


 
 

 

ก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ค ำน ำ 
 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ข องภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ ประกอบกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 4,735,600 บาท  
ในแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (ภายใต้งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน และ      
งบลงทุน) 
  

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับเร่งรัด 
ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 

 
            (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
              ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 
 

ข แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส 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 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 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 โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  
   ประกอบกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 4,735,600 บาท ในแผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (ภายใต้งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน)  
 

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับเร่งรัด 
ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ 

   “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุน         
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 
 
 
 



 
 
 

ค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

พันธกิจ 
   1. ขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน  
   3. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
   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 การเงินและบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เป้าประสงค์ 
   1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประสานบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกภาคส่วน ในการบริหารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์สู่มาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล  

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

 



 
 
 

ง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

5. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ( สุจริต โปร่งใส  
ตรวจสอบได้) 

6. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
      จากทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาลและการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
 

1. ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐาน 
ข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน  
3. ระดับความส าเร็จของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของจังหวัด  
3.  พัฒนาและส่ ง เสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 
4. พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา 
ตามกระบวนการ TFE (Term For 
Education) 
5. พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง  
6. ก ากับ ควบคุมการน ากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
7. สร้างระบบก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตรง
ตามความต้องการของจังหวัด 

1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
เมื่อเทียบกับผู้ เรี ยนสายสามัญ
เพ่ิมข้ึน 

1. พัฒนารูปแบบและแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ในระดับจังหวัด 
 



 
 
 

จ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  
 

1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น  
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3  
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการ
รับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สช.)  
4. ระดับความส า เร็จของการ
ส่ง เสริมสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  
5.  ร้ อยละ  90 ของผู้ บริ ห าร 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับ
การพัฒนา  
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
7. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความมีคุณธรรม
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 
8. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการวิจัยทางการศึกษา  

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ การวัดประเมินผลให้ทัน
กับความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
3.  ส่ ง เสริมการ พัฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี 
4. จัดท าแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด 
5. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

 
 



 
 
 

ฉ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี  
2. ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากร
กลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11ปี/12-14 
ปี/15-17 ปี)  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ 100) (สช)  

1. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งในระบบ
และนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิที่
ก าหนดไว้  
2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้ผู้ เรียนสามารถ
เ ข้ า ถึ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลาย  
3. จั ดหาทุนและแหล่ งทุนทาง
การศึกษา 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

1. ระบบการบริหารงานบุคคล       
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก     
ธรรมมาภิบาล (สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้) 
2. ข้าราชการ ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษามีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของการบริหารงาน
บุคคล ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ร้อยละ 80 ของครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วย
รูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งน า
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 



 
 
 

ช แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
แผนงาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

1 แผนงานบุคลากร   

 เงินเดือน - 
 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - 
2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
1) งบบริหารจัดการส านักงาน  

                            - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
                            - ค่าสาธารณูปโภค 
 

                    2)  งบลงทุน 
  - ครุภัณฑ์ส านักงาน    
  - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
  

3)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบาย 
และแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4) โครงการการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3,459,000 
 

1,101,800 
(955,800)   
(146,000)  

 

2,057,200 
(1,075,800)   
(187,700)   
(793,700)   

 

60,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
การพัฒนาจังหวัด 

- 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

54,800 
(54,800) 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง

การศึกษา                     
- 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
- 

รวมงบประมาณทั้งหมด 3,513,800 
 



 
ซ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า      ก 
บทสรุปผู้บริหาร    ข 
สารบัญ      ซ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์    1 
  1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์    1 
     -  ที่ตั้ง     1 
    -  อาณาเขต     1 
  -  ภูมิประเทศ     1 
  -  ภูมิอากาศ    1 
  -  การปกครองและประชากร    2 
  1.2  สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3 
   1.2.1  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ    3 
   1.2.2  สถานการณ์ด้านสังคม    4 
   1.2.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    5 
   1.2.4  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว    6 
  1.3  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์     7 
    1.3.1 หนว่ยงานทางการศึกษา    7 
    1.3.2 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์     11 
    1.3.3 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   16 
  1.4  สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด    17 
   1.4.1 สภาพการจัดการศึกษา   17 
   1.4.2 ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการศึกษา   22 
   1.4.3 แนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด   22 
   1.4.4 ตวัชี้วัดด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   22 
   

ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา   23 
  1.  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   23 
   2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   25 
  3.  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   26 
  4.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)    27 
  5.  แผนงานงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   30 
  6.  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   31 
  7.  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   33 
  8. ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   40 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1   43 
  10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564    44 



 
ฌ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  11. อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   47 
  12. อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   48 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 1.1.1 ที่ตั้ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือกับเส้นแวงที่ 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 และ
มีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ตอนกลาง และ
อ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพื้นที่ลาดชัน โดยจากเหนือถึงใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้รวม 3,953,455 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 45.78 มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหลผ่านตลอดกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไป
ทิศใต้ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งต้นน้าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีห้วยลาธารหลายสายเกิดจาก
ภูเขาเพชรบูรณ์ แม่น้าป่าสักไหนผ่านอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และ
ศรีเทพ 
 

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  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
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 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
 - 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. มาก
ที่สุดของจังหวัด 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
เทศบาล

เมือง 

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 2560  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 103,734 105,465 209,199 80,681 
อ าเภอชนแดน 39,881 39,649 79,530 30,386 
อ าเภอหล่มสัก 77,197 80,404 157,601 52,854 
อ าเภอหล่มเก่า 32,867 34,164 67,031 20,173 
อ าเภอวิเชียรบุรี 65,022 67,286 132,308 43,594 
อ าเภอศรีเทพ 35,003 35,542 70,545 23,405 
อ าเภอหนองไผ่ 55,880 56,373 112,253 36,585 
อ าเภอบึงสามพัน 35,731 36,355 72,086 29,187 
อ าเภอน้ าหนาว 9,518 8,962 18,480 6,605 
อ าเภอวังโป่ง 18,232 18,768 37,000 11,518 
อ าเภอเขาค้อ 19,582 19,716 39,298 13,532 

รวม 492,647 502,684 995,331 348,520 
 

แหล่งที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
               (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560) 
 

1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกจิ 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/
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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 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เดือนตุลาคมของทุกปี 
ประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊จาว) เข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ 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 
อ าเภอหล่มสัก 

๒๙ ธันวาคม- ๒ มกราคมของทุกปี ณ ลานอนุสาวรีย์
พ่อขุนผาเมือง สี่แยกหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก 

งานประเพณีแข่งขันเรือภูเขา 
บ้านมาตุลี ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร  
อ าเภอบึงสามพัน  

ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี 

งานแข่งเรือยาว อ 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
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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 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
2 แห่ง สวนรุกขชาติ 3 แห่ง วนอุทยาน 1 แห่ง สามารถจ าแนกตามเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่า
ไม้ 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
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 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 

 ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สวนรุกชาติผาเมือง 
(หนองนารี) 

เมืองเพชรบูรณ์ 

 วัดพระแก้ว เมืองเพชรบูรณ์ สวนรุกขชาติซับชมภู หนองไผ่ 
 วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ ภูทับเบิก หล่มเก่า 
 ศาลหลักเมืองนครบาล

เพชรบูรณ์ 
หล่มสัก 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 อาทิ  

- ภูทับเบิก ภูเขาสูงสุดของเพชรบูรณ์ ทีท่ี่มีความสนุกสนานกลางทุ่งกะหล่ ายักษ์ และนอน 
อาบหนาวใต้ดาวพราวฟ้า  

- สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ 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  
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1.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.3.1 หน่วยงานทางการศึกษา  
 

ตารางท่ี 12  รายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 
 

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  
1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก ป.1 – ม.6  
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 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   

1.3.1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เดิม)  
1.3.1.1. ในระบบ 11 แห่ง อ.1 - ม.3 
1.3.1.2. นอกระบบ 14 แห่ง กวดวิชา 

1.3.2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เดิม)  
1.3.2.1. ในระบบ 18 แห่ง อ.1 - ม.6 
1.3.2.2. นอกระบบ 6 แห่ง กวดวิชา 

1.3.3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เดิม)  
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. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.2.8. วิทยาลัยเซนต์นีโอศรีชนแดน 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. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
2.4.1. รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อนุบาล 

2.5. เทศบาลต าบลนางั่ว  
2.5.1. โรงเรียนเทศบาลต าบลนางั่ว อนุบาล 

2.6. เทศบาลต าบลชนแดน  
2.6.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน อนุบาล 

2.7. เทศบาลต าบลดงขุย  
2.7.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย 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. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
5.1. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 
5.2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ปริญญาตรี-เอก 
5.3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 
5.4. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-โท 

6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
6.1. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนหน่วยงานทางการศึกษาจ าแนกตามสังกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 
 

สังกัด จ านวน หน่วย 
1. กระทรวงศึกษาธิการ     
   สังกัด สพฐ. 531 แห่ง 
      - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  146 แห่ง 
      - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 153 แห่ง 
      - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 193 แห่ง 
      - สพม. เขต 40  39 แห่ง 
   สังกัด กศ.พิเศษ 3 แห่ง 
   สังกัด สป. (กศน.) 11 ศูนย ์
   สังกัด อาชีวศึกษา รัฐบาล 5 แห่ง 
   สังกัด อาชีวศึกษา เอกชน 8 แห่ง 
   สังกัด สช. ในระบบ 55 แห่ง 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  2.1 สถานศึกษา 16 แห่ง 
  2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 273 ศูนย ์
3. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 แห่ง 
4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1 แห่ง 
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 แห่ง 
6. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 แห่ง 

รวม 912 แห่ง 
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1.3.2 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามหน่วยงานและสังกัด  

ที ่ สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม 
อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ 

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

14,329 45,704 26,459 14,548 0 0 0 0 0 534 0 101,574 

 
1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4,142 13,221 2,995 0 0 0 0 0 0 0 0 20,358 

 
1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 4,098 11,889 3,185 775 0 0 0 0 0 0 0 19,947 

 
1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 6,089 20,126 4,492 37 0 0 0 0 0 0 0 30,744 

 
1.4 สพม.40     15,059 13,368 0 0 0 0 0 0 0 28,427 

 
1.5 การศึกษาพิเศษ   234 364 184 0 0 0 0 0 534 0 1,316 

 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 234 364 184 0 0 0 0 0 0 0 782 
 - โรงเรียนโสตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 271 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 263 

2 
ส านักงานคณะกรรมส่งเสรมิการ
การศึกษาเอกชน 

8,842 18,907 5,038 1,525 0 0 0 0 0 0 0 34,312 

3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 7,852 3,599 62 0 0 0 0 11,513 
4 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 0 0 0 0 0 0 6,786 108 4 0 0 6,898 
5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0 783 4,974 7,230 0 0 0 0 0 0 0 12,987 
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,385 1,787 1,048 1,007 480 0 0 0 0 9,479 0 15,186 
7 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 12 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
8 ส านักงานพระพุทธศาสนา 0 0 360 185 0 0 0 0 0 0 0 545 
9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0 0 0 740 0 0 0 0 740 

 
รวม 24,568 67,219 37,879 24,495 8,332 3,599 7,588 108 4 10,547 0 184,339 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มถิุนายน 2561   
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ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามหน่วยงานและสังกัด  

ที ่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนกังาน
จ้างทั่วไป 

พนกังาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างใช้งบฯ 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 1,233 1,679 24 69 93 18 42 60 1 1 2 - - 2,034 

 สพม.40 36 3 39 20 14 34 527 1,054 1,581 29 30 59 21 21 42 18 17 35 - - 1,790 

 
โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์57 

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 ารวจแห่งชาติ 
โรงเรียน ตชด. - - - - - - - - 10 - - - - - 0 - - - - - 10 

3 
ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบฯ 

7 4 11    2 16 18 46 108 154 15 23 38 - - - - - 221 

4 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

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

5 ส านักงานพระพุทธศาสนา - - - - - - - - 43 - - - - - 15 - - - - - 58 
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ที ่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนกังาน
จ้างทั่วไป 

พนกังาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างใช้งบฯ ครูต่างประเทศ 

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

6 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นศูนย์เด็กเล็ก
อปท. 

- - 41 - - - - - 362 - - - - - - - - - 62 92 557 

7 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- - - - - - - - 2,077 
 

- - - - - - - - - - 2,077 

 รวม 400 ๙๐ 53๖ 37 26 76 1,699 4,30๑ 8,63๙ 12๔ 27๗ 4๔๑ ๗๔ ๑๒๒ ๓๑๘ 22 21 43 ๖๒ 92 10,๒๑๓ 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันอุดมศึกษา  

ที ่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนกังาน
จ้างทั่วไป 

พนกังาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างใช้งบฯ ครูต่างประเทศ 

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

1 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
เพชรบูรณ ์

28 32 60 - - - 121 163 284 10 17 27 - - - - - - 42 313 726 

2 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง
วิทยาเขตเพชรบูรณ ์

1                  7 9 17 

3 
มหาจุฬาลงกรณ์        
ราชวิทยาลัย  

  3      19      16      38 

4 
มหาวิทยาลยัเฉลมิ
กาญจนา 

                    n/a 

5 
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ ์

1  1    22 20 42    1 4 5    7 48 103 

 รวม   64      345   27   21    56 370 884 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครู และจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2561 

อ าเภอ 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวนนักเรียน 

ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ ์ 97 1,271 1,626 4,167 12,104 6,321 3,904 26,496 

ชนแดน 57 634 609 2,097 5,491 2,578 1,032 11,198 

หล่มสัก 110 1,195 1,575 4,495 10,926 5,706 3,455 24,582 

หล่มเก่า 50 532 581 1,506 4,286 2,431 1,677 9,900 

วิเชียรบุร ี 77 875 991 3,087 8,020 3,793 1,409 16,309 

ศรีเทพ 44 408 515 1,579 4,240 2,137 846 8,802 

หนองไผ ่ 167 760 851 2,737 9,287 3,510 1,338 16,872 

บึงสามพัน 46 557 719 2,203 5,751 2,747 1,198 11,899 

น้ าหนาว 15 164 183 486 1,331 645 396 2,858 

วังโป่ง 22 226 207 581 1,612 831 405 3,429 

เขาค้อ 14 209 287 1,077 2,920 1,077 525 5,599 

รวม 699 6,831 8,144 24,015 65,968 31,776 16,185 137,944 

หมายเหตุ ไม่ได้รวมจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ตารางท่ี 18 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อ าเภอ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กเล็ก 

(อาย ุ2-5 ปี) (คน) 
เมือง 32 1,878 
ชนแดน 33 638 
หล่มสัก 33 1,101 
หล่มเก่า 18 806 
วิเชียรบุร ี 45 1,164 
ศรีเทพ 33 980 
หนองไผ่ 25 1,049 
บึงสามพัน 15 647 
น้ าหนาว 8 200 
วังโป่ง 13 433 
เขาค้อ 18 594 

รวม 273 9,479 
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1.3.3 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

ตารางท่ี 19  แสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

สังกัด/วิชา ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
สพฐ. 43.57 30.53 33.30 36.50 35.98 
สช. 44.84 34.96 33.67 37.58 37.76 
การศึกษาพิเศษ 36.20 26.17 26.73 33.07 30.54 
อปท. 39.24 30.97 32.17 33.38 33.94 
ตชด. 36.96 20.83 25.00 36.00 29.70 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 43.79 31.89 33.34 36.71 36.43 
 
ตารางท่ี 20  แสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

สังกัด/วิชา ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
สพฐ. 46.11 28.37 23.70 30.83 32.25 
สช. 45.53 28.71 23.64 31.04 32.23 
การศึกษาพิเศษ 39.78 25.58 17.83 28.79 27.99 
อปท. 42.30 26.47 21.03 29.90 29.93 
พระพุทธฯ 38.67 25.87 19.62 27.90 28.02 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 45.76 28.32 23.50 30.79 32.09 
 

ตารางท่ี 21  แสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

สังกัด/วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

สพฐ. 45.69 32.62 24.48 20.60 26.79 30.036 
สพม. 46.08 32.76 24.68 20.82 26.91 30.25 
สพป. 38.00 29.90 20.59 16.08 24.49 25.812 
สช. 46.34 33.28 26.04 20.89 27.85 30.88 
การศึกษาพิเศษ 39.32 28.79 19.79 15.68 24.14 25.544 
ท้องถิ่น 39.99 30.05 23.02 16.56 24.62 26.848 
พระพุทธศาสนา 37.37 30.14 21.79 13.00 23.07 25.074 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 45.46 32.56 24.52 20.40 26.78 29.94 
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1.4 สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 

 1.4.1 สภาพการจัดการศึกษา 

  1.4.1.1 สภาพทั่วไป 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,416 หมู่บ้าน  
มีประชากร 995,331 คน 348,520 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ      
รวม 912 แห่ง ในจ านวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัยในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดและ
ยังมี ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 271 แห่ง กระจายในทุกต าบลของจังหวัด      
มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/อาชีวะ) จ านวน 683 แห่ง ศูนย์ 
กศน.อ าเภอ จ านวน 11 ศูนย์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ซึ่งมี
ความพร้อมในการพัฒนาก าลังคนในจังหวัดระดับหนึ่ง  
 ด้านประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชากรวัยเรียน จ าแนกตามระดับ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีแนวโน้มดังนี้  
 

ตารางที่ 22 แสดงจ านวนประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชากรวัยเรียน จ าแนกตามระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการ/ปี 2557 2558 2559 2560 2561 
ประชากรทั้งหมด 994,397 995,807 996,986 995,223 995,331 
วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี) 34,164 34,081 34,387 34,097 32,946 
วัยเรียนระดับประถมศึกษา  
(อายุ 6-11 ปี) 

71,872 71,835 71,088 69,691 69,223 

วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี) 37,138 35,953 35,112 35,566 35,916 
วัยเรียนระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า  
(อายุ 15-17 ปี) 

42,530 40,687 38,858 37,045 35,884 

 จากสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมมีแนวโน้มคงที่ เมื่อพิจารณา
กลุ่มประชากรวัยเรียน ก่อนประถมศึกษา ตั้งแต่ปี 2557-2560 มีแนวโน้มคงที่ และลดลงในปี 2561 
ประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษามีแนวโน้มลดลง ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้ม
ลดลงและเพ่ิมข้ึนในปี 2561 และประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีแนวโน้มลงลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
 

  1.4.1.2 สภาพการจัดการศกึษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้าราชการครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด 
จ านวนทั้งสิ้น 11,285 คน ในจ านวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จ านวน 9,834คน มีผู้เรียนในจังหวัด 
จ านวน 183,023 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 19 คน หากจ าแนกตามหน่วยงานที่ส าคัญในการจัด
การศึกษา สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
   1.  อัตราส่ วนครู ต่ อผู้ เ รี ยนของสถานศึ กษาระดับการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1 : 15  
   2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 : 17  
   3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 : 31 
   4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 19 
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 จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมระดับประเทศ ด้านครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มี อัตราก าลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง มีครูเกินเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 10 
 

 
 
  1.4.1.3 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 269,442 คน 
ในจ านวนนี้มีประชากรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3-5 ปี) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6-17 ปี)   
จ านวน 173,969 คน จ าแนกได้ดังนี้  
   1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)  จ านวน 32,946 คน  
       2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)    จ านวน 69,223 คน 
       3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี)        จ านวน 35,916 คน  
        4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15-17 ปี)  จ านวน 35,884 คน 

แหล่งที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2561  
 จากจ านวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบ
การศึกษา พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ในภาพรวม 
149,506 จ านวน คิดเป็นร้อยละ 85.94 จากประชากรวัยเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ จ านวนประชากร 
105,139 คน เข้าเรียน 99,341 คิดเป็นร้อยละ  94.49 นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 25,597 คน จ าแนกเป็น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 17,265 คน และ ปวช. 
จ านวน 8,332 คน คิดเป็นสัดส่วน 67.45 : 32.55 สัดส่วนผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดและระดับ 
ปวส. จ านวน 11,187 คน จ าแนกเป็นระดับ 7,588 คน และ ระดับ ปวส.จ านวน 3,599 คน คิดเป็น
สัดส่วน 67.28 : 32.17 ในจ านวนนี้ไม่รวมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รายละเอียดดัง
แผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนเปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา 
 

 

  1.4.1.4 ข้อมูลคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
   ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O-NET, N-NET, V-NET  ปีการศึกษา 2556 - 2560  
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการทดสอบ NT  

ชั้น 

ผลการทดสอบ NT 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

ป.3 40.25 52.18 45.29 49.25 51.96 32.15 41.70 37.43 35.78 37.90 37.19 47.84 43.75 50.88 45.05 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการทดสอบ NT  

 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย/เทียบเท่า 

ประชากรวัยเรียน 32,946 69,223 35,916 35,884

ประชากรที่เข้าเรียน 24,568 66,436 32,905 25597
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56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 56 57 58 59 60

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
ชุดข้อมูล1 40.25 52.18 45.29 49.25 51.96 32.15 41.7 37.43 35.78 37.9 37.19 47.84 43.75 50.88 45.05

NT 

เข้าเรียนร้อยละ
74.57 

เข้าเรียนร้อยละ
95.97 

เข้าเรียนร้อยละ
94.49 

เข้าเรียนร้อยละ
91.62 

เข้าเรียนร้อยละ
71.33 

ม.ปลาย : อาชวีะ 
67.45 : 32.55 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  

ชั้น 
ผลการทดสอบ O-NET 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 
56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

ป.6 32.21 34.26 34.59 36.14 33.34 32.08 41.38 37.54 38.62 36.71 28.06 30.14 34.03 30.86 31.89 33.84 47.82 42.67 43.47 0 39.08 43.86 41.26 50.44 43.79 

ม.3 21.61 24.31 27.23 26.96 23.5 32.84 33.89 31.35 33.44 30.79 26.45 26.30 25.82 29.28 28.32 34.11 42.62 41.60 46.37 0 37.20 32.53 39.05 44.12 45.76 

ม.6 15.68 15.77 19.37 21.91 20.4 25.85 27.88 28.21 30.12 26.78 19.00 17.01 18.31 24.29 24.52 27.86 30.23 34.19 33.98 32.56 36.45 37.67 36.20 48.96 45.46 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ผลการทดสอบ O-NET 
ป.6 32.21 34.26 34.59 36.14 33.34 32.08 41.38 37.54 38.62 36.71 28.06 30.14 34.03 30.86 31.89 33.84 47.82 42.67 43.47 0 39.08 43.86 41.26 50.44 43.79

ม.3 21.61 24.31 27.23 26.96 23.5 32.84 33.89 31.35 33.44 30.79 26.45 26.30 25.82 29.28 28.32 34.11 42.62 41.60 46.37 0 37.20 32.53 39.05 44.12 45.76

ม.6 15.68 15.77 19.37 21.91 20.4 25.85 27.88 28.21 30.12 26.78 19.00 17.01 18.31 24.29 24.52 27.86 30.23 34.19 33.98 32.56 36.45 37.67 36.20 48.96 45.46
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ตารางท่ี 25 แสดงผลการทดสอบ N-NET  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

58 59 60 
ประถมศึกษา 44.09 39.88 46.48 
มัธยมศึกษาตอนต้น 41.92 40.48 39.96 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 33.88 34.95 32.88 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการทดสอบ N-NET  
 

 
 

ตารางท่ี 26 แสดงผลการทดสอบ V-NET 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ปวช. 27.07 24.57 46.61 36.52 39.93 
ปวส. 24.63 22.82 46.94 35.57 36.36 

 
แผนภูมิที่ 5 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 ให้เป็นจังหวัดแห่ง
การเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยว จึงมียุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เพชรบูรณ์ ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งและสถานศึกษาทุกแห่ง
เริ่มให้ความส าคัญกับการเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มี
หลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเน้นการสร้างอาชีพ ในการนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์            
ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เน้นการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดอย่างรอบด้าน 
เน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งแนวโน้มในการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้เรียน         
มีแนวโน้มมาเรียนในสายอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดในปีการศึกษา 2561 ที่สัดส่วนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญต่อระดับอาชีวศึกษา เพ่ิมขึ้นจากเดิม สัดส่วน 77. 45 : 22.55 เป็น           
67.45 : 32.55  เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางการแข่งขันของประเทศ  (แหล่งที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2561)  
  นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2560-2565  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ (ควบรวม) โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มา
เรียนรวมกับโรงเรียนหลักท่ีมีความพร้อม เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ที่พัฒนาโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนและมีโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงให้
มีความพร้อมรองรับการมาเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2559 -60 ที่ผ่านมา ได้บริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20-40 คนลงมา ได้ครบร้อยละ 100 ของจังหวัด มีแนวโน้มที่โรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์จะลดลง  
 

 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 าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) จ านวน 8 ตัวชี้วัด และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) จ านวน 9 ตัวชี้วัด มาบูรณาการ
เพ่ือก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการด าเนินงานจ านวน 24 ตัวชี้วัด และน ามาใช้ในการขับเคลื่อนการจั ดการศึกษา
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ส่วนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวข้องด้านการศึกษา 
 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
 

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

  เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัย 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 ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
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  3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   

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

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
   5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน 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. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

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

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 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 เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มี
ที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้  มีความรู้ มีทักษะ มี ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
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อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

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 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 โดยได้
ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน ดังนี้    
  1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
             4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
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             4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุ นให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
             4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
              4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
              4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 

และนวัตกรรม 
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น 
เพ่ือวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   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. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     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 าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  น า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

   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 มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

5. แผนงานงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
   โดยมีแผนงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 12 แผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
2. แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด       
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม      
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
และท่ัวถึง      

11. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ   
12. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

 
6. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิง
นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

   1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 

   2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
   กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 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 เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ 
   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
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ   
     2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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     2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
     2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน 
    2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
    2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
 

   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   แนวทางหลัก 
    3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
     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 ที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( 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 
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   6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    6.1 เรื่องกฎหมาย 
     เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ  
    6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
    6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 
      ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
7. ยุทธศาสตรข์องกระทรวงศึกษาธิการ  
  จากสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2561-2564) มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้            
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
 

  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติ 
  ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  ๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ (4) 
  ๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
  ๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  ๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  ๑๐. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
  ๑๑. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  ๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี  
  ๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  ๑๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี 
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
 

     ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
   ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
   ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
   ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  กลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 
ผู้เรียนในรูปแบบทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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   ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
   ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู 
ครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   ๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
   ๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
   ๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
   ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
   ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   ๔. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้ง
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
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  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   ๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
   ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
   ๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
   ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
   ๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
   ๖. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
   ๗. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
   ๘. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตร ี
   ๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 

  กลยุทธ์ 
   ๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
   ๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   ๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
   ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย    
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
   ๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   ๑. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี (8) 
   ๒. ร้อยละของก าลังแรงงานทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
   ๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี  
   ๔. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา 
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   ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
   ๖. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ 

๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
   ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
   ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
   ๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
   ๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง 
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน 
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   ๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
   ๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps 
   ๓. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   ๒. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
   ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถงึ และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใส 
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย 
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อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   ๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
   ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
   ๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
   ๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
   ๕. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 
   ๖. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
  กลยุทธ์ 
   ๑. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น 
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
   ๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวาม 
เหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๔. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   ๕. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
   ๖. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 
1. หลักการ 

1.1 ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2  เด็ก เยาวชน ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
1.3  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 
2. จุดเน้นการจัดการศึกษา 

2.1 ระดับก่อนอนุบาล โดยเน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนใน 
ด้านสุขภาพและโภชนาการ 
    2.2 ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 
     2.2.1 พัมนาผู้เรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และ
สังคม 
     2.2.2 จัดประสบการณ์เรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม 
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    2.3 ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
     2.3.1 เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
     2.3.2 เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
     2.3.3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     2.3.4 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     2.3.5 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
     2.3.6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
     2.3.7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
     2.3.8 จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
    2.4 ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ความต้องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเองโดยมีจุดเน้น 
     2.4.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน
อาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
     2.4.2 เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
     2.4.3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     2.4.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
    2.5 ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
     2.5.1 เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
     2.5.2 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     2.5.3 ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
   3. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ ตามข้อ 2 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเปูาหมาย เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ซึ่งมีรายละเอียด 
ได้แก่ 
    3.1 ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
    3.2 สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียน
การสอน การนิเทศและการบริหาร 
    3.3 ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อน     
สู่การปฏิบัติขององค์กร 
    3.4 เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลด
ความเหลื่อมล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
    3.5 ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
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    3.6 ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
เครื่องมือในการบริหาร 
    3.7 ให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
    3.8 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
    3.9 ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานหลัก
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาและการศึกษาของผู้สูงอายุ 
    3.10 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
8. ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ดังนี้   
 

 วิสัยทัศน์ 
 การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในสตวรรษที่ 21  
 

 พันธกิจ 
1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาคลังภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้ เรียนในศตวรรษ    
ที่ 21 
  

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
   2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ     
ที่ 21 
   3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
   4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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  ตัวช้ีวัดรวม 
   1. จ านวนระบบงานที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ 
   2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์  ITA ( Integrity &  Tranparency Assessment) 
   3. จ านวนกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการจัดท า ปรับปรุง แก้ไขรองรับ
กับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. 
   4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ONET  แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
   5. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ  N NET  แต่ละ
ระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 45 ขึ้นไป 
   6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
   7. ประชากรวัยแรงงาน 15-59 ปี มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
   8. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึงการศึกษาปฐมวัย 
   9. ร้อยละของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเปูาหมาย ได้รับการพัฒนาและ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   2. พัฒนาก าลังคน  การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
   2. ผู้เรียน ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะความสามารถที่สนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
   3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
    4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 

  1.1  พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเปูาหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
  

42 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   1.2  ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน 
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบและแรงงาน    
ต่างด้าว) 

   1.3  เสริมสร้างกลไกการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  กลยุทธ์ 

  2.1  เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่
และภูมิภาค(อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 

   2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
  2.3  ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 

   3.1  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด 
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    3.2  ส่งเสริมและบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และความเป็นพลเมือง 
   3.3  พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
   3.4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
    3.5  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ  
(อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   4.1  เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสและการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเปูาหมาย 
   4.2  พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 

   5.1  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

   5.2  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

   



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
  

43 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 

  6.1  พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชน 

  6.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด  ภาค และฐานข้อมูลการด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทานต่อการใช้งาน 

   6.3  พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ
ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 

   6.4  เร่งรัดปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฏ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  6.5  ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเพ่ือต่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

   6.6  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   6.7  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มศักยภาพ 
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจงัหวดั ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 
  ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่ม
จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ไว้ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์  
  ประชากรทุกคน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษ 

ที่ 21 บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานท า 

3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทาวถึง และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุรภาพ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันท่ีตอบสนองความต้องการของ 

ตลาดแรงงานและประเทศ 

3. ระบบบริหารและการจัดการทีมีประสิทธิภาพบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 

โดยภาคีเครื่อข่ายความร่วมมือ 
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัย 

2. พัฒนาคนสู่จุดหมายคุณภาพชีวิต 

3. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
  

44 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

4. สร้างโครงข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ 

5. สร้างอาชีพและรายได้บนพื้นฐานของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 5 จังหวัด 
   

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ. 2563)  
 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  

“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างมั่นคง รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

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

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เกษตรปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าและผลิต
ภาพภาคการเกษตร  
2. เพื่อสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมรายได้ และ
ลดภาระหนี้เกษตรกร 

1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อ
เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ า/โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนา 
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
โดยเน้นตลาดน าการผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) การบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลดภาระ
หนี้เกษตรกร 
 
 
 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อปี 
2. จ านวนเกษตรกรที่เข้า
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. มีการแนะน าตลาด
จ าหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร
ก่อนการผลิต 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
  

45 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่ม 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว    
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว  
ผ่านกิจกรรม  
และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝากของที่ระลึก  
3. การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การบริหารจัดการเป็น
อย่างดี 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การดูแลความปลอดภัย และ
ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขาย
ของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
จากทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝาก
ของที่ระลึก ให้เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

1. จ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และของฝากของที่ระลึก 
เพ่ิมข้ึน 
 
 

3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้าง
ความม่ันคง
อย่างเท่าเทียม 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน และ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบสวัสดิการ 
ทั้งด้านการศึกษา  
การสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  
3. สังคมและชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา การสาธารณสุขและ
การบริการภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการ
สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม/จิตส านึกตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด
รายจ่าย 
3. เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1. อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน (%) 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (ปี) 
3. สัดส่วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคมต่อจ านวน
แรงงานทั้งหมดเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น/มัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้น (%) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

5. สถานพยาบาลที่ได้รับ
รองมาตรฐานคุณภาพ HA 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 ต่อปี 
6.ร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของหมู่บ้านที่
ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปีเพ่ิมข้ึน 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากร
ปุาไม้ 
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สร้างความม่ันคงทาง
พลังงานผ่านการใช้
พลังงานทดแทนหรือใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ 
และการอนุรักษ์พลังงาน 
4. การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์
พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของเสีย 
เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปุาเพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณขยะสะสมลดลง 
3. จ านวนของประชากรที่
ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติลดลง (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)    
4. อัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท
เพ่ิมข้ึน  
 

5. ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
3. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5ต่อปี  
2. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการลงทุน และ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. เพิ่มและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ 

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการคมนาคม 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5ต่อปี 
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลงร้อยละ   
5 ต่อปี 
 

 
11. อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 
วันที่ 28 ตุลาคม 2548) มีดังนี้ 
  “ข้อ 2 ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ จัดท างบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเปูาหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง 
  2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
  3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
  4) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
  6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
  7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
  8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษา  ตลอดจนงาน
อ่ืน ๆ ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
  9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวง 
  10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
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  11) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
  12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
 
12. 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 

(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 ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

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 
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13. ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 

  1. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

 ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
  1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ทั่วไป มีความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นใน
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติตามกฎ
และ  ค าปฏิญาณตนของลูกเสือ 
 

  2. โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
  สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จ านวน 60 คน มีความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้รับทราบแนวทางในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในแต่ละภูมิภาค 
 

  3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองข้ันความรู้ทั่วไปและ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคคลทั่วไป ผ่าน
การฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองข้ันความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จ านวน 80 คน มีความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับลูกเสือ น าความรู้ไปฝึก พัฒนา ลูกเสือในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสามารถน าประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมลูกเสือได้ 
 

  4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

    ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 93 คน ได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
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มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่าย ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

  5. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2561 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  ลูกเสือ เนตรนารี จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40 จ านวน 280 คน จากการจัดการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ โรงเรียนศรี
เทพประชาสรรค์ท าให้ลูกเสือ เนตรนารี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มีระเบียบ วินัยและมีความเข้มแข็งอดทน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด 

   1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า

และเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ  มี
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ใน
จังหวัด จ านวน 7 หลักสูตร (มากกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 3 หลักสูตร) ได้แก ่

1. นวัตกรรมเพ่ือประกอบอาชีพ 
2. โมเดลหุ่นยนต ์
3. งานสร้างโมเดลสามมิติ 
4. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5. จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 
6. แนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 
7. เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) แนะน าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ในการบูรณาการเชื่อมโยงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพมากข้ึน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ประสานความร่วมมือ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

  1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  1. จัดกิจกรรม “โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ/บุคลากร และเจ้าหน้าที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 64 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 
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   1.1 กิจกรรมช่วงเช้า ได้เข้าไหว้สักการะอนุสาวรีย์ "พ่อขุนผาเมือง” ค่ายพ่อขุนผาเมือง 
และเดินทางศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามฐานต่าง ๆ ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์   
  1.2 จัดกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  โดยการประสานความร่วมกับค่ายพ่อขุนผ่าเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 และ มณฑลทหารบกที่ 36 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตาม 
“โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร” ในช่วงเช้าได้เดินทาง
ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
ผู้บริหารและบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 14 คน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 
 

  2.  โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
   นักเรียน นักศึกษา ครุและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 404 คน   

ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย และครู มีแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายที่มีความผิดปกติทางด้านสายตา ในการตรวจวัดสายตาเพ่ือการคัดกรองในเบื้องต้น 
 

  3.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1–3) 

 ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกสังกัดได้รับทราบและเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
  2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  
(พ.ศ.2561 – 2564)  
  3. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)  
  4. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยและจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 2560 
  5. มีข้อมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) และการจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

  4. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
   มีการจัดประชุม จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 78 คน และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 85 คน  โดย
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมมีความพร้อมด้าน
ทักษะ วิสัยทัศน์และกรอบความคิดในการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
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  5. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  ครูวิชาการระดับปฐมวัยและครูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมตามเปูาหมายของโครงการจ านวน 53 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น  
106  คน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัย
ที่ทันสมัย น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิค และกระบวนการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  และสามารถน าความรู้ทีได้ไปจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

  6. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมตามเปูาหมายโครงการ  จ านวน 277 คน มีความรู้                      
ความเข้าใจในการเลือกใช้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                            
ทุกระดับชั้น ให้ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ                            
ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
    

  7. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
   ผู้บริหาร/หัวหน้าฝุายวิชาการ/ครูของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ                      
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 46 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 461 คน เข้ารับการอบรมโดยโรงเรียนได้รับการพัฒนา     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  และได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

  8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน าเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมตามเปูาหมายของ
โครงการ จ านวน  165  คน มีความรู้ ความเข้าใจ หลักส าคัญของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และกระบวนการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สามารถเป็นวิทยากรแกนน าขยายผลในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ น าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  9. โครงการส่งเสริมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบ และนอกระบบ ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการอบรมตามเปูาหมาย
ของโครงการ  จ านวน  68 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 136 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ด าเนินการไปได้อย่างเข้มแข็งและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้ 
 

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

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 สถานที่

ด าเนินการจัดงานวันครูประจ าปี  พ.ศ.2561 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่จัดงานคือ หอประชุมประกายทอง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีคือ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
หน่วยงานที่จัดคือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สถานที่จัดงานคือ  
หอประชุมอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีคือ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 2 หน่วยงานที่จัดคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3สถานที่จัดงานคือ โรงเรียน 
อนุบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีคือ นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอ าเภอ          
บึงสามพัน หน่วยงานที่จัดคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

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

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
  เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเปูาหมาย จ านวนมากกว่า 300 คน ได้เรียนรู้ถึง
ความส าคัญในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง เกิดความพึงพอใจ จากกลุ่มเปูาหมาย เด็กและเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
   เชิงปริมาณ  
   1. มีการประชุมหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน  
   2. มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์  
จ านวน 1 ครั้ง  
   3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 เล่ม  
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   4. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จ านวน 1 เล่ม 
   5. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 เล่ม 
   6. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  1 ฉบับ 
   7. มีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561เพ่ือเป็น
โปรแกรมส าหรับบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด เพชรบูรณ์  ที่ เ ว็บไซต์  
www.pnbpeo.go.th/data61 จ านวน 1 ระบบ และมีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์         
ปี 2561 
   เชิงคุณภาพ  
   1. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการประสานงานและบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   2. มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์  
   3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ส าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนเป็น
กรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของ
ผู้บริหาร ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  
   6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแนวทางในการบริหารขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
   7. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปี 2561 ส าหรับบริหารจัดการด้านการศึกษาในจังหวัด 
 

 2. โครงการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ได้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา มีแผนการรองรับการตรวจราชการที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17  และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบผลการด าเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
สนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
   1. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   2. ส่งเสริมเครือข่ายการตรวจราชการโดยบูรณาการข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
   3. รายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
ต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4. ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบัติ
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   6. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผล
การด าเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 4. โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาครองรับแผนพัฒนาภาครปูแบบ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
    1. มีการสร้างความเข้าใจหน่วยงานในจังหวัดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  
จ านวน 1 ครั้ง  จ านวนผู้เข้ารว่มไม่น้อยกว่า 50 คน  
   2. ประชุม จัดท าแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนา
ภาคแบบบูรณาการ จ านวน 2 ครั้ง 
   3. มีแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับทิศทางการพัฒนาภาคแบบบูรณาการ 
จ านวน 1 เล่ม  
   4. มีแผนงานโครงการ จ านวน 9 โครงการ และข้อเสนอการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   5. มีส่วนร่วมในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา รองรับแผนพัฒนา
ภาครูปแบบบูรณาการ จ านวน 6 ครั้ง  
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14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ดังต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอยู่ในบริเวณ
ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้สะดวก 
รวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาของจังหวัด 

1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดยังขาด
ความเป็นเอกภาพและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหาร
จัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ได้ 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถประสานงาน
การบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาที่กระจายอยู่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานการศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงาน 
ตั้งใหม่ ท าให้การประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่หรือ
การปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณะ
ชนได้รับทราบยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในบทบาทหน้าที่ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือข่ายพัฒนา
ความร่วมมือด้านการศึกษาจากหน่วยงานทาง
การศึกษา/ สถานศึกษา/ หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยังไม่มีความพร้อมใน
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  

4. ส านักงานศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่ ซึ่งมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานเดิม ส่งผลให้
การท างานมีประสิทธิภาพ มีการหลอมรวมวัฒนธรรม
การท างานและเป็นพลังในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
 

4. บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

 5.  ไม่มีห้ อ งประชุมของหน่ วยงาน  ท า ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

1. ยุทธศาสตร์ศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม ท าให้การจัดการศึกษาได้รับการ
สนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
 
 

1. นโยบายการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

2. จั งหวัดเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
แล ะมี เ ส้ นท า งก ารคมนาคมที่ ส ะดวก  ท า ใ ห้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี ซึ่ง
เอ้ือต่อการจ้างงานให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างมี
รายได้ตลอดท้ังป ี

2. ปัจจุบันสถาบันครอบครัวมีความเข็มแข็งลดลง 
เนื่องจากวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ปัญหาการ 
หย่าร้าง ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่าง ๆ มีมากขึ้น 
ประกอบกับสภาพปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดลง ส่งผลให้คุณธรรม 
จริยธรรม ความเอ้ือเฟ้ือค่านิยมที่ดีงามของสังคมลดลง 

3. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึก
อาชีพ 

4. สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของจังหวัด
ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจากสังคม ผู้ปกครอง
และผู้เรียนบางส่วนยังขาดความเข้าใจ มีทัศนคติ 
ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้อง การชี้แนะให้นักเรียนศึกษาต่อใน
ระดับอาชีพหรือเชื่อมต่อยังไม่เป็นระบบ รวมทั้งความ
ปลอดภัยของบุตรหลานในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษา ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานด้านสายอาชีพ 

4. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
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15. กรอบแนวคิดจากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดจากการศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตัวแปรต้น 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
     (พ.ศ. 2561 – 2580) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
     นายกรัฐมนตรี) 
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
6. เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
    เชิงยุทธศาสตร์  
8. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
9. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
10. ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวง 
      ศึกษาธิการ 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
13. ผลการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
      ประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
14. อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง 
      ศึกษาธิการ 
15. อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
16. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
17. ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 
     ด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ตัวแปรตาม  
 

1. วิสัยทัศน์ 
2. พันธกิจ 
3. เปูาประสงค์ 
4. จุดเน้น/มาตรการ 
5. ยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   5.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและ   
         ปลอดภัย 
   5.2 การพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถ 
         การพัฒนาจังหวัด 
   5.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสังคม 
         แห่งการเรียนรู้ 
   5.4 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึง 
         การศึกษาของจังหวัด 
   5.5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.6 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบ 
         มีส่วนร่วม 
6. เปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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ส่วนท่ี 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

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

3.1  ประกาศเจตจ านงการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

“ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารงานด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ซ่อนเร้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

 

3.2  วิสัยทัศน์ 

  “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 
 

3.3  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 
 

3.4  เป้าประสงค์ 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประสานบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกภาคส่วน ในการบริหารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์สู่มาตรฐาน 
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3.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
      จากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
       ประสิทธิภาพ 
 

3.6  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 
2. ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
5. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ( สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้) 
6. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

และการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

3.7  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
      จากทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการ
ที่ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพตามหลั ก  
ธรรมมาภิบาลและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

1. ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐาน 
ข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน  
3. ระดับความส าเร็จของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของจังหวัด  
3.  พัฒนาและส่ ง เสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 
4. พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา 
ตามกระบวนการ TFE (Term For 
Education) 
5. พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง  
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เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

6. ก ากับ ควบคุมการน ากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
7. สร้างระบบก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตรง
ตามความต้องการของจังหวัด 

1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
เมื่อเทียบกับผู้ เรี ยนสายสามัญ
เพ่ิมข้ึน 

1. พัฒนารูปแบบและแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ในระดับจังหวัด 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  
 

1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น  
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3  
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการ
รับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สช.)  
4. ระดับความส า เร็จของการ
ส่ง เสริมสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ การวัดประเมินผลให้ทัน
กับความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
3.  ส่ ง เสริมการ พัฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี 
4. จัดท าแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด 
5. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
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เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

5.  ร้ อยละ  90 ของผู้ บริ ห าร 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับ
การพัฒนา  
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
7. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความมีคุณธรรม
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 
8. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการวิจัยทางการศึกษา  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัย 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี  
2. ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากร
กลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11ปี/12-14 
ปี/15-17 ปี)  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ 100) (สช)  

1. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งในระบบ
และนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิที่
ก าหนดไว้  
2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้ผู้ เรียนสามารถ
เ ข้ า ถึ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลาย  
3. จั ดหาทุนและแหล่ งทุนทาง
การศึกษา 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

1. ระบบการบริหารงานบุคคล       
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก     
ธรรมมาภิบาล (สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้) 
2. ข้าราชการ ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษามีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของการบริหารงาน
บุคคล ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วย
รูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งน า
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากร 
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ส่วนท่ี 4 

สรุปงบประมาณ/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

4.1 กรอบวงเงินงบประมาณ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน จ านวนทั้งสิ้น  4,735,600 บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. งบด าเนินงาน  จ านวน  2,443,600 บาท  แยกเป็น 
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน  2,051,600  บาท 
   1.2 ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน     392,000  บาท 

  2. งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  234,800  บาท  แยกเป็น 
   2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  จ านวน  60,000  บาท 
   2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด   
จ านวน  54,800  บาท 
   2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  จ านวน 120,000 บาท 

  3. งบลงทุน   จ านวน  2,057,200  บาท  แยกเป็น 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์   จ านวน  2,057,200  บาท  ดังนี้ 
   1) ครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน  1,075,800  บาท 
   2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จ านวน    187,700  บาท 
   3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ านวน    793,700  บาท 

 

  และตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จ านวน 1,348,200 บาท จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามรายละเอียดในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

1. งบด าเนินงาน  จ านวน 1,221,800 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน   
ดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน   1,075,800  บาท  แยกเป็น 
1.1 ค่าตอบแทน   จ านวน  -  บาท 
1.2 ค่าใช้สอย    จ านวน  761,800  บาท  ดงันี้ 
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1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ     จ านวน  108,680  บาท 
1.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน    18,000  บาท 
1.2.3 ค่าถ่ายเอกสาร     จ านวน    70,000  บาท 
1.2.4 ค่าเช่ารถยนต์     จ านวน  136,800  บาท 
1.2.5 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 2 คน/แม่บ้าน 1 คน จ านวน  162,000  บาท 
1.2.6 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย   จ านวน     54,000  บาท 
1.2.7 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2 คน (ไม่ต่ ากว่า ปวช.) จ านวน 118,440 บาท 
1.2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์            จ านวน  67,000  บาท 
1.2.9 ค่าจ้างท าความสะอาดเป็นครั้งคราว          จ านวน  22,680  บาท 
1.2.10 ค่าจดโดเมนเนมและเช่าพ้ืนที่เว็บ          จ านวน    4,200  บาท 

1.3 ค่าวัสดุ     จ านวน  194,000  บาท  ดงันี้ 
1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน  58,000  บาท 
1.3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  40,000  บาท 
1.3.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  90,000  บาท 
1.3.4 ค่าน้ าดื่ม  จ านวน    6,000  บาท 

 1.4 โครงการเพื่อจัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาและการประชุมต่างๆ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  จ านวน  120,000  บาท  ดังนี้ 
  1.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  120,000 บาท 
 

2) ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน   146,000  บาท  แยกเป็น 
 2.1 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์   จ านวน  146,000  บาท 

 

 2. งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  234,800  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส าหรับ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของส านักงานและนโยบาย  ดังนี้ 
  2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  จ านวน  60,000  บาท 
  2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด   
จ านวน  54,800 บาท  
  2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
จ านวน 120,000 บาท   

 
 

................................................................ 
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4.2 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย ซึ่งมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวนทั้งสิ้น  4  โครงการ  รวมงบประมาณ  354,800  บาท  จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ไดด้ังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
      จากทุกภาคส่วน 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและ
แผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

60,000 นโยบายและแผน 

2 การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

120,000 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

120,000 อ านวยการ 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 300,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

1 - - - 
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์   

54,800 อ านวยการ 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 54,800  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

1 - - - 
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 4   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
       ประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

1 - - - 
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 5   

 



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

(6) (7) (8)
ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. 
(10)

สป. 
(11)

1. งบบริหารจัดการส านักงาน 
  1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณ
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา

ศธจ.เพชรบรูณ์ มีการบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ศธจ.เพชรบรูณ์ มีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการส านักงาน

1,101,800 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

2. งบลงทนุ
  2.1 ค่าครุภณัฑ์
        1) ครุภณัฑ์ส านักงาน      
        2) ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
        3) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์    
  2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   -

เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา

ศธจ.เพชรบรูณ์ มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธภิาพ

ศธจ.เพชรบรูณ์ มีครุภณัฑ์
เพยีงพอส าหรับใช้ในการ
ปฏบิติังานเพื่อใหส้ านักงานมี
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

2,057,200 - ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
(หน่วย : บาท)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 68



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

(6) (7) (8)
ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. 
(10)

สป. 
(11)

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
(หน่วย : บาท)

3. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการนโยบายและแผนการ
ศึกษาจังหวดัเพชรบรูณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
   3.1 กิจกรรมหลัก ทบทวนแผน 
พฒันาการศึกษาจังหวดัเพชรบรูณ์ 
และจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวดั
เพชรบรูณ์ (ฉบบัจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
   3.2 กิจกรรมหลัก จัดท า
แผนปฏบิติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวดั
เพชรบรูณ์ (ฉบบัปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (ถ้าม)ี

1. เพื่อประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ทอ้งถิ่น ในการด าเนินการแปลง
นโยบาย เปา้หมาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธแ์ละแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันา
การศึกษาจังหวดัไปสู่การปฏบิติั
อย่างเปน็รูปธรรม 
2. เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และ
แนวทางการจัดการศึกษาและ
จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
จังหวดัเพชรบรูณ์ และ
ปฏบิติัการประจ าปจีังหวดั
เพชรบรูณ์

1. มียุทธศาสตร์และแนวทางการ
จัดการศึกษาจังหวดัเพชรบรูณ์  
จ านวน 1 ชุด
2. มีแผนพฒันาการศึกษาจังหวดั
เพชรบรูณ์ (รอบทบทวน พ.ศ.
2564) และแผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวดัเพชรบรูณ์ (ฉบบั
จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) ได้รับความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์
จ านวน 1 ชุด

1. ระดับความส าเร็จของการ
ทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ 
และแนวทางการจัดการศึกษา
จังหวดัเพชรบรูณ์  
2. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
จังหวดัเพชรบรูณ์ 
(รอบทบทวน พ.ศ.2564) และ
มีแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
จังหวดัเพชรบรูณ์ (ฉบบัจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)

60,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

6 6 6

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 69



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

(6) (7) (8)
ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. 
(10)

สป. 
(11)

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
(หน่วย : บาท)

    3.3 กิจกรรมหลัก จัดท า
แผนปฏบิติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ (ฉบบัปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
   3.4 กิจกรรมหลัก จัดประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาและจัดท าแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์(ฉบบัจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี

3. เพื่อใหส้ านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ มีแผนเปน็
กรอบทศิทางในการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. เพื่อใหส้ านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ มีการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธภิาพ

3. มีแผนปฏบิติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ (ฉบบัปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
จ านวน 1 เล่ม
4. มีการประชุมทบทวน
ยุทธศาสตร์และแนวทาง
พฒันาการจัดการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ และจัดท าแผน ปฏบิติั
ราชการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
(ฉบบัจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป)ี จ านวน 1 คร้ัง

3. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
(ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) 
4. ระดับความส าเร็จของการ
ทบทวนยุทธศาสตร์และ
แนวทางพฒันาการจัด
การศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
เพื่อการจัดท าแผนปฏบิติั
ราชการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ฉบบัจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 70



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

(6) (7) (8)
ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. 
(10)

สป. 
(11)

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
(หน่วย : บาท)

   3.5 กิจกรรมหลัก จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั
ราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์
   3.6 กิจกรรมหลัก จัดประชุม
พจิารณาจัดต้ังและจัดสรร
งบประมาณและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์

5. มีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ จ านวน 1เล่ม
6. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
 จ านวน 1 ชุด

5. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
6. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 71



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

(6) (7) (8)
ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. 
(10)

สป. 
(11)

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
(หน่วย : บาท)

4. โครงการ การตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ปงีบประมาณ 2562
   4.1 กิจกรรมหลัก การตรวจ 
ติดตาม การรายงานผลการจัดท าค า
รับรองการปฏบิติัราชการ
   4.2 กิจกรรมหลัก การตรวจ
ราชการ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
        4.2.1 การตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา  (รอบที่ 1) 
       4.2.2 การตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา (รอบที่ 2)

1. เพื่อประสานและสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ กระทรวงศึกษาธกิาร
ตามนโยบายการตรวจราชการ
แบบกรณีปกติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพื่อสรุปและรายงานผลการ
ตรวจราชการ ตามนโยบายการ
ตรวจราชการกรณีปกติ 
2 รอบ/ปี
3. เพื่อศึกษา วจิัยเกี่ยวกับงาน
การวดัผลและประเมินผล การ
ติดตาม ตรวจสอบระบบบริหาร
การจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

1. มีแผนการรองรับการตรวจ
ราชการได้สอดคล้องกับ
นโยบาย/ประเด็นของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2 รอบ/ปี
2. มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธกิารตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบ
กรณีปกติ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของสถานศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด 2 รอบ/ปี

1. ร่วมปฏบิติัการตรวจราชการ
กับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร ตาม
นโยบายการตรวจราชการกรณี
ปกติ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 และร่วมลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามที่
ก าหนด จ านวน 2 รอบ/ปี
2. สรุปและรายงานผลการ
ตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธกิาร ตามนโยบายการ
ตรวจราชการกรณีปกติ 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 2 รอบ คิด
เปน็ร้อยละ 100

120,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 
(กลุ่มนิเทศ
 ติดตาม

และ
ประเมินผล)

6 6 6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. 
(10)

สป. 
(11)

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
(หน่วย : บาท)

   4.3 กิจกรรมหลัก การตรวจ 
ติดตาม ตามนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ได้แก่ นักเรียน
 นักศึกษาที่ได้รับทนุการศึกษา
พระราชทาน

3. มีรายงานผลการตรวจราชการ
 ตามนโยบายการตรวจราชการ 
เพื่อเปน็ข้อมูลในการด าเนินงาน
ในปต่ีอไปใหก้ับส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 17 ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
และคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ (กศจ.) 2 
รอบ/ปี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 73



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

(6) (7) (8)
ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. 
(10)

สป. 
(11)

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
(หน่วย : บาท)

5. โครงการ พฒันาประสิทธภิาพ
การบริหารงานของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
   5.1 กิจกรรมหลัก การประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม 
การจัดท าระเบยีบวาระการประชุม 
อกศจ. ทกุเดือน/เดือนละ
ประมาณ 1 คร้ัง
   5.2 กิจกรรมหลัก การประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดั หรือหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
   5.3 กิจกรรมหลัก ประชุมสภา
กาแฟ ผอ.กลุ่ม ศธจ.พช
   5.4 กิจกรรมหลัก ประชุม
บคุลากร ศธจ. ประจ าเดือน

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการปฏบิติังาน
2. เพื่อใหม้ีรูปแบบ/กระบวนการ
ท างาน/มีเครือข่ายการปฏบิติังาน
ร่วมกัน

ผู้เข้าประชุมปฏบิติัการ ดังนี้
1) บคุลากรสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดั ได้แก่ ศธจ. , 
รอง ศธจ. , ผอ.กลุ่ม และ
บคุลากรกลุ่ม  จ านวน 10 คน
2) บคุลากรสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวดั
เพชรบรูณ์ ได้แก่ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่ม
ผู้อ านวยการกลุ่ม และบคุลากรที่
เกี่ยวข้อง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ 
3) หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการเข้ารับการอบรมตาม
เปา้หมายที่ก าหนด

120,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 74



ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาต ิ20
 ป ี(9)

ศธ. (10) สป. (11)

6. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ
บคุลากรส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์
   6.1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน 
พฒันาบคุลากรทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จ ด้านการบริหารจัดการ
   6.2 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ประเมินผลโครงการ
และสรุปรายงานผล

1. เพื่อใหบ้คุลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์มี
โอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ความคิดเหน็ ประสบการณ์ 
ซ่ึงกันและกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 
2. เพื่อใหบ้คุลากรมีทศันคติที่ดีต่อ
การท างานร่วมกัน เข้าใจหลักการ
ท างานเปน็ทมี สร้างความผูกพนั
และความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง
เพื่อนร่วมงาน เพื่อน าไปใช้ในการ
ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและ
เพื่อความส าเร็จของเปา้หมาย
องค์กร 

ผู้บริหาร ข้าราชการ บคุลากร
และลูกจ้าง ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
จ านวน 60 คน

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ข้าราชการ และบคุลากร
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ และลูกจ้าง ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบคุลากร
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์

54,800 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

4.2.1  แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง
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76 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส่วนท่ี 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 นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือผลักดันการด าเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ และในการด าเนินงานโครงการส าคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสาร
ระหว่างส่วนราชการ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ
ในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 

5.1 แนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประสานความร่วมมือภายในหน่วยงาน  
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ กรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงาน เพ่ือจัดท า/ทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ภายใตแ้ผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์กับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

3. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ผู้บริหารด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยความร่วมมือภายในหน่วยงาน ด าเนินการ 
แปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก 
 5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการด าเนินงานและก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษาและในภาพรวมของจังหวัด 
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6. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  

7. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการก าหนดทิศทาง ดังนี้  

7.1 ทุกกลุ่มงานให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 7.2 ทุกกลุ่มงานพิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมา
ก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินผลโครงการ 
 7.3 มีการพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้จัดท าระบบติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (Job tracking) ขึ้น 
ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนสามารถ
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายวันต่อผู้บังคับบัญชาได้ เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มในหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการกรอกข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้รับทราบถึงสถานะทางการเงินและสามารถควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็น
การก ากับดูแลการบริหารงบประมาณให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูลการรายงานดังกล่าวมาทบทวนเพ่ือก าหนด
แนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้  

7.4 ด าเนินการจัดให้มีการประชุมประสานแผนงาน/โครงการ โดยมีการน าข้อมูลที่ได้จาก 
การด าเนินงานและผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และพัฒนาการจัดท าแผนในอนาคต
ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

5.2  กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 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)  
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 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 PDCA 
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)  
 

5.3  ปัจจัยความส าเร็จ 

  1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  

และใช้วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

  3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

***************************** 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

1. ตารางความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2563 แผนบูรณาการ และยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
4. รายงานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 

5. แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 



 

 

 

 

 

1. ตารางความเชื่อมโยง 

ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนบูรณาการ  

และยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



แผนผังความเชื่อมโยงนโยบายกับยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) 

ย. 1 การสร้างความมั่นคง ย. 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ย. 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสบนความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ย. 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ย. 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายรัฐบาล 
 

น. 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
น. 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ 

น. 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
น. 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
น. 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

น. 4 การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

น.3 ความเหลื่อมล้ า 
น.5 สาธารณสุข 

น. 9 การรักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากร และการสร้าง 
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

น. 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ 
น. 11 กฏหมาย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
 

ย.2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560 - 2579 

ย. 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ย. 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพิ่ม 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ย. 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ย. 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ย.  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ย. 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 

 ย. 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของการ 

ย. 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล 
ย. 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  
ย. 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ย. 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

ย. 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
 

ย. 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัด 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 2563 

ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

ย.2 พัฒนาก าลังคน  การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ย.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ย.4  สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

ย.5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ย.6 พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แผนบูรณาการ บ.1 การสร้างความปรองดอง 
และสมานฉันท์ 
บ.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
บ.3 การจัดการปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
บ.4 การป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 

บ.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
บ.6 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
บ.7 การพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
บ.8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
บ.9 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
บ.10 การวิจัยและนวัตกรรม 
บ.11 การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 
บ.12 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
บ.13 การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
บ.14 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
บ.29 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ 

บ.15 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
บ.16 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

บ.17 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง 
บ.19 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
บ.20 การสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 

บ.18 การจัดการปัญหาท่ีดิน 
ท ากิน 
บ.21 การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
บ.22 การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บ.23 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
 

บ.24 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
บ.25 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม 
บ.26 การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
บ.27 การส่งเสริมการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บ.28 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

ศธจ.เพชรบูรณ์  ย.2 พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
การพัฒนาจังหวัด 

ย.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 

ย.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

 ย.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล โดยการ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ย.5 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

2.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร) 

 



 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที ่ 831 / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
------------------------------------- 

 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้          
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
และ มาตรา 16 วรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณ
การรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้  

  ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    
จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายภูวนาท มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานกรรมการ 
1.2 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา     รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์    รองประธานกรรมการ 
1.3 นายค ารณ เหมือนโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 
1.4 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
1.5 นายธานี ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
1.6 นางสายชล สังขพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
1.7 น.ส.สุภาพันธุ์ ทองพยงค ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา   กรรมการ 
1.8 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กรรมการ 
1.9 นางมาลา ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 1.10 นางขวัญนภา จันทร์ดี    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 
    

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 

 2.1 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา    รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานกรรมการ 
2.2 นางปัญญ์ประคอง สาธรรม  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ    กรรมการ 
2.3 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.4 นายสุภาพ กุประดิษฐ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.5 น.ส.นิพพิชน์ เสนารถ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.6 นายเอกชัย จันทา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.7 น.ส.ธนัชพร อ่อนอิงนอน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.8 น.ส.วราภรณ์ ผึ่งผาย   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.9 นายบุญโยม เกยเลื่อน   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.10 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
2.11 นางเบญจวรรณ สิงหโ์ต  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
2.12 นายสมชาย มีก าลัง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
2.13 นางณัฐกมล เสาธง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ 
2.13 นางรัศมี จันทร์เพ็ง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
2.14 นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
2.15 นางอัญชัญ นานาพร   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
2.16 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
2.17 น.ส.พัชรีย์ อ่อนอิงนอน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 

 2.18 นางผุสดี วงษ์แสง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
2.19 สิบเอกอิทธิศักดิ์ เอ่ียมเย็น นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
2.20 นายสมคิด วงษ์แสง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
2.21 นายสมบูรณ์ จันทา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
2.22 นายอัสนี ปวงสันเทียะ   นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
2.23 นางพรหมภัสสร อยู่พืช  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.24 น.ส.เกสร ทองแก้ว  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  กรรมการ 
2.25 นางสายชล สังขพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 

 2.26 นางขวัญนภา จันทร์ดี    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 
2.27 น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
2.28 น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
2.29 นายพสกร ทวีทรัพย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
2.30 น.ส.ไฉน ผึ่งผาย     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
2.31 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

 มีหน้าที่     
 1) ศึกษานโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ /มาตรการในการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) พิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนโยบาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 3) จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมายและความต้องการจ าเป็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

 3. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมแผนงาน/โครงการ  ประกอบด้วย 
 3.1 นางขวัญนภา จันทร์ดี   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     ประธานกรรมการ 
 3.2 นายรัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   กรรมการ 

3.3 น.ส.ชชัชษา แก้วไว   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
3.4 น.ส.เกษร ทองแก้ว   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  กรรมการ 

 3.5 นางผุสดี วงษ์แสง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
3.6 น.ส.พรรณิภา บุญเรือง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 

 3.7 น.ส.อภิญญา อาบสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
3.8 นายสมบูรณ์ จันทา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
3.9 นายอัสนี ปวงสันเทียะ   นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 

 3.10 น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการ/เลขานุการ 
3.11 น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.12 น.ส.ไฉน ผึ่งผาย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.13 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.14 นายพสกร ทวีทรัพย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่  จัดท า รวบรวมแผนงาน/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) เพ่ือน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                          สั่ง  ณ  วันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 
(นายภูวนาท  มูลเขียน) 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

3.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 จํานวนเงิน

 ที่สป.จัดสรร  วัสดุ  น้ํามัน

 สป.จัดสรร (ครั้งที่ 1)  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     1,085,000

 คาเชารถตู       136,800

 1.1 คาตอบแทน

 -               -                -   

 1.2 คาใชสอย

 1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ        108,680       108,680

 2) คาซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง         18,000        18,000

 3) คาถายเอกสาร         70,000        70,000

 4) คาเชารถยนต        136,800       136,800

 5) คาจางพนักงานขับรถยนต 2 คน/ แมบาน 1 คน        162,000       162,000  3 คน 6 เดือน

 6) คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย         54,000        54,000  1 คน 6 เดือน

7) คาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ  2 คน(ไมต่ํากวา ปวช.)        118,440       118,440
 9,870/เดือน 

จํานวน 6 เดือน
 8) คาซอมแซมครุภัณฑ         67,000        67,000

 9) คาจางทําความสะอาดเปนครั้งคราว         22,680        22,680

 10) คาจดโดเมนเนมและเชาพื้นที่เว็บ           4,200          4,200

 แผนการใชจายงบประมาณ (แผนงานพื้นฐาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

 ก. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ

 รายการ
 แผนการใช

จายเงิน
 คาตอบแทน  คาใชสอย

 คาวัสดุ
 หมายเหตุ



 จํานวนเงิน

 ที่สป.จัดสรร  วัสดุ  น้ํามัน
 รายการ

 แผนการใช

จายเงิน
 คาตอบแทน  คาใชสอย

 คาวัสดุ
 หมายเหตุ

 1.3 คาวัสดุ

 1) คาวัสดุสํานักงาน         58,000      58,000

 2) คาวัสดุคอมพิวเตอร         40,000      40,000

 3) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น         90,000     90,000

 4) คาน้ําดื่ม           6,000        6,000

       120,000       120,000

   1,075,800    1,075,800             -         881,800     104,000     90,000

 1) คาไฟฟา , คาน้ําประปา , คาโทรศัพท ,  คา

ไปรษณียฯ
      146,000        146,000       146,000

     146,000       146,000      146,000

    1,221,800     1,221,800             -      1,027,800     104,000     90,000 รวม ขอ ก. , ขอ ข. และ ขอ ค.

1.4 โครงการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  

     -โครงการเพื่อจัดประชุมหนวยงานทางการศึกษาและการประชุมตางๆ

 รวมคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

 ข. คาสาธารณูปโภค

 รวมคาสาธารณูปโภค

(นายภูวนาท  มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ



 

 

 

 

 

 

 

4.  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



รายงานการประชุม 
การประชุมกลั่นกรองโครงการและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

          พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ครั้งที่ 1/2561 

วันอังคารที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 - 11.30 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม ประกอบด้วย 

1. นายภูวนาท มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัด 
2. ว่าที่พันตรีประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัด 
3. นายค ารณ  เหมือนโพธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
4. นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
5. นายธานี  ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางมาลา  ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสายชล  สังขพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
8. นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
9. นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
10.  นางขวัญนภา  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
11. นางปัญญ์ประคอง  สาธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ    
12. นายสุภาพ  กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
13. นายเอกชัย  จันทา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
14. นางสาววราภรณ ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
15. นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
16. นายสมชาย มีก าลัง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
17. นางรัศมี  จันทร์เพ็ง    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
18. นายวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
19. นางอัญชัญ  นานาพร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
20. นางสาวพัชรีย์  อ่อนอิงนอน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
21. นางผุสดี  วงษ์แสง    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
22. นางพรหมภัสสร  อยู่พืช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
23. สิบเอกอิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
24. นายสมคิด  วงษ์แสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
25. นายอัสนี  ปวงสันเทียะ  นักจัดการงานทั่วไป 
26. นายสมบูรณ์  จันทา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
27. นางสาวรัชนีกร น้อยเมืองคูณ ลูกจ้างทั่วไป  
28. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
29. นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
30. นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   ลาป่วย 
2. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ไปราชการ 

 

 เริ่มประชุมเวลา   08.30 น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายภูวนาท มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -   
   

 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   -   
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ 
  - ประธานฯ แจ้งว่าตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) และได้แจ้งให้แต่ละกลุ่มได้จัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบกับได้จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงจะด าเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้  
  - ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งว่ากลุ่มนโยบายและแผนได้ด าเนินการวิเคราะห์
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รวบรวมจากแต่ละกลุ่ม โดยได้จ าแนกกิจกรรมการด าเนินงาน
สรุปเป็นรายเดือนและการใช้งบประมาณเป็นไปตามมาตรการประหยัดของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
รายละเอียดดังข้อมูลที่น าเสนอ 
  - ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณในครั้งต่อไป โดยก าหนด
แนวทางให้ทุกกลุ่มก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน โดยให้ก าหนด
ปฏิทินกิจกรรมอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2561 – สิงหาคม 2562  
  - ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการได้น าเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ปฏิทินและ
งบประมาณตามโครงการต่อที่ประชุม และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดและนโยบายของหน่วยงาน (รายละเอียดตามบัญชีโครงการรอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 2562 ) 
  - ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เสนอให้น าโครงการที่ได้ปรับปรุงในครั้งนี้ ทั้ง 15 โครงการ ไป
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
  - ประธานฯ แจ้งว่าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม 
จะให้จัดท าทุกโครงการที่เสนอมานี้ โดยจะลดสัดส่วนของงบประมาณโครงการตามยอดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
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4.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ประธานฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี
งบประมาณในการจัดท าแผนงาน/โครงการ รวม 4 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 354,800 บาท รายละเอียดดัง
ข้อมูลที่น าเสนอ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
หมวด

งบประมาณ 
กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผน 

การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
60,000 งบรายจา่ย

อื่น 
นโยบายและ

แผน 
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบูรณ ์
54,800 งบรายจา่ย

อื่น 
อ านวยการ 

3 การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

120,000 งบรายจา่ย
อื่น 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 120,000 งบด าเนนิงาน บริหารงาน
บุคคล 

 รวม 354,800   
 

 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณข้างต้น เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ต่อไป 
 - ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการได้น าเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ปฏิทินและ
งบประมาณตามโครงการต่อท่ีประชุม 

 - ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดและนโยบายของหน่วยงาน (รายละเอียดตามบัญชีสรุปงบประมาณโครงการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ปี 2562) 

 นอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/หรือคาดว่าจะได้รับการจัดสรรระหว่างปี ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคและการ
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน จ านวน 56,100 บาท ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 
 3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ของกลุ่มลูกเสือ    
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 4. ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 จึงขอให้กลุ่มที่เก่ียวข้องเตรียมการจัดท าโครงการเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
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   - ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งก าหนดส่งโครงการที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว โดยจัดส่งให้กับ
กลุ่มนโยบายและแผน (เป็นไฟล์ word) ผ่านระบบ My Office ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือ
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรวบรวมรอการอนุมัติโครงการหากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมต่อไป 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

 

 ประธานกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 

         (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ) 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 
 

        (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางขวัญนภา  จันทร์ด)ี 

   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 



 

 

 

 

 

 

 

5.  แผนงาน/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6 พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ชื่อโครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นายพสกร  ทวีทรัพย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการจังหวัด  

  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น
แผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ 
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  

  ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการประสานงานกับ   
ส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จะต้องมีการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การของจังหวัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึกษา การเชื่อมโยงและการบูรณาการ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัยเป็นส าคัญ  

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและท้องถิ่น ในการด าเนินการแปลงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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  2.2 เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และปฏิบัติการประจ าปีจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2.3 เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนเป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.4 เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมายของโครงการ  
  3.1 เชิงปริมาณ  
    3.1.1 มียุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 1 ชุด 
    3.1.2 มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ชุด 

    3.1.3 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จ านวน 1 เล่ม 
  3.1.4 มีการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 ครั้ง 

 3.1.5 มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 
  3.1.6 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 ชุด 
 

          3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมคิด ร่วมท า

และร่วมรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดทั้งในส่วน
โครงการและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

   3.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และมี
แผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหาร      
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติราชการ เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าค าของบประมาณ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่แสดงถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2.6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ  
  4.1.1 ระดับความส าเร็จของการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา

จังหวัดเพชรบูรณ์   
  4.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน     

พ.ศ.2564) และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

  4.1.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
  4.1.4 ระดับความส าเร็จของการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา     
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
 4.1.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  4.1.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
  4.2 เชิงคุณภาพ 

  4.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ 

บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการระดับ

จังหวัดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา และเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การศึกษาของจังหวัด 

4.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนเป็น
กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.2.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 40 คน 3 ครั้งๆ ละ 1วัน 

มิ.ย. – ส.ค.
2562 

นายพสกร ทวีทรัพย์ 

2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) (ถ้ามี) 

ต.ค. 2561-  
มี.ค. 2562 

นายพสกร ทวีทรัพย์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)   

3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จ านวน 
50 คน จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 

พ.ย.– ธ.ค. 
2561 

น.ส.กนกวรรณ  
สิทธิชาติ และคณะ 

4 จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 50 คน 
จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 

ก.ค. – ส.ค. 
2562 

น.ส.กนกวรรณ  
สิทธิชาติ และคณะ 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- จัดประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
- ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมี 
ส่วนร่วม 

ส.ค. 2562  น.ส.กนกวรรณ  
สิทธิชาติ 
และคณะ 

6 จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณและติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
1) จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 ครั้ง 
2) การพิจารณาจัดสรรงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  
4) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ต.ค.2561  
- ส.ค.2562 

น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข 
 และคณะ 
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6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
  1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. ผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2561- กันยายน 2562  
 

9. งบประมาณ    เงินงบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา  กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  จ านวน  60,000  บาท   

แยกเป็น  ค่าตอบแทน     -   บาท 
    ค่าใช้สอย 54,600  บาท 
    ค่าวัสดุ    5,400  บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
สถานที่ราชการ 2 วัน และสถานที่เอกชน 1 วัน 
   1.1 ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 40 คนๆ ละ  
2 มื้อๆ ละ 50 บาท (40x2x50) สถานที่เอกชน 1 วัน 
   1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คน 1 มื้อๆ ละ 
200 บาท (40x200) สถานที่เอกชน 1 วัน 
   1.3 ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 40 คนๆ ละ  
2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2 ครั้ง (40x2x35x2) สถานที่
ราชการจ านวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
   1.4 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คน มื้อๆ ละ 80 
บาท จ านวน 1 มื้อ 2 ครั้ง (40x2x80) สถานที่ราชการ
จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1วัน) 
   1.5 ค่าเอกสารการประชุม 40 ชุดๆ ละ 100 บาท 
   1.7 ค่าจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
   1.8 ค่าเอกสารการจัดท าแผนปฏิบัติการจังหวัด  
   1.9 ค่าวัสด ุ

33,400   
 
 
 
 

4,000 
 

8,000 
 

5,600 
 
 

6,400 
 
 

4,000 
2,000 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,400 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  (ถ้ามี) 
 

1,700   
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
     2.1 ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน ๆ ละ 
35 บาท (20x35)  
     2.2 เอกสารจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

700 
 

1,000 
 

 
 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน 1 มื้อๆ ละ 35บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดท าเอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ  
จ านวน 15 เล่มๆ ละ 250 บาท 

5,800   
 
 
 

1,050 
 

3,750 

 
 
 
 
 

1,000 
 
 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
จ านวน 50 คน 1 ครั้ง 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 1 มื้อๆ ละ 35บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 50 ชุด 
ชุดละ 40 บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่/ค่าห้องประชุม 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดท าเอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ  
จ านวน 15 เล่มๆ ละ 250 บาท 

9,000   
 
 
 
 

1,750 
2,000 

 
500 

 
3,750 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1,000 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คน 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 30 ชุด 
ชุดละ 20 บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่/ค่าห้องประชุม 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดท าเอกสารเล่มรายงานผลการด าเนินงานฯ  
จ านวน 15 เล่มๆ ละ 250 บาท 
 

6,900   
 
 

1,050 
 

600 
 

500 
 

3,750 

 
 
 
 
 
 

 
 

1,000 
 
 

 







ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่6 พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ชื่อโครงการ  การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุภาพ  กุประดิษฐ์  
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบาลบรรลุ
เป้าหมายสอดคล้องกับแผนการบริหารแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามรถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติที่19/ 2560 ข้อ 5 (4) ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ4.5 ได้
บัญญัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไว้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และการติดตาม
ประเมินผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มงานตรวจ
ราชการในฐานะผู้รับผิดชอบในครั้งนี้ จึงได้จัดท าโครงการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1และ2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้การตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด าเนินไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  2.2 เพ่ือสรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ  
2 รอบ/ปี 
  2.3 เพ่ือศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานการวัดผลและประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบระบบบริหาร
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 
 



3. เป้าหมายของกิจกรรม 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีแผนการรองรับการตรวจราชการได้สอดคล้องกับนโยบาย/ประเด็นของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 รอบ/ปี 

3.1.2 มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการตาม 
นโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
2 รอบ/ป ี
  3.1.3 มีรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในปีต่อไปให้กับส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) 2 รอบ/ปี 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 มีแผนการรองรับการตรวจราชการที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน 

ศึกษาธิการภาค 17 
3.2.2 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันสามารถน ามา 

ใช้ได ้
 3.2.4 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 รอบ/ปี 

 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการ
ตรวจราชการกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่วมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
จ านวน 2 รอบ/ปี 
  4.1.2 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจ
ราชการกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2 รอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
       1. กิจกรรมที่ 1 การตรวจ ติดตาม การรายงานผล
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

พฤศจิกายน 
2561 

นางสายชล สังขพันธ์ 
 



 

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  6.1 ผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาท้ัง 13 แห่ง   
  6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.3 นักเรียน 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย 
  7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 11 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ทั้ง 13 แห่ง 
  7.2 โรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน 55 โรงเรียน 

8. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 กิจกรรมที่ 1 การตรวจ ติดตาม การรายงานผลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
2.1 การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  (รอบที่ 1)  

                1) การรับการตรวจราชการ          ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมีนาคม 2562            
                2) การสรุปผลการตรวจราชการ     ระยะเวลาด าเนินการ เดือนเมษายน 2562 
          2.2 การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (รอบที่ 2)  
               1) การรับการตรวจราชการ          ระยะเวลาด าเนินการ เดือนสิงหาคม 2562 
                2) การสรุปผลการตรวจราชการ     ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกันยายน 2562 
         กิจกรรมที ่3 การตรวจ ติดตาม ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน    ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมกราคม 2562 – สิงหาคม 2562    

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
       2. กิจกรรมที่ 2 การตรวจราชการ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา  
        2.1 การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา  (รอบท่ี 1)  

1) การรับการตรวจราชการ 
 2)  การสรุปผลการตรวจราชการ 

       2.2 การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา (รอบท่ี 2)  

1) การรับการตรวจราชการ 
 2)  การสรุปผลการตรวจราชการ 

 
 
 
 

มีนาคม 2562 
เมษายน 2562 

 
 

สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

 
 
 
 
1. นายสุภาพ กุประดิษฐ์ 
2. นายชัยชาญ หมื่นชนะมา 
 
 
1. นายสุภาพ กุประดิษฐ์ 
2. นายชัยชาญ หมื่นชนะมา 

       3. กิจกรรมที่ 3 การตรวจ ติดตาม ตามนโยบาย 
เร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน       

มกราคม 2562 
ถึง สิงหาคม 

2562 

1. นางสาวสุภาพันธุ์ 
ทองพยงค์ 
2. นางอัญชัญ นานาพร 



9. งบประมาณ   เงินงบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา  กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  จ านวน 120,000 บาท 
  แยกเป็น  ค่าตอบแทน  36,200 บาท 
    ค่าใช้สอย  65,700 บาท 

                      ค่าวัสดุ            18,100       บาท 

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การตรวจ ติดตาม การรายงาน 
ผลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 65 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 1 วัน 
(65X150X1 = 9,750 บาท) เป็นเงิน 
    - ค่าจัดซื้อวัสดุ จ านวน 3,030 บาท เป็นเงิน 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม Double A A4  
500 แผ่น ราคาหน่วยละ 125 บาท จ านวน 5 ห่อ  
เป็นเงิน 625 บาท 
2. กระดาษโฟโต้มัน 130 แกรม A4 100 แผ่น  
ราคาหน่วยละ 175 บาท จ านวน 1 ห่อ เป็นเงิน 175บาท  
3. แฟ้มโชว์เอกสาร ราคาหน่วยละ 120 บาท  
จ านวน 5 แฟ้ม เป็นเงิน 600 บาท  
4. กล่องใสแฟ้ม 3 ช่อง ราคาหน่วยละ 200 บาท  
จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 1,000 บาท 
5.หมึก Cannon ราคาหน่วยละ 150 บาท จ านวน  
4 ขวด เป็นเงิน 600 บาท 
6. กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ์ ราคาหน่วยละ 30 บาท
จ านวน 1 กระปุก เป็นเงิน 30 บาท 

12,780 
 

9,750 
 
 

3,030 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 

9,750 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 

3,030 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  
2.1 การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา (รอบท่ี 1) 
   1) การรับการตรวจราชการ 
        1.1 น าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

(จ านวน 120 คน จ านวนครึ่งวัน) 
       - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้ ต รวจร าชการกระทรวงศึ กษาธิ กา ร  ผู้ ป ร ะชุ ม /
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ 

(จ านวน 120 คนๆ ละ 115 บาท) 

49,465 
 
 
 
 
 
 

13,800 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

13,800 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
(120X115=13,800 บาท) เป็นเงิน 

       - ค่าเช่าห้องประชุม 
(จ านวน 1 วันๆ ละ 2,000 บาท) เป็นเงิน 

       - ค่าจ้างท าคู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 

(จ านวน 19 เล่มๆ ละ 90 บาท) 
(19X90=1,710 บาท) เป็นเงิน 

        - ค่าจ้างท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
(รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2562 

(จ านวน 60 เล่มๆ ละ 90 บาท) 
(60X90=5,400 บาท) เป็นเงิน 

         - ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 
               ขนาด 8X180 เซนติเมตร 

(จ านวน 2 ป้ายๆ ละ 400 บาท) 
               (2X400 =800 บาท) เป็นเงิน 

 
2,000 

 
1,710 

 
 
 
 

5,400 
 
 
 
 

800 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
2,000 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
- 
 

1,710 
 
 
 
 

5,400 
 
 
 
 

800 

       1.2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
          - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ส าหรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ/ผู้ประชุมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
(แห่งที่ 1) วันแรกของภาคบ่าย (เวลา13.00น.-16.45น.) 

               (จ านวน 25 คนๆ ละ 35 บาท ) 
               (25X35=875 บาท) เป็นเงิน 
         - ค่าอาหารมื้อเย็นส าหรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เ พ่ือ
ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ 
               (จ านวน 25 คนๆ ละ 80 บาท ) 
               (25X80=2,000 บาท) เป็นเงิน 
          - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/คณะกรรมการ/ 
/ผู้ประชุมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (แห่งที่ 2) วันที่สอง 
ของภาคเช้า (เวลา09.00 น.-13.00 น.) 
               (จ านวน 50 คนๆ ละ 115 บาท ) 
               (50X115=5,750 บาท) เป็นเงิน 
 
 

 
875 

 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

5,750 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
875 

 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

5,750 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
         - ค่าอาหารว่าง/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/คณะกรรมการ/ 
/ผู้ประชุมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (แห่งที่ 3)  
วันที่สองของภาคบ่าย (เวลา13.00 น.-16.45 น.)  
               (จ านวน 30 คนๆ ละ 35 บาท ) 
               (30X35=1,050 บาท) เป็นเงิน 
       1.3 ท างานล่วงเวลา (Over Time) 
          ส าหรับผู้ รับผิดชอบโครงการตรวจราชการ/
ผู้รับผิดชอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/และ
คณะท างาน  (จ านวน 13 คน จ านวน 4 วัน) 
- วันราชการ จ านวน 2 วัน จ านวน 13 คนๆ ละ  
200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท       

(2X13X200=5,200 บาท) เป็นเงิน 
- วันหยุดราชการ จ านวน 2 วัน จ านวน 13 คนๆ ละ 
400 บาท  เป็นเงิน 10,400 บาท          
              (2X13X400=10,400 บาท) เป็นเงิน  
2) การสรุปผลการตรวจราชการ 
          - ค่าจ้างท าเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
(รอบท่ี 1 ) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
             (จ านวน 6 เล่มๆ ละ 80 บาท ) 
             (6X80=480 บาท) เป็นเงิน  

1,050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,200 
 
 

10,400 
 
 
 

480 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,200 
 
 

10,400 
 
 
 
- 

1,050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

480 

   2.2 การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา (รอบท่ี 2) 
     1) การรับการตรวจราชการ  
       1.1 น าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
           (จ านวน 120 คน จ านวนครึ่งวัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประชุม/คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที ่
               (จ านวน 120 คนๆ ละ 115 บาท) 
               (120X115=13,800 บาท) เป็นเงิน 
          - ค่าเช่าห้องประชุม 
               (จ านวน 1 วันๆ ละ 2,000 บาท) เป็นเงิน 
            - ค่าจ้างท าแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
(รอบที่ 2) ปีงบประมาณ 2562 

47,755 
 
 
 
 

13,800 
 
 
 
 

2,000 
 

5,400 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

13,800 
 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

5,400 
 
 



กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
(จ านวน 60 เล่มๆ ละ 90 บาท) 
(60X90=5,400 บาท) เป็นเงิน 

       - ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 
               ขนาด 8X180 เซนติเมตร 
               (จ านวน 2 ป้ายๆ ละ 400 บาท) 
               (2X400 =800 บาท) เป็นเงิน 

 
 

800 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

800 

        1.2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
          - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ส าหรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ/ผู้ประชุมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
(แห่งที่ 1) วันแรกของภาคบ่าย (เวลา13.00น.-16.45น.) 
               (จ านวน 25 คนๆ ละ 35 บาท ) 
               (25X35=875 บาท) เป็นเงิน 
         - ค่าอาหารมื้อเย็นส าหรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เ พ่ือ
ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ 
               (จ านวน 25 คนๆ ละ 80 บาท ) 
               (25X80=2,000 บาท) เป็นเงิน 
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ/คณะกรรมการ/ 
/ผู้ประชุมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (แห่งที่ 2) วันที่สอง 
ของภาคเช้า (เวลา 09.00 น.-13.00 น.) 
               (จ านวน 50 คนๆ ละ 115 บาท ) 
               (50X115=5,750 บาท) เป็นเงิน 
        - ค่าอาหารว่าง/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ/คณะกรรมการ/ 
/ผู้ประชุมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (แห่งที่ 3) วันที่สอง 
ของภาคบ่าย (เวลา 13.00 น.-16.45 น.)  
               (จ านวน 30 คนๆ ละ 35 บาท ) 
               (30X35=1,050 บาท) เป็นเงิน 

 
875 

 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

5,750 
 
 
 
 
 

1,050 
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875 

 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

5,750 
 
 
 
 
 

1,050 
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       1.3 ท างานล่วงเวลา (Over Time) 
          ส าหรับผู้ รับผิดชอบโครงการตรวจราชการ/
ผู้รับผิดชอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/และ
คณะท างาน   (จ านวน 13 คน จ านวน 4 วัน) 
- วันราชการ จ านวน 2 วัน จ านวน 13 คนๆ ละ 
200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท           
              (2X13X200=5,200 บาท) เป็นเงิน 

 
 
 
 

5,200 
 

 
 
 
 

5,200 

  







ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6 พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
   โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      
                                                

ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายชล  สังขพันธ์  
 

1. หลักการและเหตุผล  
  การประชุมเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการหนึ่งที่เป็นหัวใจส าคัญของการด ารงอยู่ขององค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อน นโยบาย เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การประชุมยังเป็นการแจ้งข้อมูลท า
ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือร่วมกันตัดสินใจ ระดม
สมอง ก ากับ ประเมิน พัฒนาบุคลากร ให้เกิดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ 
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ตลอดจน ปรึกษาหารืองานตามภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้องค์กรมีลักษณะเป็น
ทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุด นั้น 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการน าจุดแข็งหรือความช านาญของแต่ละ
ฝ่ายมาแบ่งปันเพ่ือสร้างประโยชน์ร่วมกัน มีการปรับรูปแบบและกระบวนการท างานร่วมกันให้มีความยืดหยุ่น  
โดยหาจุดร่วมบนความแตกต่างเพ่ือไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจที่มาด าเนินการร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
รักษาความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งระบบงานที่เอ้ือต่อการพูดคุย หารือ สื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน 
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคนิคการด าเนินงานระหว่างกัน เพ่ือสร้างสรรค์ต่อยอดและ สร้างคุณค่า
ร่วมกันในการพัฒนางาน 

 

๒. วัตถุประสงค์  
        ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
                     ๒.๒  เพ่ือให้มีรูปแบบ/กระบวนการท างาน/มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

๓. เป้าหมายของโครงการ  
      ๓.๑  เชิงปริมาณ    
 ๓.๑.๑  ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้   
                                 ๑) บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด  
รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่ม 
                                 ๒) บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่ม  
ผู้อ านวยการกลุ่ม  และบุคลากรที่เก่ียวข้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                                 ๓) หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

      ๓.๒  เชิงคุณภาพ                  
 ๓.๒.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงาน 
 ๓.๒.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีรูปแบบ/กระบวนการท างาน/มีเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่า ง
หน่วยงาน  



๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๔.๑  เชิงปริมาณ  ร้อยละ ๘๐  ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

               ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๔.๒.๑  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงาน 
 ๔.๒.๒  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน  
 ๔.๒.๓  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันปรับรูปแบบและกระบวนการท างานร่วมกัน     
     

๕. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชุม เพ่ือเตรียมความพร้อมการประชุม การจัดท า
ระเบียบวาระการประชุม อกศจ. ทุกเดือน/เดือนละ 
ประมาณ 1 ครั้ง 

ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

ทุกกลุ่ม 

2 การประชุม เพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

ทุกลุ่ม 

3 ประชุมสภากาแฟ ผอ.กลุ่ม ศธจ.พช พฤศจิกายน 2561 -
กันยายน 2562 

กลุ่มอ านวยการ 

4 ประชุมบุคลากร ศธจ. ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 -  
ถึง กันยายน 2562 

กลุ่มอ านวยการ 

 

๖. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
 ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  

๗. พื้นที่เป้าหมาย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)   เดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง  เดือนกันยายน  ๒๕๖๒ 
 

๙. งบประมาณ  เงินงบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตนโยบาย
และแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
                      แยกเป็น   ค่าตอบแทน                      ๐  บาท 
                                   ค่าใช้สอย                 120,000  บาท 
                                   ค่าวัสดุ           ๐  บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดท า
วาระการประชุม อกศจ. ทุกเดือน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2. ค่าอาหารกลางวัน 

(๓๖,๐๐๐) 
 
 

 ๓๖,๐๐๐ 
 
 

 

 





ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ผู้รับผิดชอบ (๑)  นางสายชล  สังขพันธ์  
                         (๒)  บุคลากรกลุ่มอ านวยการทุกคน 
 

1. หลักการและเหตุผล  
             ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัด
การศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมายและให้มีอ านาจในเขตจังหวัด และ 
             ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๐ เรื่อง การ
แบ่งหน่วยงานในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อ  (๓)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น ๘ กลุ่ม (๑)  กลุ่มอ านวยการ 
และ ข้อ ๔  ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ ๓  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  
             (๙) ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร  
 ดังนั้น องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความ
ยืดหยุ่นทันสมัย ในการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและบริการในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
การที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตลอดจนประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่ 
ความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์กร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยกลุ่มอ านวยการจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ข้ึน ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

2. วัตถุประสงค์  
             2.๑  เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
              2.๒  เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกัน เข้าใจหลักการท างานเป็นทีม สร้าง
ความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน าไปใช้ในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและ
เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายองค์กร  
 
3. เป้าหมายของโครงการ 
             3.๑ เชิงปริมาณ 
                   ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้าง  
จ านวน ๕๒ คน 
 



 

             3.๒ เชิงคุณภาพ 
                   ผู้บริหาร  ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลูกจ้าง  
จ านวน  ๕๒  คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
             4.๑ เชิงปริมาณ 
                    ร้อยละ ๘๐  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลูกจ้าง  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ :  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

              4.๒ เชิงคุณภาพ 
                    ร้อยละ ๘๐  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้าง  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ :  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับ 
การเสริมสร้างองค์ความรู้ เกิดความเข้าใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑  ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กรที่ประสบความส าเร็จ ด้านการบริหารจัดการ 

เดือน ธ.ค. 2561 กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ ๒  ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมิน 
โครงการและสรุปรายงานผล 

เดือน ส.ค. 2562 กลุ่มอ านวยการ 

 

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 

          ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลูกจ้าง 
   จ านวน  ๕๒  คน 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย 
 

           หน่วยงาน/สถานที่ฝึกอบรม ภายในจังหวัด / ต่างจังหวัด 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 

           เดือนธันวาคม  ๒๕๖๑  ถึง  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

9. งบประมาณ     
  เงินงบประมาณจากแผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ผลผลิต นโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค   
รหัสงบประมาณ 2000234001700010 รหสักิจกรรมหลัก 200026700M3111 จ านวน ๕๔,๘๐๐ บาท 
 แยกเป็น  
  ค่าตอบแทน - บาท 
  ค่าใช้สอย                       ๕๓,๗๘๐ บาท 
  ค่าวัสดุ                            ๑,๐๒๐ บาท   







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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