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   กิจกรรมที่ 1  สร้างคนดี 
   กิจกรรมที่ 2  มีวินัย  
   กิจกรรมที่ 3  ใฝ่เรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ 4  สู้งาน 
  3. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความส าเร็จ 
   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
  4. ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และยกย่องครูที่มีอุดมการณ์ 
   กิจกรรมที่ 1 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถิ่น (ส านึกรักษ์บ้านเกิด) 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6. ส่งเสริม สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมสร้างสื่อให้ผู้เรียนส านึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรุ้และประกวดสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม  
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  7. ส่งเสริมกิจกรรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ประกวด สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ต้นแบบการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม / ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 
  8. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย/นวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1  ประกวด/สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (recycle)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

เป้าหมาย  
  1. มีการบูรณาการจัดการศึกษาของจังหวัดอย่างมีเอกภาพ  
  2. มีเครือข่ายในการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
             3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
           4. มีระบบก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล ที่ชัดเจน 
และตรวจสอบได ้
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคน
พิการ ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการพิเศษ  
          6. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
  7. นักเรียนปฐมวัย อย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เข้าเรียนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา) 
  8. นักเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนร้อยละ 100  
  9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาได้รับการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
  10. เพ่ิมสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ ให้ได้ร้อยละ 50 : 50 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 2 ประกาศ “มาตรการบริหารส านักงานคุณธรรม” 
  2. สร้างเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุม สัมมนาและก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
     กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาและก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  3. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้เป็นเอกภาพ “ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”  
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   กิจกรรมที่ 3 น าข้อมูลสารสนเทศของศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษามาใช้ให้สอดคล้องกับการ 
จัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. สร้างระบบก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างระบบก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
ในระบบมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพ (เปิดบ้านอาชีวะ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จัดเสวนา บูธ สื่อ คู่มือ แนะแนวเชิงพ้ืนที่) 
   กิจกรรมที่ 3 ก าหนดพ้ืนที่บริการและสัดส่วนการจัดการศึกษานักเรียนปฐมวัย  
   กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
 
3.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มาก าหนดเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
 

1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  
1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5) ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี 
2. ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 
3. ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 
4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี 

เพ่ิมข้ึน 
5. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
8. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ

จดับริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 

2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  
1. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

และพ้ืนที่ลดลง 
2. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

(จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
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 3 คุณภาพการศึกษา (Quality)  
1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์

คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
3. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for 

International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น 
5. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบ

ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEER) สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

6. ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของ

การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
7.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
7.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
7.3 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
7.4 ร้อยละของหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7.5 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ 

ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
10. จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
11. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการดีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เพ่ิมข้ึน 
4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

1. มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจ าเป็น 
ของสถานศึกษา 

3. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผล 
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4 ประสิทธิภาพ (ต่อ)  
4. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
6. มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน 
7. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
8. สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับรัฐ 
9. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
10. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม

มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
5 การตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น 
2. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น 
3. อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
7. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
8. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียน

สังคมศาสตร์ 
9. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จกรศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา  

1 ปี เพ่ิมข้ึน 
11. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา  

1 ปีเพิ่มขึน้ 
12. มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
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 นอกจากนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังได้น าตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มาก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

1. ระดับความส าเร็จในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
2. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3. ระดับความส าเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด 
4. จ านวนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติขับเคลื่อนนโยบายจาก กศจ. 
5. ระดับความส าเร็จในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
6. ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรจากจังหวัด/ภาคประชาชน/ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
7. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
8. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน 

 



(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผนงานบคุลากรภาครฐั - ศธจ.เพชรบรูณ์

1. งบบคุลากร -
  1.1 เงนิเดือนและค่าจ้างประจ า -
     1.1.1 เงนิเดือน -

    - อัตราเดิม -
    - เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ -
    - เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน -

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า -
  1.2 ค่าจ้างชั่วคราว -
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -
2. งบด าเนินงาน -
  2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -
     2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายใหใ้นลักษณะเงนิเดือนหรอืจ่ายควบกับเงนิเดือน) -

      (1) ค่าเช่าบา้น -
      (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง -
      (3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏบิติังานในเขตพื้นที่พเิศษ -
      (4) เงินพเิศษที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถิ่น -
      (5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ -
      (6) เงินตอบแทนพเิศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ -
      (7) เงินตอบแทนพเิศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่ง -
      (8) เงินพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ -
      (9) ค่าประกันภยั -

    2.1.2 ค่าใช้สอย -
     (1) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม -

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 58



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สรา้งขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

1. โครงการ การคัดเลือกบคุลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งต้ัง
ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
ระดับปฏบิติัการ สังกัด สพฐ.
  1.1 กิจกรรมหลัก ด าเนินการ
คัดเลือกบคุลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไปเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับ
ปฏบิติัการ สังกัด สพฐ.

เพื่อใหก้ารคัดเลือก เปน็ไปด้วย
ความบริสุทธิ ์ยุติธรรม ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด

ต าแหน่งวา่ง จ านวน 11 อัตรา มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบ
ทกุ 11 อัตรา

150,516 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
บริหารงาน

บคุคล)

6 3 3,6

สอดคล้อง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 59



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

2. โครงการ การสร้างทมีงานในองค์กร
ด้วยกิจกรรมสัมพนัธ ์Walk Rally
  2.1 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการและสร้างทมีงานในองค์กร
ด้วยกิจกรรมสัมพนัธ ์Walk Rally 
(Team Building by Walk Rally)

1. เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความ 
ส าคัญของการท างานเปน็ทมี
โดยผ่านกิจกรรมและเปน็การ
เสริมสร้างความสัมพนัธอ์ันดี
ของบคุลากรในหน่วยงาน

ศึกษาธกิารจังหวดั รอง
ศึกษาธกิารจังหวดั ข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ศธจ.เพชรบรูณ์ จ านวน 45 คน

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม มี
ความมุ่งมั่น ต้ังใจ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานได้

199,950 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
บริหารงาน

บคุคล)

6 3 3

3. โครงการ เสริมสร้างและพฒันา
ทกัษะการปฏบิติังานลูกจ้างประจ า 
"สู่มืออาชีพ"
  3.1 กิจกรรมหลัก ภาคทฤษฏ ี
(จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ)
  3.2 กิจกรรมหลัก ภาคปฏบิติั

1. เพื่อใหก้ารปฏบิติังานได้
ถูกต้องตามข้อก าหนดด้าน
ความปลอดภยัในการปฏบิติังาน
2. เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ 
หรือทกัษะไปใช้ในการ
ปฏบิติังาน หรือพฒันางานใหม้ี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
จ านวน 20 คน

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้น าความรู้ หรือ
ทกัษะไปใช้ในการปฏบิติังาน
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ปฏบิติังานได้เสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนดและมี
ประสิทธภิาพ

180,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
บริหารงาน

บคุคล)

3 3 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 60



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

4. โครงการ สร้างประสบการณ์อาชีพ  
(Work Experience) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 3
  4.1 กิจกรรมหลัก ประชุมชี้แจง
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ 
  4.2 กิจกรรมหลัก ด าเนินโครงการ 
      1) เชิญชวนสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ฯลฯ เพื่อรับนักเรียนฝึก
ประสบการณ์
      2) ประสานงานและก าหนด
แนวทางร่วมกัน
      3) ร่วมประเมินแหล่งฝึก
ประสบการณ์อาชีพ
      4) แสวงหาความร่วมมือ 
สนับสนุนกิจกรรม

1. เพื่อเสริมสร้างใหน้ักเรียนมี
ทศันะ มุมมอง และทกัษะด้าน
อาชีพในสถานประกอบการ
หน่วยงาน แหล่งงานและศูนย์
การเรียนรู้ด้านอาชีพ 
2.สร้างความเข้าใจสร้าง
ประสบการณ์อาชีพใหก้ับ
นักเรียนในระดับพื้นที่ รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ต่าง ๆ และสนับสนุนใหน้ักเรียน
เรียนอย่างมีเปา้หมายตรงตาม
ความถนัด

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 75 คน  
2. จ านวนกิจกรรมภายใต้
โครงการสร้างประสบการอาชีพ
 (Work Experience) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
จ านวน 2 กิจกรรม

1. จ านวนกิจกรรมภายใต้
โครงการ 2 กิจกรรม
2. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ  
จ านวน  1  เล่ม

71,400 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 
(กลุ่มพฒันา
การศึกษา)

3 4 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 61



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

5. งบบริหารจัดการส านักงาน (12) 
  5.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ    
5.2 ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณ
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา

ศธจ.เพชรบรูณ์ มีการบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ศธจ.เพชรบรูณ์ มีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการส านักงาน

1,339,429 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

6. งบลงทนุ (13)
   6.1 ค่าครุภณัฑ์  
   6.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

1. เพื่อติดต้ังระบบเครือข่าย
ภายในส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังาน
2. เพื่อจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ GFMIS

1. ครุภณัฑ์อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย จ านวน 2 ชุด
2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน
 จ านวน 1 เคร่ือง

1. ศธจ.เพชรบรูณ์ มีระบบ
เครือข่ายภายในส านักงาน เพื่อ
ใช้ในการปฏบิติังาน 
2. ศธจ.เพชรบรูณ์ มีเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ เพื่อรองรับการใช้
งานระบบ GFMIS

38,800 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 62



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

7. โครงการ ประชาสัมพนัธส์ านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
  7.1 กิจกรรมหลัก จัดท าแผ่นพบั 
จ านวน 1,000 ฉบบั
  7.2 กิจกรรมหลัก จัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์
  7.3 กิจกรรมหลัก ค่าจ้าง
ประชาสัมพนัธข์่าวเกี่ยวกับงานพธิี
ต่างๆ (ส่ือส่ิงพมิพ)์ 
  7.4 กิจกรรมหลัก ค่าจ้างท า VTR 
บรรยายสรุปผลงานของส านักงาน
  7.5 กิจกรรมหลัก จัดนิทรรศการ
เผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ
การบริหารงาน ใหส้าธารณชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบาย แนวทาง การบริหารงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร และ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
3. เพื่อยกระดับการใหบ้ริการงาน
ประชาสัมพนัธ ์โดยพฒันา
ประสิทธภิาพการจัดการ
สารสนเทศของหน่วยงานเกี่ยวกับ
งานประชาสัมพนัธ ์เผยแพร่
กิจกรรมและผลงานของส านักงาน
และหน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ

1. เผยแพร่ข่าวสารไปยัง
ส่ือมวลชน และเวบ็ไซต์ อย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 2 คร้ัง
2. เผยแพร่ข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ต E-new อย่างน้อย
สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง
3. เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด 
ปา้ยประกาศ 5 บอร์ด โดย
ปรับเปล่ียนเดือนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100 หน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ ข้าราชการ ครู 
นักเรียน ประชาชน องค์กรทกุ
ภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใน
การจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์

100,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 63



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

8. โครงการ เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการผ่านกระบวนการ
วางแผน
  8.1 กิจกรรมหลัก ประชุม
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ 
  8.2 กิจกรรมหลัก ประชุม
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ 
  8.3 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็ใน
การพฒันาการศึกษาจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

 1. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ โดยการพฒันาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมใหท้กุ
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2. เพื่อประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และทอ้งถิ่น ในการ
ด าเนินการแปลงนโยบาย 
เปา้หมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการศึกษาจังหวดัไปสู่
การปฏบิติัอย่างเปน็รูปธรรม

1. จัดประชุมหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวดัเพชรบรูณ์ 2 
คร้ัง 
2. จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
จัดท าแผนพฒันาการศึกษา 
(พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2562 
(แผนขอเงิน) และแผนปฏบิติั
ราชการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน)  
จ านวน 2 คร้ัง 2 วนั
3. จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
จัดท าแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
จ านวน 1 คร้ัง 1 วนั

1. มีแผนพฒันาการศึกษา 
ป ีพ.ศ.2560-2565 จังหวดั
เพชรบรูณ์ 
2. มีแผนปฏบิติัการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวดัเพชรบรูณ์(แผนขอเงิน)
3. มีแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จังหวดัเพชรบรูณ์ 
(แผนขอเงิน) 
4. มีแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์

99,890 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

6 6 6

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 64



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

  8.4 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อจัดท าแผนปฏบิติั
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์

3. เพื่อใหส้ านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์มีแผนปฏบิติั
ราชการเปน็กรอบทศิทางในการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน

9. โครงการ พฒันาศักยภาพในการ
บริหารการจัดการองค์กร และการ
ปฏบิติังานของบคุลากร
  9.1 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อรับทราบวตัถุประสงค์
การด าเนินงาน
  9.2 กิจกรรมหลัก ศึกษาดูงาน ศธจ.
ชัยภมูิ และ ศธจ.นครราชสีมา

1. เพื่อใหบ้คุลากรได้เหน็ถึงระบบ
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อใหบ้คุลากรได้แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ในการด าเนินงาน
3. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน

ศึกษาธกิารจังหวดั รอง
ศึกษาธกิารจังหวดั ข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ศธจ.เพชรบรูณ์ จ านวน 32 คน

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ในการด าเนินงาน
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน

136,240 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
บริหารงาน

บคุคล)

6 6 6

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 65



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

10. โครงการ พฒันาระบบสารสนเทศ
 (เวบ็ไซต์) และสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์ (My Ofiice)
  10.1 กิจกรรมหลัก จัดท าคลังข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา
  10.2 กิจกรรมหลัก การพฒันา
นวตักรรมเพื่อการบริหารจัดการ โดย
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My
 Office)

1. เพื่อจัดท าเวบ็ไซต์และระบบ
การจัดเก็บข้อมูลการศึกษาทกุ
ระดับในจังหวดัเพชรบรูณ์
2. เพื่อจัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
3. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
การศึกษาในทกุระดับในจังหวดั
เพชรบรูณ์

1. มีคลังข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในระดับจังหวดั
2. น านวตักรรมเพื่อการบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(My Office) มาใช้ในการ
บริหารงาน จ านวน 1 ระบบ

1. ศธจ.เพชรบรูณ์ มีการพฒันา
เวบ็ไซต์ของส านักงานและมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศใหเ้ปน็
ฐานเดียวกัน และใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ
2. ส านักงานมีการประยุกต์ ใช้
นวตักรรมเพื่อการบริหารจัดการ

71,375 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

6 6 6
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

11. โครงการ การขับเคล่ือนการ
ปฏรูิปการศึกษาจังหวดัเพชรบรูณ์
  11.1 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเสวนา
เปดิโลกทศัน์การศึกษาเพื่อการมีงาน
ท า 
  11.2 กิจกรรมหลัก จัดประชุม
คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ และคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์

1. เพื่อใหด้ าเนินการตามภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธกิารเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษา
ตามค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
2. เพื่อขับเคล่ือนการปฏรูิป
การศึกษาในส่วนภมูิภาคไปสู่การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

1. จัดประชุมเสวนาเปดิ
โลกทศัน์การศึกษาเพื่อการมี
งานท า ใหก้ับสถานศึกษาขยาย
โอกาสทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ทกุแหง่ 
รวม 165 แหง่ ๆ ละ 5 คน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
และคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
รวม 4 องค์คณะ

1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสเข้าร่วมโครงการ
เสวนาเปดิโลกทศัน์การศึกษา
เพื่อการมีงานท า 
2. มีการประชุมคณะ 
กรรมการศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ และคณะ 
อนุกรรมการศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ 1 คร้ัง

219,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

3 4,6 2,6
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ประเด็นยุทธ์ สป. ที่ 3   ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน                               

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด    การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน     

1. ช่ือโครงการ สร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

2. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ที่มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผล  
เป็นรูปธรรมภายในปี 2560 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับ  เช่น การ
พัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล  รวมทั้งการจัดท าเส้นทางการศึกษา 
(Education Path)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองนั้น  โดย
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว  โดยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลให้เขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกเขตจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแต่ละเขต  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าเส้นทางการศึกษาของนักเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน  
รวมทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตต่อไป  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และน าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ใน
ส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ต้องมีการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้าน
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีการก าหนดแนว
ทางการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ไว้ 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอันพึงประสงค์ ส าหรับการเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ
ในอนาคต จึงควรจัดการเรียนการสอนควบคู่กับเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ดังนั้น  ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ในฐานะเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ต้องปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด ได้เล็งเห็นความส าคัญการ
ด าเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ หรือฝึกงานอาชีพในสถานที่ที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเป็นการสั่ง
สมประสบการณ์เพ่ือก้าวสู่เส้นทางอาชีพนั้นในอนาคต จึงได้ก าหนดให้มีโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในระดับจังหวัด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง
ความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษา การเสริมสร้างให้นักเรียนมีทัศนะ มุมมอง และทักษะด้าน
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อาชีพในสถานประกอบการ (Industry or Company)  หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place)  และศูนย์การ
เรียนรู้ด้านอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเสริมสร้างประสบการอาชีพให้กับนักเรียนระดับพ้ืนที่ และการจัดระบบ
ดูแล นิเทศ ติดตาม ก ากับ เพ่ือการพัฒนาประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในระดับพื้นที่ 
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีทัศนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ ( Industry 
or Company) หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place) และศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ทักษะการท างานเบื้องต้น การเรียนรู้ และเข้าใจสภาพการ
ท างานในโลกอาชีพจริง 
  3.2 สร้างความเข้าใจสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือต่าง ๆ และสนับสนุนให้นักเรียนเรียนอย่างมีเป้าหมายตรงตามความถนัด 
 

4. เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เชิงปริมาณ : 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  50 คน   
2. จ านวนกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างประสบการอาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 กิจกรรม 
 4.2 เชิงคุณภาพ  :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความตระหนัก รับรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์

อาชีพ (Work Experience) และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  5.1  จ านวนกิจกรรมภายใต้โครงการ  2 กิจกรรม 
  5.2  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  จ านวน  1  เล่ม 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  6.1 ขออนุมัติโครงการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
  6.3 ประชุมชี้แจงโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  6.4 ด าเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ดังนี้ 

(1) เชิญชวนสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือแหล่งงานอ่ืน ๆ เพ่ือรับนักเรียนฝึก
ประสบการณ์อาชีพ 

(2) ประสานงานและก าหนดแนวทางการฝึกประสบการณ์อาชีพร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในระดับพ้ืนที ่

(3) ร่วมประเมินแหล่งฝึกประสบการณ์อาชีพ 
(4) แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมจากสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร แหล่งงาน 

หรืออ่ืนๆ  
 6.5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
6.6 น าเสนอรายงานผลการจัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1/ เขต 2/ เขต 3/ สพม. เขต 40 และโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์        
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  การฝึกประสบการณ์อาชีพตามความถนัดและความพร้อมของแต่ละฝ่าย จ านวน 15 วัน ช่วงปิดภาค
เรียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  
 

10. งบประมาณ 
  ใช้เงินงบประมาณปี 2560  จ านวน 71,400 บาท  จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  งบรายจ่ายอ่ืน  โครงการผลิต พัฒนา 
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชุมชี้แจงโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  3 ครั้ง  (เขตพ้ืนที่การศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  แห่งละ 1 ครั้ง)  

 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หน่วย 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 3,500 บาท 
2 ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 6,000 บาท 
3 ค่าพาหนะเดินทาง 

(ตามที่จ่ายจริง)  
(3 ครั้ง x 5,000 บาท)   15,000  บาท 

 รวม 24,500 บาท 
(หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
2) ค่าสถานที่                   4,000  บาท 
3) วัสดุส านักงาน  กระดาษ A4  อุปกรณ์  เครื่องเขียน  คลิป  ซอง ฯลฯ          15,000  บาท 
4) วัสดุคอมพิวเตอร์  หมึกปริ้นเตอร์  แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล  และอ่ืน ๆ           15,000  บาท 
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคณะท างานฯ และอ่ืน ๆ                                 12,150  บาท 
6) อ่ืน ๆ             750  บาท 

รวมทั้งสิ้น                  71,400  บาท
(หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
   นักเรียนจะฝึกประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience)  ไม่ครบก าหนดตามระยะเวลา 
  การบริหารความเสี่ยง 
   ประสานคณะท างาน นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาแนะน าการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักเรียน 
อย่างใกล้ชิดและเป็นประจ า 
 
12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพทักษะการท างานเบื้องต้น  
การเรียนรู้  และเข้าใจสภาพการท างานในโลกอาชีพจริง และสร้างภาคเครือข่าย 
 
 
      ลงชื่อ......................................................................ผู้เสนอโครงการ  

                    (นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์) 
         ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
              

 

      (ว่าที่พันตรี)..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (ประหยัด แก่นชา) 
       รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   
 

      ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัติ โครงการ 
                     (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
        ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
                                          โดยการ น างานประชาสัมพันธ์มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ               
                                          บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน                   
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
1. ชื่อโครงการ   ประชาสัมพันธ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
            ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ  วันที่ 3 เมษายน  2560 ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ 
ศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
ต่าง ๆ  ที่มอบหมายและให้มีอ านาจในเขตจังหวัด และ 
            ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ 2560 เรื่อง  การแบ่ง
หน่วยงานในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อ  (3)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม (1)  กลุ่มอ านวยการ 
และ ข้อ 4  ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ 3  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 4.1 กลุ่มอ านวยการ (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ จึงมีการจัดท า
โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ไปสู่
สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
      3.2  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและ กระทรวงศึกษาธิการ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      3.3  เพ่ือยกระดับการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศ
ของหน่วยงาน เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ     
                                   
4.  เป้าหมาย 
     4.1  เชิงปริมาณ 
            1)  เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยัง 
สื่อมวลชนทุกแขนง และเว็ปไซต์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสัปดาห์ละ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
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            2)  เผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ท E-new ศธจ.พช.  สัปดาห์ละ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
            3)  เผยแพร่ข่าวทางบอร์ด ป้ายประกาศ ส านักงาน จ านวน  5  บอร์ด โดยปรบัเปลี่ยนเดือนละ 
1 ครั้ง  รวม  12  ครั้งต่อปี 
     4.2  เชิงคุณภาพ 
            1)  บุคลากรประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจการบริหารงานของหน่วยงาน และด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
            2)  องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     5.1  เชิงปริมาณ   
            ร้อยละ 100  หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน องค์กร
ภาครัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     5.2  เชิงคุณภาพ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่รู้จักท่ัวไป และเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                                                                                                                                     
 
6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      6.1  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
      6.2  แต่งตั้งคณะท างาน 6.3  ด าเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
            1)  จ้างพิมพ์แผ่นพับแนะน าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  1,000  ฉบับ 
            2)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารไปยังสาธารณชน จัดบอร์ดแสดงภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
            3)  การประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วม เกี่ยวกับงานพิธีต่าง ๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                 (สื่อสิ่งพิมพ์) 
            4)  จัดท า VTR  สรุปผลงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
            5)  จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน เนื่องในงานประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
            6)  เผยแพร่ผลงานเด่นของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/
นักเรียนหน้าเว็บไซต์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์    
      6.3  ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผล 
 
7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชนทั่วไป  
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8. พื้นที่เป้าหมาย  จ านวน  11 อ าเภอ ดังนี้ 
    - อ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง 
    - อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ อ าเภอน้ าหนาว 
    - อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ 
 
9.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ มิถุนายน  2560 
2 แต่งตั้งคณะท างาน กรกฎาคม  2560 
3 ด าเนินงานโครงการ สิงหาคม  2560 
4 ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผล กันยายน  2560 

 
10.  งบประมาณ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 

1  จ้างพิมพ์แผ่นพับแนะน าส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน  1,000  ฉบับๆ ละ  10 บาท 

         10,000               10,000 

2  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์          10,000               10,000    
3  ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับ 
งานพิธีต่าง ๆ (สื่อสิ่งพิมพ์) 
จ านวน  3  ฉบับ ๆ ละ 1,000 บาท 

           3,000                    3,000 

4  ค่าจ้างท า VTR บรรยายสรุปผล
งาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

                    5,000         5,000 

5 จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมของ
หน่วยงาน เนื่องในงานประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ  

         12,000       12,000 

7  ค่าวัสดุ     
8  อ่ืน ๆ  (ป้ายหน้าส านักงาน)         60,000               60,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)     
รวมทั้งสิ้น                   88,000        12,000     100,000 

 
11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง  การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
 
       การบริหารความเสี่ยง 
       1)  ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนด 
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       2)  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
       3)  จัดประชุมหารือ เพ่ือหาทางร่วมมือกันในการจัดท าโครงการนี้ ให้ประสบความส าเร็จ 
 
12.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
       กลุ่มอ านวยการ/ผู้รับผิดชอบ           1. นางสายชล  สังขพันธ์  โทรศัพท์   08 1281 9121 
                                  2. นายรัฐเขต  พานิช   โทรศัพท์   08 1727 2411 
 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1)  หนว่ยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้าราชการครู นักเรียนประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน
และ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการ
จัดการศึกษา 
       2)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่ 
สาธารณชนได้รับทราบภารกิจ และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลกากรที่
ปฏิบัติงานทุกฝ่าย 
                                                                                                                                   
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้เสนอโครงการ        
                  (นายรัฐเขต  พานิช) 
                  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                         

 
 
                                                                ลงชือ่………………………………………..ผู้เสนอโครงการ                                                                                         
                                                                          (นางสายชล  สังขพันธ์) 
                                                                   นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                                                                ปฏิบตัิหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

  

 

             (ว่าที่พันตรี) ………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (ประหยัด แก่นชา) 
                    รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   
 

                    ลงชื่อ ………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
                          ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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95 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



 
 
 

96 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



 
 
 

97 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



 
 
 

98 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 5   
การติดตามประเมินผลแผน 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 

ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
(พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับโอกาสในการการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ไปสู่การปฏิบัติ  มีความจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางในการขับเคลื่อนที่มี
เป้าหมายเดียวกัน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงก าหนดก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ  
ดังนี้ 

1. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถานศึกษา สถาบันทางการศึกษา  เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาและ
แก้ปัญหาทางการศึกษา ของจังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ   

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  

3. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานทางการศึกษา และทุกภาคส่วนให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาวิเคราะห์ กรอบการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ของส านักงานบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือ
จัดท าแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 และตัวชี้วัดของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประสาน ขับเคลื่อน กับกับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขับเคลื่อนการด าเนินงานและก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา  และในภาพรวมของจังหวัด 

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มอบหมายคณะ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบาย และมอบหมายให้รับผิดชอบในการประสานงานประจ า
อ าเภอ (AREA BASED)  

7. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือให้สามารถ
น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน การประเมินผลระยะครึ่งปี 
และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยผ่านระบบการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ออนไลน์  

8. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.  กระบวนการนิเทศ  ใช้กระบวนการนิเทศแบบรวมพลัง ATISEN 
                    กระบวนการนิเทศแบบ ATISEN  มีข้ันตอนส าคัญในการนิเทศ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing-A)    
               ขั้นที่ 2 สร้างศรัทธา (Trust -T)    
              ขั้นที่ 3 ให้ความรู้ (Informing - I)   

   ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ (Supervision-S) 
   ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation – E)   

               ขั้นที่ 6 สร้างเครือข่าย (Network-N)  
 2.  กระบวนการติดตาม  ใช้กระบวนการติดตามคุณภาพงานการนิเทศแบบ PIDRE 
                   กระบวนการติดตามการนิเทศแบบ PIDRE  มีข้ันตอนส าคัญในการนิเทศ 5 ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นที่ 1  วางแผนการนิเทศ (Planning – P)  
ขั้นที่ 2  ให้ความรู้  (Informing - I)  
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติงาน (Doing - D)  
ขั้นที่ 4  การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing – R)  
ขั้นที่ 5  ประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation – E)  

 3.  กระบวนการตรวจราชการ  ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการแบบ PDAC 
กระบวนการตรวจราชการ   มีข้ันตอนส าคัญในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  วางแผนการนิเทศ (Plan – P)  
ขั้นที่ 2  การปฏิบัติงาน (Do - D)  
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบ (Check – C)  
ขั้นที่ 4  ด าเนินงานให้เหมาะสม (Act – A)  

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้
วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา 

1. การก าหนดแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ/บริบท/ศักยภาพของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาและสาธารณชนทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

3. ประชุมหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา สถานศึกษา  
ทุกสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจและติดตามการด าเนินงานเบื้องต้นเป็นประจ า 

4. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทาง วิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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  ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2560–2564)  
------------------------------------------- 

 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด     
มีหน้าที่ตามที่ก าหนด หนึ่งในน้ันคือ ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ           
ที่หลากหลาย  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2560–2564) แล้วในคราวประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นั้น  
 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์  และ                
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์          
(พ.ศ. 2560–2564) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการ จังหวัด
เพชรบูรณ์ หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังรายช่ือดังต่อไปนี้  

1. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                  ประธานกรรมการ 
2. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2   กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต 40     กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมอืง  กรรมการ 
10. รองอธิการบดฝี่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
 

   /11. รองอธิการบด.ี.. 



2 
 

11. รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนาเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจงัหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

13. ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

14. ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

15. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จงัหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

16. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

17. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ศธจ.เพชรบรูณ์     กรรมการ 
18. ท้องถ่ินจงัหวัดเพชรบรูณ์ หรือผูร้ับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน  กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดเพชรบรูณ์   กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
20. ผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโปง่ตะแบก   กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
21. ผู้อ านวยการกลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดเพชรบรูณ์   กรรมการ 
22. นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเพชรบรูณ์     กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
23. นายกเทศมนตรีเมอืงเพชรบรูณ์      กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
24. นายกเทศมนตรีเมอืงหลม่สัก      กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
25. พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
26. วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์      กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
27. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบรูณ์      กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
 
 

/28. นายแพทย์พิสิษฐ…์ 
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28. นายแพทย์พิสิษฐ์ วัฒนวิทูกรู   คณะกรรมการ กศจ.เพชรบรูณ์  กรรมการ 
29. นายบัณฑิต ครุฑางคะ     ประธาน อกศจ.เพชรบูรณ์ (พัฒนาการศึกษา)  กรรมการ 
30. ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด    กรรมการ 
31. นางขวัญนภา  จันทร์ดี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
32.  นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33.  นางสาวกนกวรรณ สทิธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34.  นายพสกร ทวีทรัพย ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35.  นางสาวไฉน ผึ่งผาย            นักวิชาการคอมพิวเตอร ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
36.  นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง        นักวิชาการคอมพิวเตอร ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการดั งกล่ าว  มี หน้ าที่ ทบทวนแผนพัฒนาการ ศึกษาจั งห วัด เพชรบูร ณ์                 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ 
ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมทั้งประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนงาน ติดตามผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

      ประกาศ  ณ  วันที่   8   สิงหาคม  พ.ศ. 2560   
 
 
  
                                                                                

 



คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

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 

นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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