


 
 

 

ก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

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

 ในปี 2560 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษา
ชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น าแผนการศึกษาแห่งชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยน าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นฐานในการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มแข็ง 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานทางการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและข้อเสนอแนะ ซึ่งท าให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับนี้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป  
 
 

 
            (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
              ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 
 

ข แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อน
จะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ และ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ 

  “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุน         
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 
 
 
 



 
 
 

ค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
                           การพัฒนาจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

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



 
 
 

ง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา 
       จังหวัด  

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

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

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

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 2 ประกาศ “มาตรการบริหารส านักงานคุณธรรม” 
  2. สร้างเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุม สัมมนาและก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
     กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาและก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  3. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้เป็นเอกภาพ “ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”  
   กิจกรรมที่ 3 น าข้อมูลสารสนเทศของศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษามาใช้ให้สอดคล้องกับการ 
จัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. สร้างระบบก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างระบบก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
ในระบบมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพ (เปิดบ้านอาชีวะ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จัดเสวนา บูธ สื่อ คู่มือ แนะแนวเชิงพ้ืนที่) 
   กิจกรรมที่ 3 ก าหนดพ้ืนที่บริการและสัดส่วนการจัดการศึกษานักเรียนปฐมวัย  
   กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
แผนงาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 65,819,550 
1 แผนงานบุคลากร  21,877,620 
 เงินเดือน 20,471,820  
 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,405,800  
2 แผนงานพื้นฐาน 42,557,680 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  1,016,890 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  

70,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  5,135,080 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมในจังหวัด 

36,335,710 

3 แผนงานบูรณาการ 1,384,250 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 1,384,250 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.1.1 ที่ตั้ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

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

 1.1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

 
        
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

           ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  

         และพิจิตร 
 

 
 
 

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

1.1.4 ภูมิอากาศ  
เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว  

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

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

1.1.5 การปกครองและประชากร 

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

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอ าเภอ) 
 

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เทศบาลเมือง 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน 
อบต. 

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

รวม 12,668.42 117 1,430 3 22 102 
 

แหล่งที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  2) ประชากร 
         จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนประชากร ณ ธันวาคม 2559  รวมทั้งสิ้น 995,223 คน   

จ านวนครัวเรือน 343,422 ครัวเรือน รายละเอียดแยกรายอ าเภอ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกรายอ าเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

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

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

1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2.1  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมและอัตราการว่างงาน 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GPP) 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 

อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ) 

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

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
จังหวัด ชื่อพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัด 

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

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

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


 
 

4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2.2  สถานการณ์ด้านสังคม 
 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลสถานพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

จังหวัด 
โรงพยาบาล 

ของรัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

สถานี
อนามัย 

คลินิก 

ทุกประเภท 

เพชรบูรณ์ 12 3 150 3 252 
 

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

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการนับถือศาสนาของประชากร 
 

จังหวัด 
วัดในพระพุทธศาสนา 

(แห่ง) 
โบสถ์ศาสนาคริสต์ 

(แห่ง) 
มัสยิด 

(แห่ง) 
เพชรบูรณ์ 228 33 3 

 

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

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อประเพณีท่ีส าคัญ วันที่หรือระยะเวลาที่จัดประเพณี 

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

จัดขึ้น ณ บ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ 
งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย  อ าเภอวิเชียรบุรี เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

ประเพณีบุญบั้งไฟวัดหนองแจง 
อ าเภอบึงสามพัน 

เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

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

งานประเพณีแข่งขันเรือภูเขา 
บ้านมาตุลี ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร  
อ าเภอบึงสามพัน  

ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี 

งานแข่งเรือยาวอ าเภอหล่มเก่า ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี 

แหล่งที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

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


 
 

5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

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

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

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลป่าไม้ 
เนื้อท่ีป่าไม้ ป่าสงวน

แห่งชาติ 
อุทยาน
แห่งชาติ 

วน
อุทยาน 

เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 

เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 

สวน 
รุกขชาติ ไร่ ตร.กม. 

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

ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลแร่ธาตุที่ส าคัญในจังหวัด 
ล าดับที่ ชื่อแร่ธาตุส าคัญ 

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

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

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

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

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

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


 
 

6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 1.2.4 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 

จังหวัด 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

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

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง หล่มสัก วนอุทยานน้ าตก 
ธารทิพย์ 

หล่มสัก 

 ศาลหลักเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สวนรุกชาติผาเมือง 
(หนองนารี) 

เมืองเพชรบูรณ์ 

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

ตาดหมอก 
เมืองเพชรบูรณ์ 

 

แหล่งที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

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

- ภูทับเบิก ภูเขาสูงสุดของเพชรบูรณ์ ทีท่ี่มีความสนุกสนานกลางทุ่งกะหล่ ายักษ์ และนอน 
อาบหนาวใต้ดาวพราวฟ้า  

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

สวิตเซอร์แลนด์แบบไทย ๆ  
- อ่างเก็บน้ ารัตนัย พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบที่มีอะไรมากกว่าผืนน้ าและแผ่นฟ้า               

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

และป่าเปลี่ยนสี  
- ไร่ก านันจุล ไร่ส้มที่โด่งดังจากการทดลองค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบัน 

มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย  
 
 
 
 



 
 

7 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.3.1 หน่วยงานทางการศึกษา  
 

ตารางท่ี 12  รายช่ือหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

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

(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 
อ.1 - ม.3 

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

อ.1 - ม.6 

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

อ.1 - ม.3 

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

1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ป.1 - ม.6 

1.1.5.3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เตรียมความ

พร้อม 
1.2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 
 

1.2.1. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
ป.1 – ม.6 และ 

ปวช. 

1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก 
ป.1 – ม.6 และ 

ผู้พิการ 
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 

  



 
 

8 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

1.3.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
(สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 

 

1.3.1.1. ในระบบ 11 แห่ง อ.1 - ม.3 
1.3.1.2. นอกระบบ 14 แห่ง กวดวิชา 

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

 

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

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

 

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

1.4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
1.4.1. รัฐบาล  

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

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

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

2.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

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



 
 

9 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
2.2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

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

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

2.4. เทศบาลต าบลนางั่ว  
2.4.1.โรงเรียนเทศบาลต าบลนางั่ว อนุบาล 

2.5. เทศบาลต าบลชนแดน  
2.5.1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน อนุบาล 

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

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

5. มหาวิทยาลัย  
5.1. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 
5.2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 
5.3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
5.4. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปริญญาตรี-โท 
5.5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนหน่วยงานทางการศึกษาจ าแนกตามสังกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

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

รวม 1,574 แห่ง 
กศน. 117 ศูนย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

  

1.3.2 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา รายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 

ระดับการศึกษา 

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

อื่นๆ 
เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

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

 
4,994 

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

 
11,744 

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

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

 
6,782 

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

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

 
14,920 

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

 
10,786 

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

ที ่ สังกัด 

ระดับการศึกษา 

รวม 
อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. ปวส. 
ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
อื่นๆ 

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

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

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

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

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

 
1.4 สพม.40 

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

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

2 
ส านักงานคณะกรรมส่งเสรมิการ
การศึกษาเอกชน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที ่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างใช้

งบฯ 
ครูต่างประเทศ 

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

1 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                     

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

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

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

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

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

 
โรงเรียนราชประชา- 
นุเคราะห ์57 

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

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

 
โรงเรียนโสตศึกษา
เพชรบูรณ ์

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

2 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ                      

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

3 
ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบฯ 

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



 

 

14 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

  

ที ่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างใช้

งบฯ 
ครูต่างประเทศ 

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

4 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

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

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

6 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                     

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

7 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน         

2,077 
           

2,077 

 
รวม 400 88 534 37 26 76 1,699 4,300 8,634 122 270 432 59 99 282 22 21 43 62 92 10,161 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

  

ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2560  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ที ่ สถาบันการศึกษา 
บุคลากรต าแหน่ง 

รวมทั้งหมด  
ผู้บริหาร 

ผู้สอน สนับสนุนการสอน 
อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ 

1 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 - - 12 14 

2 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
พ่อขุนผาเมือง 

3 15 16 4 38 

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

 
รวม 73 272 32 309 686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

  

ตารางท่ี 18 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สายบริหารการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา 
 

ที ่ หน่วยงาน 

ต าแหน่ง 

รวมท้ังหมด สายงานบริหาร 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว 

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

1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

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

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

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

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

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

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

7 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจ.
เพชรบูรณ ์

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

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

13 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

17 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

  

 1.3.4 ข้อมูลด้านการเรียนต่อและการออกกลางคันของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลด้านการเรียนต่อ และการออกกลางคันของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2558 

ระดับการศึกษา สพฐ. สช. อปท. สนง.
พระพุทธศาสนา 

อาชีวศึกษา 
รวม 

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

 
140 

  
7 9,944 

เรียนต่อสายอาชีพ 991 
 

43 
  

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

   
99 88 264 

นักเรียนออกกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 19 
  

49 
  

68 
นักเรียนออกกลางคัน ระดับ ปวช. - 

   
48 194 242 

นักเรียนออกกลางคัน ระดับ ปวส. - 
   

52 64 116 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

  

 1.3.5 ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษา สพฐ. สช. อปท. สนง.
พระพุทธศาสนา 

อาชีวศึกษา 
รวม 

รัฐบาล เอกชน 
นักเรียนด้อยโอกาส  
ระดับประถมศึกษา 

13,442      13,442 

นักเรียนด้อยโอกาส  
ระดับมัธยมศึกษา 

4,717   272   4,989 

นักเรียนด้อยโอกาส ระดับ ปวช. -   -   - 
นักเรียนด้อยโอกาส ระดับ ปวส. -   - 17 - 17 
นักเรียนพิการ ระดับประถมศึกษา 233 4 - - - - 237 
นักเรียนพิการ ระดับมัธยมศึกษา 87 2 - 4 - - 93 
นักเรียนพิการ ระดับ ปวช. - - - - 3 - 3 
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19 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1.4 สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 

 1.4.1 สภาพการจัดการศึกษา 

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

  
 

  
 
  1.4.1.2 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้าราชการครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด 
จ านวนทั้งสิ้น 10,161 คน มีผู้เรียนในจังหวัด จ านวน 198,836 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 19 คน 
หากจ าแนกตามหน่วยงานที่ส าคัญในการจัดการศึกษา สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
   1 .  อัตราส่ วนครู ต่ อผู้ เ รี ยนของสถานศึ กษาระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1 : 17  
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20 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 : 23  
   3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 : 18 
   4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 12 
   จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมระดับประเทศ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มี อัตราก าลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางก ารศึกษา           
พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง มีครูเกินเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 10 
 

 
 
  1.4.1.3 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 273,375 คน 
ในจ านวนนี้มีประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 176,399 คน  จ าแนกได้ดังนี้  
   1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)       จ านวน 34,097 คน  
       2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)   จ านวน 69,691  คน 
       3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี)       จ านวน 35,566   คน  
        4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15-17 ปี)       จ านวน 37,045   คน 
   จากจ านวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษา พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.60 จากประชากรวัยเรียน โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีการเข้าเรียนในอัตรา
ร้อยละ 105.72  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง รายละเอียดดังแผนภูมิ 
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21 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

  ปีการศึกษา 2560 ประชากรวัยเรียนที่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ทีม่ีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 72.50 ในจ านวนนี้มีผู้อัตราส่วนผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวศึกษาในสัดส่วน 65 : 35  
และสัดส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนอาจยังให้ความส าคัญในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน า
ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ หรือไปประกอบอาชีพ จึงมีสัดส่วนการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
น้อย รายละเอียดดังภาพ 
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ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย/ ปวช 

3 -5 ปี  6-11 ปี 12-14 ปี  15-17 ปี รวม 
จ านวน (คน) 34,097 69,691 35,566 37,045 176,399

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

ชื่อ
แก
น 

เข้าเรียนร้อยละ
99.31 

เข้าเรียนร้อยละ
94.06 

เข้าเรียนร้อยละ
105.72 

เข้าเรียนร้อยละ
90.13 

เข้าเรียนร้อยละ
96.60 

ม.ปลาย :อาชีวะ 
77.45 : 22.54 
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22 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 1.4.1.4 ข้อมูลคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

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

ชั้น 
ผลการทดสอบ NT 

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

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

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการทดสอบ NT  
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
 

ชั้น 
ผลการทดสอบ O-NET 

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

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

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

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

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

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

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

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

ชื่อ
แก

น 

ชื่อแผนภูมิ 
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ตารางท่ี 23 แสดงผลการทดสอบ N-NET  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

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

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

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

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

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการทดสอบ V-NET  
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 1.4.2 ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการศึกษา 

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

 1.4.3 แนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 

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

 1.4.4 ตัวชี้วัดด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
ด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ จะต้องยึดถือ
และพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะท าให้ค่านิยมหลักของ
ชาติด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  
 

  วิสัยทัศน์ 
   “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียน และด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
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  ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
   1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   3. ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

  ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
5. สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
6. ปกปูอง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
7. จัดระบบ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
9. เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
10. เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
12. เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
13. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
14. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 
15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
16. เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

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

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

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

 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

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

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมคีุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคน        
ทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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   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 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความ       
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) 
 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการ
พัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น า เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก 15 ปีข้างหน้า โดยมีเปูาหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้
 1. ขจัดความยากจน  
  SDGs มีเปูาหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573  
 2. ขจัดความหิวโหย 
  “ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” 
 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
  “รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ”   
   

 4. การศึกษาที่เท่าเทียม 
  “รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน” 
 5. ความเท่าเทียมทางเพศ 
  “บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง” 
 6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 
  “รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน” 
 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
  “รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย” 
 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  “ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า” 
 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
  “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม” 
 10. ลดความเหลื่อมล้ า 
  “ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ” 
 11. เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
  “ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  “รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน” 
 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  “ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ” 
 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
  “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
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  “ปกปูอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน” 
 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
  “ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  “สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
7. แผนงานงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางในการจัดท า
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
  โดยมีแผนงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 29 แผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
4. การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
8. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
10. การวิจัยและนวัตกรรม 
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
18. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
20. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
24. การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
29. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

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

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

  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
   กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1. ด้านความม่ันคง 
   แนวทางหลัก  
    1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
     1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 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
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ   
     2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
     2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
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     2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน 
    2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
    2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
 

  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   แนวทางหลัก 
    3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
     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 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 
      ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
9. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 จากสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้            
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
 

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

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
4. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
  5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 

 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้ า  

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะเพ่ือความมั่นคงของชีวิต 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  

ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน 

ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

   3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ  

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัด
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชา        
ที่ขาดแคลน   
  3. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 4. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 6. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 

 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน     

ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
  3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
  4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
  6. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และ
ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน 
  8. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  9. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
        

 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 
  2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  3. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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  4. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
  5. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 
10. ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21  
 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ เอ้ือ

ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการ

ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 
  

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมคีุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
   5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเปูาหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    1.4 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
    2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ  
(อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
    2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่และภูมิภาค 
    2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียน 
    2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย บริบทพื้นที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
     3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
     3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเปูาหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
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4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 

  กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
พ้ืนที่และภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

  กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
    6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลาง 

ภาค และจังหวัด 
    6.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นท่ีและภูมิภาค       

ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
6.6 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  ไว้ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์  
  ประชากรทุกคน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษ 

ที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาประชากรทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

5. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการระดมทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 เป้าประสงค์ 
1. ประชากรทุกกลุ่มอายุมีโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมี 

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและมีงานท า 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่ทันสมัยและการน าผลวิจัยไปใช้ในการ          
จัดการศึกษา 

5. หน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยมภีาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
 

 ตัวช้ีวัด/เป้าหมายความส าเร็จ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา เพ่ืออาชีพและการมีงานท า 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

5. ส่งเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะก้าวสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. สร้างโอกาสและพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. จัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างอาชีพและรายได้ บนพื้นฐานของเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ของจังหวัด 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม การวิจัย 

5. สร้างโครงข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

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

“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ 
วัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของคน และชุมชนอย่างท่ัวถึง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริม 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
1. การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
และสร้างมลูค่าเพิ่ม 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าและ
ผลิตภาพภาคการเกษตร  

1.1 ส่งเสริม/เพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อป ี

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

2. อัตราการเพิ่มของผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคัญเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อป ี

2. เพื่อสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร  
ปลอดภัย/ผลิตภณัฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 

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

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

3. เพื่อส่งเสรมิรายได้ 
และลดภาระหนี้
เกษตรกร 

3.1 ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหนี้เกษตรกร 

4. สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืม 
ต่อรายได้เงินสดสุทธิทาง 
การเกษตรลดลงร้อยละ 10 ต่อป ี

2. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยว 

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

1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ต่อป ี
2. รายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
2. การสร้างมลูค่าเพิม่
ทางการท่องเที่ยว  
ผ่านกิจกรรมและการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลติภณัฑ์ชุมชน 
และของฝากของที่ระลึก 

2.1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และของฝาก
ของที่ระลึกให้เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

3. มูลค่าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลติภณัฑ์ชุมชนและ
ของฝากของที่ระลึก เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 ต่อป ี

3.  การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การบริหารจัดการเป็น
อย่างดี 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การดูแลความปลอดภัย และ
ปัจจัยพื้นฐาน 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

4. ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเกินร้อยละ 80  
ในปี 2564 

3. การพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา คุณภาพชีวิต 
และเสรมิสร้างความ
มั่นคงของคนและชุมชน
อย่างทั่วถึง 

1. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และ มีความ
มั่นคงปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

1.1 เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

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

3. อัตราคดีความ (อุกฉกรรจ์
และคดีอาญา) ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อป ี 

2. ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบสวสัดิการ
ทั้งด้านการศึกษา การ
สาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.1 พัฒนาส่งเสริมคณุภาพชีวิต
การศึกษา การสาธารณสุขและ 
การบริการภาครัฐแก่ประชาชน 

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

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

3. สังคมและชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

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

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

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

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. เพื่อเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรปุาไม ้

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 การจดัการองค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.0025 ต่อป ี

 2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.1 การจดัการขยะและของเสีย 
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5 
ต่อป ี

3.  สรา้งความมั่นคงทาง
พลังงานผ่านการใช้
พลังงานทดแทน หรือใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ 

3.1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพื่อการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

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

4. การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาต ิ

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

5. ยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน 
และส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างความพร้อมต่อ 
AEC 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.1 ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ ์

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

2. มูลค่า
ภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพิ่มสูงขึ้น 

2.1 เพิ่มและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่งระบบโลจสิติกส์ และ

3. ผลิตภัณฑม์วลรวม
ภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร ่
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 ต่อป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
โครงสร้างพื้นฐาน 4. ผลิตภัณฑม์วลรวมภาคการ

ขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้และ
การคมนาคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อป ี

3. เป็นฐานอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมการลงทุนและ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกลดลงร้อยละ 5 ต่อป ี

4. ผลิตภาพแรงงานเพิ่ม
สูงขึ้น 

4.1 พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงานการ
บริหารจดัการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

6. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 ต่อป ี

 
 

13. 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 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดท า
งบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของกระทรวง 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 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา ตลอดจนงานอ่ืน ๆ 
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวง 
 10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
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 11) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
 
14. 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 ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        

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

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

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

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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15. ผลการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     เพชรบูรณ์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาไทย 4.0   
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 3 คะแนนต่อปี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดังนี้  
 

 
 

  จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่าน
มาประกอบด้วย  
  1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น 4 กลุ่มสาระวิชา คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย มีกลุ่มสาระวิชาที่ผลการทดสอบลดลง คือ ภาษาอังกฤษ  
  2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมมีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น 4 กลุ่มสาระวิชา คือ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาที่ผลการทดสอบลดลง คือ คณิตศาสตร์ที่
  3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมมีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น 4 กลุ่มสาระวิชา คือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาที่ผลการทดสอบลดลง คือ สังคมศึ กษา
  นอกจากนี้ยังมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา และการทดสอบ
ระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมีผลทดสอบทางการศึกษา ดังนี้  
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ผลการทดสอบ O-NET 
ป.6 32.2 34.2 34.5 36.1 32.0 41.3 37.5 38.6 28.0 30.1 34.0 30.8 33.8 47.8 42.6 43.4 39.0 43.8 41.2 50.4

ม.3 21.6 24.3 27.2 26.9 32.8 33.8 31.3 33.4 26.4 26.3 25.8 29.2 34.1 42.6 41.6 46.3 37.2 32.5 39.0 44.1

ม.6 15.6 15.7 19.3 21.9 25.8 27.8 28.2 30.1 19.0 17.0 18.3 24.2 27.8 30.2 34.1 33.9 36.4 37.6 36.2 49

ชื่อ
แก
น 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
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 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา มีผลการทดสอบลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
และผลการทดสอบระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้นทุกระดับชั้นสูงกว่าปีที่ผ่าน
มาแบบก้าวกระโดด 

 2. การสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาในประเทศไทย โดยผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้องรับการประเมินและ
ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรก่อนการจบการศึกษาระดับการศึกษานั้นๆ ทุกคน  
 3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ยุคการศึกษาไทย 4.0 และศตวรรษท่ี 21 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคุณลักษณะ         
ยุคการศึกษาไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ หน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกหน่วยงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ได้ก าหน ดให้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยุคการศึกษาไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 เป็นเปูาหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน   
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยคุกคามด้านต่างๆ น ารูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
ในศตวรรษท่ี 21 มาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับเปูาหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
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ผลการทดสอบ N-NET 
ประถมศึกษา 17.83 18.04 18.14 40

มัธยมศึกษาตอนต้น 20.98 17.6 16.79 39

มัธยมศึกษาตอนปลาย 22.79 17.8 18.64 32

การทดสอบระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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 4. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสร้าง หรือ
พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตามระดับการศึกษา และจ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านเวทีการประกวดและได้รับรางวัลในระดับชาติ“คนพันธ์อา” 
หลายหลายนวัตกรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานศึกษาในระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ก็มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวการการสร้างอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยมีผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเป็น
ที่ยอมรับเช่น กล้วยไส้มะขาม ของโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู เป็นต้น  ในส่วนของการศึกษาวิจัยได้ส่งเสริม
ให้ทุกหน่วยงานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของตน โดยในสถาบันระดับอุดมศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาวิจัยโดยมีการก าหนดให้คณาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ  และ พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง   
 

 1. การศึกษาของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 15-59 ปีเพ่ิมขึ้น โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา      
ทุกหน่วยงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด โดยเฉพาะส านักงานการศึกษา         
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ด าเนินการส่งเสริมให้ประชากรได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในทุกพ้ืนที่ทั้งระดับอ าเภอและต าบล ในส่วนของการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ด าเนินการในส่วนของ
ประชารวัยเรียนได้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยในปีการศึกษาปัจจุบัน สัดส่วนของประชากร
วัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสัดส่วนเป็นที่น่าพึงพอใจ คือ 10 : 9.6 
 2. การส่งเสริมการการเข้าศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษาร้อยละของประชากรวัย 13-15 ปี ได้รับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ิมขึ้น และ ร้อยละของประชากรวัย 16-18 ปีได้รับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมขึ้น โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา   
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา มีสัดส่วนที่สูงใกล้เคียงกับจ านวนประชากรวัยเรียน คือ เข้าเรียนร้อยละ 99.31 และ 94.06 
ตามล าดับ ในส่วนของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสัดส่วนประชากรวัยเรียนและการเข้ารับ
การศึกษา ร้อยละ 105.72 และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนการเข้าเรียนร้อยละ 
90.13 ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่สูง 
 3. การส่งเสริมผู้เรียนพิการ ให้ได้รับการบริการทางการศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษาร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคน
พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดได้
ด าเนินการคัดกรองนักเรียนผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนพิการ โดยครูผู้สอนคัดกรองเบื้องต้นและส่งต่อให้แพทย์
ตรวจสอบคัดกรองอีกครั้ง ส าหรับผู้เรียนพิการ ได้ด าเนินการประสานหน่วยงานสังกัดส านักงานบริหาร
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การศึกษาพิเศษ ในจังหวัดเช่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์   
เพ่ือรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ หรือ จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนพิการทุก
คนได้รับการบริหารทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะก าลังคนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 1. การพัฒนาสมรรถนะก าลังคนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละของสถานประกอบการที่มีความ  

พึงพอใจความสามารถของแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ของรัฐและเอกชน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ         

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนให้
สถานศึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการใช้แรงงานของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา 

 2. การส่งเสริมผู้เรียนศึกษาต่อต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ และ ร้อยละของผู้จบการศึกษาในอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์มีงานท าภายใน 1 ปี หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาและสายสามัญ ดังนี้  
  1)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ปลูกฝั่งกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า การจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสนใจศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา  

  2) ระดับอาชีวศึกษา  ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเข้าถึงทุกโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาอาชีวศึกษา  
  ผลการด าเนินงานสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 22 : 78       
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาต่อสายสามัญอยู่ที่ระดับ 35 : 65 ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเป็น
ที่พึงพอใจ  
 3. การศึกษาทวิภาคี 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้น          
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจัดการศึกษาทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นน า ในการส่งผู้ เรียน                 
ไปฝึกประสบการณ์ เช่น บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ผลการ
ด าเนินงานพบว่า สถานประกอบการพึงพอใจในรูปแบบการจัดการศึกษาดังกล่าวและต้องการให้มีผู้เรียนทวิ
ภาคีเพ่ิมข้ึน  
 4.  การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับ อนุปริญญาถึงปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น และร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นทุกระดับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว การแนะน าอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้แนวทาง
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ความต้องการในการประกอบอาชีพ การเข้าท างานในอนาคต และในส่วนของภาคอาชีวศึกษาในจังหวัด คือ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง เพ่ือ
ส่งเสริมผู้ เรียนอาชีวศึกษา ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ตรงกับความต้องการ ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด มีสถาบันของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ 
ยังมีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดสอนหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนที่สนใจ
อีกทางหนึ่ง  
  นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนระหว่าง
การศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ เช่น การส่งเสริมการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับ
นานาชาติ การส่งเสริมด้านทุนการศึกษาและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม  

 การบริหารจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์         
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาที่มีรูปแบบระบบบริหารจัดการ      
ที่บูรณาการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน และจ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ติดตามผลการด าเนินงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือรายงาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประจ า นอกจากนี้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดีเห็น
ได้จากการด าเนินการประชุมหน่วยงานทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น โดยส านักงานได้สร้างเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาผ่าน
ระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ ในการประสานงานและติดต่องานทางราชการ  นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการส าคัญที่ด าเนินการเป็นประจ าเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของจังหวัด คือ  
  1) ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการจัด
การศึกษาและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาร่วมกัน  
  2) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  3) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 ด้าน คือ               
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาการศึกษาและด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์   
   

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ   

 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา มีระบบสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ, ร้อยละของครูตามแผนการผลิตได้รับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และร้อยละของครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ 
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หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  
  1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมีคุณภาพจากหน่วยงาน     
ต้นสังกัด 
  2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   
ร้อยละ 100 
  3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบทางไกล TEPE ONLINE ร้อยละ 100 
  4) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยคูปองการอบรม ร้อยละ 100 
  5) ด าเนินการประสานสถานบันการศึกษาอุดมศึกษาที่ผลิตครูในจังหวัดให้ผลิตครูได้ตรงตาม
ความต้องการของสาขาวิชาเอกในจังหวัด 
  ผลการด าเนินงานดังกล่าว มีข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ทุกสังกัดในภาพรวม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. การส่งเสริมคุณลักษณะค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา          
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ขับเคลื่อนให้ทุกสถานศึกษาร้อยละ 100 
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดการ
ด าเนินงานและมีโรงเรียนต้นแบบในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 4 แห่ง   
 2. การส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละของผู้เรียนที่น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด  ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 ในกิจกรรมการเรียนการสอน และมีศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกอ าเภอ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 3. การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความเป็นพลเมือง  
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดทางการศึกษา จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา     
ที่ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก      
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด และหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ในจังหวัดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ในสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เช่น การปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ การสร้างฝายชะลอน้ าชุมชน เป็นต้น
โดยหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาจะด าเนินการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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16. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

 1. ประเด็นที่ได้จากผู้เข้าร่วมเสาวนา 
1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจุดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือด้านความปลอดภัยในชีวิต มีจุดแข็ง 

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

1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางสายเศรษฐกิจ East – West Economic  
Corridor ซึ่งจังหวัดตากที่เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าและศูนย์กลางการ
เดินทางระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เอ้ือให้การผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกจะสามารถ
ขยายตัวได้ ตลอดจนความต้องการด้านแรงงานในอาชีพที่หลากหลาย การจัดการศึกษาจึงควรส่งเสริมให้เป็น
การเรียนเพ่ือการมีงานท า มีอาชีพรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเส้นทาง East - West Economic 
Corridor 

1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องวิเคราะห์จาก 
1.3.1 การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

1) หลักสูตรการจัดการศึกษา  
2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
3) การวัดและประเมินผลการศึกษา   

 1.3.2 การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การแนะแนว   
 1.3.3 ระบบการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือจะบริการอย่างไรที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

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

1.4 การผลิตคนให้เล็ก แต่มีคุณภาพ คือ มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ การจัดการเรียนรู้ 
ต้องเน้นเพิ่มทักษะความสามารถ  

1.5 การผลิตแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคการผลิตเข้าสู่ 
1.5.1 ภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม 
1.5.2 บริการของจังหวัดคือ โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว และท่ีพัก  

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

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

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

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

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

คุณภาพและมาตรฐาน” 
  ล าดับที่ 4 “คนเพชรบูรณ์ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม” 
   “การศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ” 
 

  และวิสัยทัศน์ที่ผู้ประชุมเสนอเพ่ิมเติม ได้แก่ 
  “การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  
ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม” 
 

  2.2 คุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอ 
ร่างคุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างคุณลักษณะ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 “ลูกพ่อขุนผาเมือง เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ สู้งาน” 
  ล าดับที่ 2 “คนเพชรบูรณ์เป็นคนดี เรียนดี มีอาชีพ” 
   “คนเพชรบูรณ์เป็นคนดี รักบ้านเกิด เชิดชูคุณธรรม” 
  ล าดับที่ 3 “ลูกพ่อขุนผาเมืองเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความรับผิดชอบ” 
   “ลูกเพชรบูรณ์เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ” 

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

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

            17.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โครงการสร้างและการบริหารจัดการศึกษา

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

2. มีหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ทุกระดับทุก
ประเภทและหลักสูตรการจัดการศึกษามี
ความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 

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

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

5. มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู 
6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม /โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

1. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น น้อยกว่าร้อยละ 50 
เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนมีแนวคิดในการ
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 

2. สัดส่ วนของบุคลากรด้านวิชาชีพต่อจ านวน
นักเรียนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ค่านิยมในสังคมต่อการเรียนต่อสายอาชีพน้อยกว่า
การเรียนต่อสายสามัญ 

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

4. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนไม่ครบ
ชั้น  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูสอนไม่เต็มเวลา 
เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการเรียน
การสอน 

5. สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
และใช้สื่อเทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

6. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลขาดความ
ต่อเนื่อง และไม่ได้น าผลการตรวจสอบมาแก้ไข
ปัญหา/พัฒนา 

7. ขาดการท าวิจัย/นักวิจัยที่สามารถเชื่อมโยง
งานวิจัยไปสู่การพัฒนา 

8. ขาดการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้าง
อาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

9. ผู้เรียนยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
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  17.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 

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

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

2. จังหวัดเพชรบูรณ์มีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทางไปภาคเหนือ ภาคตะออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง 

3. จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นตลาดสินค้าประเภทผัก
และผลไม้สดเมืองหนาว 

4. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานที่สนับสนุนการ  
ฝึกอาชีพ 

5. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

6. มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู 
 

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

2. ผู้ปกครองนักเรียนไปประกอบอาชีพต่างพ้ืนที่  
ท าให้ทิ้งนักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ หรือบุคคลอ่ืน
ที่ไม่ใช่บิดา มารดา 

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

4. ปีการศึกษาเฉลี่ยของจังหวัดเพชรบูรณ์ 7.2 
(ล าดับที่ 64 ของประเทศ) 

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

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

7. อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติเฉลี่ย 1.73   
ต่อเด็ก 1,000 คน (ล าดับที่ 62 ของประเทศ) 
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18. กรอบแนวคิดจากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดจากการศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
 

 1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
     (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    ฉบับท่ี  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 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและปลอดภัย 
   5.2 การพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถ 
การพัฒนาจังหวัด 
   5.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
   5.4 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึง
การศึกษาของจังหวัด 
   5.5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.6 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมี 
ส่วนร่วม 
6. เปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   6.1 ตัวชีว้ัดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
   6.2 ตัวชีว้ัดตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  



 

 

 65 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

  

แผนภาพกรอบแนวคิดจากการศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา (ต่อ) 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์
“ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนนุการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 

 

 
 

 
• การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

และพัฒนาทักษะชีวิต  

1 

• การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน 
สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด  

2 
• การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต

และแหล่งเรียนรู้  

3 

•การพฒันาการบริหารเพ่ือบรูณาการจดั
การศกึษาโดยการมีสว่นร่วมในจงัหวดั 

4 

ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา / ความต้องการของภาคสังคมและประชาชน สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

พัฒนาหลักสูตร 
และการศึกษา

ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์ 

บุคลากรทาง 
การศึกษา 

ผลิตและ
พัฒนา

ก าลังคน 
สอดคล้องกับ
การพัฒนา
ประเทศ 

สร้างโอกาส
ทาง

การศึกษา 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของชาติ 

จุด
เน

้นเ
ชิง

นโ
ยบ

าย
รัฐ

มน
ตรี

ว่า
กา

ร
กร

ะท
รว

งศ
ึกษ

าธ
ิกา

ร 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ สป.ศธ ยุทธศาสตร์ ภาคเหนือ/จังหวัด 
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
 
3.1  วิสัยทัศน์ 

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

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

 
3.5 เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา 
       จังหวัด  

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

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

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

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

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

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

จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 

2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  
1. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

และพ้ืนที่ลดลง 
2. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

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

คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
3. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for 

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

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

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

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

มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
7.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
7.3 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
7.4 ร้อยละของหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7.5 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ 

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

เพ่ิมข้ึน 
11. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการดีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เพ่ิมข้ึน 
4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

1. มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจ าเป็น 
ของสถานศึกษา 

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

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

มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
5 การตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

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

สังคมศาสตร์ 
9. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จกรศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา  

1 ปี เพ่ิมข้ึน 
11. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา  

1 ปีเพิ่มขึ้น 
12. มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

74 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 นอกจากนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังได้น าตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มาก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

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

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

 



(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผนงานบคุลากรภาครฐั 21,877,620                             ศธจ.เพชรบรูณ์

1. งบบคุลากร 20,471,820                             
  1.1 เงนิเดือนและค่าจ้างประจ า 20,471,820                             
     1.1.1 เงนิเดือน 20,471,820                             

    - อัตราเดิม 18,280,620                               
    - เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 229,200                                   
    - เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 1,962,000                                 

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า
  1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน 1,405,800                               
  2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,405,800                               
     2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายใหใ้นลักษณะเงนิเดือนหรอืจ่ายควบกับเงนิเดือน) 1,405,800                               

      (1) ค่าเช่าบา้น 1,405,800                                 
      (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง
      (3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏบิติังานในเขตพื้นที่พเิศษ
      (4) เงินพเิศษที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถิ่น
      (5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ
      (6) เงินตอบแทนพเิศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
      (7) เงินตอบแทนพเิศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่ง
      (8) เงินพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้
      (9) ค่าประกันภยั

    2.1.2 ค่าใช้สอย
     (1) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

1. โครงการ ติดตามการด าเนินงานด้าน
การปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
  1.1 กิจกรรมหลัก การประชุมคณะ 
ท างานจัดประชุมคณะท างานจัดประชุม
เชิงปฏบิติัการบคุลากรในหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา
  1.2 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการบคุลากรปฏบิติังานใน
หน่วยงานทางการศึกษา และ
คณะท างาน,วทิยากร          
  1.3 กิจกรรมหลัก ติดตามประมวล
ผลสรุปรายงาน

1. เพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาป ี2561 เข้าสู่รบบ 
NISPA 
4. เพื่อติดตามและวเิคราะห์
สถานการณ์ปญัหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังานด้าน
ยาเสพติดหน่วยงานทาง
การศึกษา จ านวน 90 คน  
ได้แก่ ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์, ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 
3, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40, กศน.
จังหวดัเพชรบรูณ์, 
สถาบนัอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา
จังหวดัเพชรบรูณ์, เทศบาล, 
อบจ., ศึกษาสงเคราะห,์ 
โรงเรียนตะเวนชายแดน, 
โรงเรียนเอกชนจังหวดัเพชรบรูณ์

ร้อยละของสถานศึกษาที่
ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น (90) 

92,620 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 
(กลุ่มพฒันา
การศึกษา)

1 1 5

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 76



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

 ด าเนินการปอ้งกันแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา และมี
เครือข่ายการด าเนินงานปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และรายงานข้อมูล
การด าเนินงานด้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา ป ี2561 ได้
ครบถ้วนถูกต้อง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 77



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

2. โครงการ น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษา
  2.1 กิจกรรมหลัก น าเสนอ Best 
Practices ของสถานศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์
  2.2 กิจกรรมหลัก ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถานศึกษาพอเพยีงให้
สามารถเปน็แบบอย่างได้อย่าง
ยั่งยืน
 2. เพื่อพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพฒันาตาม
ศาสตร์พระราชา ตามแนว
พระราชด าริ หลักการทรงงาน
และการปฏบิติัตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประกาศใหเ้ปน็สถานศึกษา
พอเพยีงที่มีผลการปฏบิติัที่เปน็
เลิศระดับจังหวดั 

สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
จ านวน 24  แหง่

1. ร้อยละ 30 ของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏบิติั
เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของจ านวนที่ผ่าน
การประเมินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ประจ าป ี2562

111,930 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่มลูกเสือ
ฯ)

5 2 5

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 78



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

3. โครงการ ฝึกอบรมวชิาผู้ก ากับลูกเสือ
ส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
  3.1 กิจกรรมหลัก  ฝึกอบรมวชิาผู้
ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.)

1. เพื่อฝึกอบรมบคุลากรสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ได้เข้าถึงจุดหมาย 
วธิกีารฝึกอบรมตลอดจนการ
บริหารงาน ลูกเสือของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแหง่ชาติ
 ตามพระราชบญัญัติลูกเสือ
แหง่ชาติ พ.ศ. 2551
2. เพื่อใหส้ามารถน าวธิกีาร
ฝึกอบรมลูกเสือไปแก้ปญัหา 
อุปสรรค และน าไปประยุกต์ใช้
ในวถิีชีวติประจ าวนั และใน
หน่วยงานทางการศึกษาได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัด
หน่วยทางการศึกษาและ
สถานศึกษาเอกชน 
จ านวน 1 รุ่น จ านวน 150 คน

บคุลากรสังกัดหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา
เอกชน ได้มีโอกาสเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

4,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 
(กลุ่มลูกเสือ

ฯ)

1 1 1

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 79



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

3. เพื่อเปน็การรวมพลังสร้าง
ความสามัคคี และประสาน
ภารกิจอันก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อกิจการลูกเสือต่อสังคมและ
ประเทศชาติ และแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัของชาติ
ไทยได้
4. เพื่อเปน็การสนับสนุน และ
น ากิจการลูกเสือไปใช้พฒันา
หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 80



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

4. โครงการ สร้างจิตส านึกความรักใน
สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์
  4.1 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการลูกเสือจังหวดัเพชรบรูณ์
  4.2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมวนัส าคัญ
ทางการลูกเสือ 3 คร้ัง ดังนี้
  4.2.1 วนัที่ 1 กรกฎาคม ของทกุป ี
“วนัสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ”
  4.2.2 วนัที่ 25 พฤศจิกายน ของทกุป ี
“วนัวชิราวธุ”
  4.2.3 วนัที่ 28 กรกฎาคม ของทกุป ี
“โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือ
แหง่ชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา

1. เพื่อส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกใหลู้กเสือ เนตรนารี 
ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือและ
บคุลากรทางการศึกษาทางการ
ลูกเสือมีความยึดมั่นในความ
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์
2.  เพื่อใหลู้กเสือ เนตรนารี 
ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือและ
บคุลากรทางการลูกเสือได้
ปฏบิติัตามกฎและค าปฏญิาณ
ของลูกเสือ

 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บงัคับ 
บญัชาลูกเสือและบคุลากร
ทางการลูกเสือ ในระดับจังหวดั
 จ านวน 1,500 คน

ร้อยละ 70 ของสถานศึกษา
ในสังกัดที่จัดกิจกรรมวนั
ส าคัญทางการลูกเสือ

169,240 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 
(กลุ่มลูกเสือ

ฯ)

1 1 1
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

5. โครงการ โรงเรียนสีขาว
  5.1 ศึกษาข้อมูลปจัจัยเส่ียงรอบ
สถานศึกษา คัดกรองข้อมูลมาวเิคราะห์
 สังเคราะหป์ญัหาสาเหตุที่แทจ้ริงของ
ปญัหายาเสพติด และปจัจัยเส่ียงแหล่ง
อบายมุขรอบสถานศึกษา
  5.2 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
ก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏบิติังานอย่างเปน็ระบบ มีความ
ต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืน

1. เพื่อลดปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และ
อบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การด าเนินงานปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

โรงเรียนเอกชนจังหวดั
เพชรบรูณ์ปลอดสารเสพติดทกุ
ชนิด

โรงเรียนเอกชนจังหวดั
เพชรบรูณ์เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ร้อย
ละ 100

- - ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

1 1 1

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 82



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

6. โครงการ ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา
  6.1 กิจกรรมหลัก ระเบดิจากข้างใน 
โดยจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ ศึกษาดู
งานแก่ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  6.2 กิจกรรมหลัก เลือกกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
  6.3 กิจกรรมหลัก ประชุมวางแผน
สร้างหลักสูตร 
  6.4 กิจกรรมหลัก จัดท าแหล่งเรียนรู้
แบบเกื้อกูลภายในโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 17 ฐาน
  6.5 กิจกรรมหลัก สร้างความรู้ ความ
เข้าใจใหน้ักเรียนและผู้ปกครอง
  6.6 กิจกรรมหลัก ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
ระหวา่งครูกับนักเรียน

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพยีง
ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถ
ปฏบิติัตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงได้ อย่าง
ถูกต้อง 
3. เพื่อใหน้ักเรียนเปน็ผู้มี
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพยีง 
4. เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงใหก้ับนักเรียน ครู/
บคุลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น

 1. นักเรียน ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถ
ปฏบิติัตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ “อยู่อย่างพอเพยีง”
 ในระดับดีขึ้นไป 
  2. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ด้านการศึกษา แบบครบวงจร 
จ านวน 1 ศูนย์ 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
 ได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียน ร้อยละ 80 
สามารถปฏบิติัตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ได้ อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
“อยู่อย่างพอเพยีง” ใน 
ระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียน ครู/บคุลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การเรียนรู้
 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงเปน็แหล่ง
เรียนรู้

- - ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2 5
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

  6.7 กิจกรรมหลัก ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
  6.8 กิจกรรมหลัก จัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการใช้โครงงาน
  6.9 กิจกรรมหลัก ประเมินผลการสอน
 โดยการตรวจสอบนักเรียนเปน็
รายบคุคล
  6.10 กิจกรรมหลัก การเผยแพร่
กิจกรรม น าผลงานไปจัดนิทรรศการ 
โรงเรียน

5. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านการศึกษา แบบ
ครบวงจร จ านวน 1 ศูนย์

7. โครงการ นักเรียนดี  มีวนิัย
  7.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี -ยุวกาชาด
  7.2 กิจกรรมหลัก กิจกรรม
ประชาธปิไตยในโรงเรียน

1. เพื่อพฒันาใหน้ักเรียนเปน็
คนมีระเบยีบวนิัย ตรงต่อเวลา
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชน
จังหวดัเพชรบรูณ์จ านวน  54  
โรงเรียน
2. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ร้อย
ละ 90เปน็ผู้มีระเบยีบวนิัย มี
ความรับผิดชอบ

นักเรียนในโรงเรียนเอกชน
จังหวดัเพชรบรูณ์ร้อยละ 90 
ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
นักเรียนดีมีวนิัย

276,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 1 1

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 84



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งภมูิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

8. โครงการ ตามรอยพอ่ ร.9     
  8.1 กิจกรรมหลัก “ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาที่ยั่งยืน” 
  8.2 กิจกรรมหลัก“เศรษฐกิจพอเพยีง”
  8.3 กิจกรรมหลัก แนะแนวอาชีพ
  8.4 กิจกรรมหลัก การท าโครงงาน
อาชีพ

1. เพื่อใหน้ักเรียนได้มีทกัษะใน
งานอาชีพและอยู่อย่างพอเพยีง
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสุขใน
การด ารงชีวติ

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชนของ
จังหวดัเพชรบรูณ์ 54  โรงเรียน
2. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ร้อย
ละ 90 มีความรู้เร่ืองศาสตร์
พระราชาสู่การพฒันาที่ยั่งยืน
และสามารถปฏบิติัได้

 นักเรียนโรงเรียนเอกชนของ
จังหวดัเพชรบรูณ์ทกุคนได้
ร่วมกิจกรรมตาม โครงการ
ตามรอยเทา้พอ่ ร.9

363,100 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2 5

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 85



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

9. โครงการ สร้างประสบการณ์อาชีพ
  (Work Experience) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
  9.1 กิจกรรมหลัก ประชุมชี้แจง
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ  
(Work Experience) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  
  9.2 กิจกรรมหลัก นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล โครงการสร้าง
ประสบการณ์
อาชีพ (Work Experience) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

1. เพื่อเสริมสร้างใหน้ักเรียนมี
ทศันะ มุมมอง และทกัษะด้าน
อาชีพในสถานประกอบการ 
(Industry or Company) 
หน่วยงาน แหล่งงาน (Work 
Place) และศูนย์การเรียนรู้ด้าน
อาชีพ ได้รับการพฒันาทกัษะ
ด้านอาชีพ ทกัษะการท างาน
เบื้องต้น การเรียนรู้ และเข้าใจ
สภาพการท างานในโลกอาชีพ
จริง
2. สร้างความเข้าใจสร้าง
ประสบการณ์อาชีพใหก้ับ
นักเรียนในระดับพื้นที่ รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือและ
สนับสนุนใหน้ักเรียนเรียนอย่าง
มีเปา้หมายตามความถนัด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.
เพชรบรูณ์ เขต 1, 2, 3     สพ
ม.40 และโรงเรียนเอกชนใน
จังหวดัเพชรบรูณ์ แหง่ละ 20 
คน รวมจ านวน 100 คน

เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้น เมื่อเทยีบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา 45 : 55

50,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์
(กลุ่มพฒันา
การศึกษา)

2 4 2

สอดคล้อง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 86



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

10. โครงการ ส่งเสริมการวจิัยและ
นวตักรรมการศึกษา
  10.1 กิจกรรมหลัก จัดท าเอกสาร
คู่มือระเบยีบวธิวีจิัย

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และทกัษะวจิัยใหแ้ก่ครู 
และบคุลากร
2. เพื่อสนับสนุนการท า
ผลงานวจิัยของครู และบคุลากร 
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานการ
ศึกษาวจิัยของครู และบคุลากร

1. ครูผู้สอน ในจังหวดั
เพชรบรูณ์ 
2. บคุลากรทางการศึกษาใน
จังหวดัเพชรบรูณ์

1. ร้อยละของครู/บคุลากรที่มี
ผลงานวจิัย
2. จ านวนผลงานวจิัยที่น าเสนอ

20,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์
(กลุ่มพฒันา
การศึกษา)

2 4 2

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 87



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

11. โครงการ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร
  11.1 กิจกรรมหลัก การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
ประเทศ
  11.2 กิจกรรมหลัก การประสาน/
ส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ
  11.3 กิจกรรมหลัก ประสาน/ส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายการพฒันาทกัษะการคิด
  11.4 กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือนการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
  11.5 กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า
  11.6 กิจกรรมหลัก การพฒันา
การศึกษาก่อนวยัเรียน

เพื่อพฒันาการจัดการศึกษา
และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของสถานศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์

ก ากับติดตาม การด าเนินงาน
การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของสถานศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์  ทกุโรงเรียน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง /ปี
การศึกษาละ 2 คร้ัง

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
เปา้หมายได้รับการก ากับ 
ติดตาม การพฒันาการจัด
การศึกษา และมีผล
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เพิ่มขึ้น

1,864,050 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่มนิเทศฯ)

3 1,2 1,3

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 88



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

  11.7 กิจกรรมหลัก การประสาน
ส่งเสริมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพฒันาเปน็
พเิศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
  11.8 กิจกรรมหลัก การขับเคล่ือน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  11.9 กิจกรรมหลัก PLC นวตักรรม
ขับเคล่ือน 2 R ของหน่วยงานทาง
การศึกษา
  11.10 กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
  11.11 กิจกรรมหลัก การประสาน
ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

12. โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)
  12.1 กิจกรรมหลัก แจ้ง
ประชาสัมพนัธ ์สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
สมัครน าเสนอ Best Practices
  12.2 กิจกรรมหลัก สถานศึกษา
น าเสนอผลงาน Best Practices        
12.3 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการ
ด าเนินงาน และประเมินผลโครงการฯ 
  12.4 กิจกรรมหลัก สรุปวเิคราะห ์
วจิัย รายงานผล
  12.5 กิจกรรมหลัก ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ผลงาน

1. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
จัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะ
และส่ิงแวดล้อมครบวงจร
2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้
เรียนรู้ถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากวสัดุเหลือใช้โดยการใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มา
ประดิษฐ์เปน็ส่ิงของเคร่ืองใช้
และสามารถจ าหน่ายได้
3. เพื่อใหห้น่วยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ สมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะและ
เปน็ศูนย์เรียนรู้  11 แหง่ 
(อ าเภอละ 1 แหง่)
4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผล
การปฏบิติัที่เปน็เลิศในระดับ
จังหวดั

หน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษาในจังหวดัเพชรบรูณ์
  ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา องค์กรภาครัฐ 
และภาคภาคเอกชน

จ านวนหน่วยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษาที่
ผ่านคัดเลือกเปน็ศูนย์การ
เรียนรู้ประจ าป ี2561 
จ านวน 11 แหง่ (อ าเภอละ 1
 แหง่)

103,180 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่มลูกเสือ
ฯ)

5 2 5
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

13. โครงการ การพฒันาศักยภาพ
บคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธผิล ในการ
ปฏบิติังาน
  13.1 กิจกรรมหลัก บคุลากร
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
เข้ารับการพฒันาสมรรถนะ ในสถาบนั
หรือหน่วยฝึกอบรมที่เปดิใหฝึ้กอบรม
และพฒันาตามความสนใจ (รายละไม่
เกิน 5,000 บาท)

1. เพื่อใหบ้คุลากรได้รับพฒันา
สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์
 (Achievement Motivation) 
 2. เพื่อใหบ้คุลากรได้รับพฒันา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้
เหน็ถึงศักยภาพ และสามารถ   
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏบิติังานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
3. เพื่อใหบ้คุลากรได้สร้าง
เครือข่ายทางวชิาการ ตลอดจน
มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความคิด ประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกัน

บคุลากรส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ 55 ราย

ร้อยละ 80 ของบคุลากร
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์เข้ารับการพฒันา
สมรรถนะ

275,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
บริหารงาน

บคุคล)

6 3 3
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

14. โครงการ พฒันาศักยภาพบคุลากร
สู่ความส าเร็จส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ 
  14.1 กิจกรรมหลัก เตรียมความ
พร้อมพฒันาบคุลากร
  14.2 กิจกรรมหลัก พฒันาศักยภาพ
บคุลากรสู่ความส าเร็จส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
  14.3 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ประเมินผลโครงการและ
สรุปรายงานผล

เพื่อพฒันาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ภายในส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ ใหม้ี
สมรรถนะและมีประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติัหน้าที่ราชการ

ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ภายในส านักงานศึกษาศึกษา
การจังหวดัเพชรบรูณ์  จ านวน 
65 คน

ร้อยละ 100  ข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ภายใน
ส านักงานศึกษาศึกษาการ
จังหวดัเพชรบรูณ์ สามารถ
ปฏบิติัหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล

303,600 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 3 3
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

15. โครงการ พฒันาผูประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาตามหลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษา
  15.1 กิจกรรมหลัก ประชุมวางแผน
เตรียมการ/วางแผนโครงการด าเนินงาน 
  15.2 กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือและ
เอกสารประกอบการพฒันา              
15.3 กิจกรรมหลัก ด าเนินการพฒันาผู
ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตาม
หลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู
ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภา
ก าหนด 
  15.4 กิจกรรมหลัก ประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินการพฒันา

1. เพื่อพฒันาผูประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาใหประพฤติ
ปฏบิติัตนดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วชิาชีพ  
2. เพื่อสรางเครือขายการ
พฒันาผูประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาดานคุณธรรม 
จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ  
3. เพื่อใหผูประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาเปนแกนน าใน
การน าความรูและประสบการณ
 ที่ไดรับไปใชในการด ารงชีวติ
และการประกอบวชิาชีพ 

ผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา
ในจังหวดัเพชรบรูณ์ ไดรับการ
พฒันาดานคุณธรรม จริยธรรม
 และจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
ตามหลักสูตรการเสริมสราง 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบ
วชิาชีพทางการศึกษา จ านวน 
250 คน

ร้อยละ 80 ของผูประกอบ
วชิาชีพทางการศึกษาไดรับ
การปลูกฝงดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ของวชิาชีพ และสามารถน า
ความรูและประสบการณที่ได
รับไปประพฤติปฏบิติัตนดาน
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวชิาชีพอย
างยั่งยืน 

596,600 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
บริหารงาน

บคุคล)

6 3 3
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

16. โครงการจัดพธิมีอบเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  16.1 กิจกรรมหลัก การด าเนินการใน
พธิรัีบพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา

เพื่อเสริมสร้างขวญัและก าลังใจ
ใหก้ับข้าราชการ ที่ประพฤติดี
เปน็แบบอย่างในการปฏบิติั
หน้าที่ รวมถึงการประกาศ
เกียรติประวติัและประกาศ
บ าเหน็จความชอบใหเ้ปน็ที่
ประจักษ์

ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับ
พระราชทานคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าป ี
2559-2560 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ใน
จังหวดัเพชรบรูณ์

ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับ
พระราชทานคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าป ี
2559-2560 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ใน
จังหวดัเพชรบรูณ์ เข้าร่วมพธิี
รับมอบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา

130,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
บริหารงาน

บคุคล)

6 3 6

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 94



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

17. โครงการ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั 2560 กับการสอนโครงงาน
แบบ Active Learning   
  17.1 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้แก่ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนเด็กปฐมวยัมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 2560 และ
วธิกีารประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั
  17.2 กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้
ความรู้วธิกีารสอนวทิยาศาสตร์แบบ
โครงงาน “บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย” 
ด้วยวธิกีารสอนแบบ Active Learning

1. เพื่อใหส้ถานศึกษาจัด
การศึกษา และอบรมเล้ียงดูให้
เด็กมีการพฒันาทางด้านร่างกาย
 อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปญัญา ตามวยัและ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน
2. เพื่อใหผู้้บริหารและครูผู้สอน
เด็กปฐมวยัมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
2560 และวธิกีารประเมิน
พฒันาการเด็กปฐมวยั

1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวยั
สถานศึกษาในสังกัดโรงเรียน
เอกชน ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ทั้ง 54 แหง่ 
ได้รับความรู้และเข้าใจเร่ือง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
2560 จ านวน 1 คร้ัง
2. ครูผู้สอนปฐมวยั ในสังกัด
โรงเรียนเอกชน ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ทั้ง
 54 แหง่ ได้รับความรู้เร่ืองการ
อบรมเล้ียงดูและความรู้
เกี่ยวกับพฒันาทางด้านร่างกาย
 อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปญัญา จ านวน 1 คร้ัง

ผู้บริหารและครูผู้สอน
ปฐมวยัสถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเอกชน ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
 ร้อยละ 100 มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั 2560  
พฒันาการทั้ง 4 ด้าน การ
ประเมินพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั  และการสอน
วทิยาศาสตร์แบบโครงงาน 
โดยใช้วธิกีารสอนแบบ  
Active Learning 

127,120 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2,3 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 95



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

3. เพื่อใหค้รูมีความรู้วธิกีาร
สอนวทิยาศาสตร์แบบโครงงาน
 “บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย” 
ด้วยวธิกีารสอนแบบ Active 
Learning
4. เพื่อใหค้รูมีการเตรียมความ
พร้อมในจัดการเรียนรู้และ
วางรากฐานชีวติใหเ้ด็กปฐมวยั 
ไปสู่ความเปน็มนุษย์ที่สมบรูณ์

3. ครูผู้สอนปฐมวยัในสังกัด
โรงเรียนเอกชน ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ทั้ง
 54 แหง่ ได้รับรู้วธิกีารเตรียม
ความพร้อมการสอน
วทิยาศาสตร์แบบโครงงาน 
ตามรูปแบบการสอน  Active 
Learning อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง
4. ครูผู้สอนปฐมวยั ในสังกัด
โรงเรียนเอกชน ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ทั้ง
 54 แหง่ ได้ทราบถึงวธิกีาร
และขั้นตอนการประเมิน
พฒันาการเด็กปฐมวยั ปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 96



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

18. โครงการ พฒันาครูแกนน าการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยใช้กระบวนการ PLC สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
  18.1 กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตร
การพฒันาครูการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โดยใช้กระบวนการ 
PLC
  18.2 กิจกรรมหลัก อบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันาครูแกนน าการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้
กระบวนการ PLC สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
  18.3 กิจกรรมหลัก นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
ครูแกนน า โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ
ใหค้ าชี้แนะ และการเปน็พี่เล้ียง

1. เพื่อพฒันาครูแกนน าการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning โดยใช้กระบวนการ
PLC สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสู้งขึ้น
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning โดยใช้
การนิเทศแบบใหค้ าชี้แนะ และ
การเปน็พี่เล้ียง สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสู้งขึ้น

ครูแกนน าโรงเรียนเอกชนใน
สังกัดส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ จ านวน 48 
โรงเรียน ๆ ละ 4 คน  
(4 กลุ่มสาระหลัก) จ านวน
ทั้งส้ิน 192 คน

1. พฒันาครูแกนน าการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ของโรงเรียน
เอกชน จ านวน 48 
โรงเรียน ๆ ละ 4 คน  
จ านวนทั้งส้ิน 192 คน
 2. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ของครูแกนน า โดยใช้เทคนิค
การนิเทศแบบใหค้ าชี้แนะ 
และการเปน็พี่เล้ียง ของ
โรงเรียนเอกชนจ านวน 48 
โรงเรียน ๆ ละ 4 คน  
จ านวนทั้งส้ิน 192 คน

234,880 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2,3 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 97



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

19. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม
  19.1 กิจกรรมหลัก พฒันาคุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท
  19.2 กิจกรรมหลัก หอ้งเรียนคุณธรรม
  19.3 กิจกรรมหลัก ครอบครัวคุณธรรม
  19.4 กิจกรรมหลัก ยุวชนคนมี
คุณธรรม
  19.5 กิจกรรมหลัก นิเทศ ก ากับ 
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม

3.1  เพื่อใหผู้้บริหาร ครู 
บคุลากร และนักเรียน เปน็ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
 3.2  เพื่อใหก้ารด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา น า
คุณธรรมจริยธรรมมาส่งเสริม
ใหม้ีธรรมาภบิาล

 โรงเรียนเอกชน ร้อยละ 100 
เปน็โรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม

จ านวนผู้บริหาร ครู บคุลากร
 และนักเรียน เปน็ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 
100

160,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2 3
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

20. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
  20.1 กิจกรรมหลัก การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
  20.2 กิจกรรมหลัก เยี่ยมบา้นนักเรียน
  20.3 กิจกรรมหลัก จัดเก็บข้อมูล
  20.4 กิจกรรมหลัก คัดกรองข้อมูล
นักเรียน
  20.5 กิจกรรมหลัก ดูแลช่วยเหลือ
ตามสภาพปญัหาที่แทจ้ริง

1.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธภิาพ ครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทกุคน  
2.  เพื่อน าระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา       

1. สถานศึกษามีการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธภิาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทกุคนในระดับดี       
2.  ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบา้น
นักเรียนทกุคนและน าข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษามีการจัดระบบ
ดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธภิาพ และ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทกุคนใน
ระดับดี             

- - ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2 4
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

21. โครงการ พฒันาครูเร่ืองการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด
  21.1 กิจกรรมหลัก ผู้เข้ารับการ
อบรมท าแบบทดสอบ Pre-test เพื่อวดั
ความรู้ความเข้าด้านทกัษะกระบวน 
ก่อนอบรม
  21.2 กิจกรรมหลัก วทิยากรบรรยาย
ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการพฒันาทกัษะการ
คิดแบบต่างๆ 11 ทกัษะ
  21.3 กิจกรรมหลัก วทิยากรให้
ความรู้และฝึกครูจัดท าแบบฝึกพฒันา
ทกัษะการคิดแบบต่าง ๆ
  21.4 กิจกรรมหลัก ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พฒันาทกัษะการคิดของนักเรียน
โดยบรูณาการแบบองค์รวม

1. เพื่อพฒันาครูใหม้ีความรู้ 
ทกัษะและเจตคติที่ดีต่อการ
พฒันาทกัษะการคิด 11 ทกัษะ
2. เพื่อพฒันาครูใหม้ีความรู้
และทกัษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกระบวนการคิด
แบบต่าง ๆ   ได้อย่างเปน็ระบบ
3. เพื่อส่งเสริมและพฒันาครูใน
การสร้างส่ือ นวตักรรมพฒันา
ทกัษะการคิดของนักเรียน

ครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ จ านวน 54 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  รวม
จ านวน  108  คน 

1. ครูที่เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 100  มีความรู้ความ
เข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการ
พฒันานักเรียนด้านทกัษะ
การคิด 
 2. ครูที่เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 100 สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 
ได้อย่างเปน็ระบบ
3. ครูที่เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 100 สามารถสร้างส่ือ
 นวตักรรมในการพฒันา
ทกัษะการคิดของนักเรียน   

89,670 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

 21.5 กิจกรรมหลัก ครูที่เข้ารับการ
อบรมจัดท าชิ้นงานจากหน่วยการ
เรียนรู้อิงมาตรฐาน   
  21.6 กิจกรรมหลัก ครูที่เข้ารับการ
อบรมจัดท าผลงานที่เปน็ Best Practice

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 101



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

22. โครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการ
พฒันาการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
 วทิยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดย
ใช้กระบวนการ PLC (Profession 
Learning Community) 
  22.1 กิจกรรมหลัก การด าเนินการ
อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาการจัดการ
เรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ 
PLC ตามขั้นตอน กิจกรรม

1. เพื่อพฒันาครูผู้สอน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ใหม้ีความรู้
ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 
2. เพื่อใหค้รูสามารถใช้
กระบวนการ PLC ในการจัดการ
เรียนรู้ สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของนักเรียนให้
สูงขึ้น  
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ PLC ของ
สถานศึกษาสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียน

ครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ จ านวน 54 
โรงเรียน ๆ ละ 4  คน ที่สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  กลุ่มละ 1 คน   
 รวมจ านวน 216 คน

1. ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังกัดโรงเรียนเอกชน
 ศธจ.เพชรบรูณ์ ร้อยละ 100
  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ PLC  
2. ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังกัดโรงเรียนเอกชน
 ศธจ.เพชรบรูณ์ ร้อยละ 100
  สามารถน ากระบวนการ 
PLC ไปใช้การจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

159,480 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

3.  ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังกัดโรงเรียน
เอกชน ศธจ.เพชรบรูณ์ ที่เข้า
รับการอบรมตามโครงการ 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 100

23. โครงการ นักเรียนดี มีคุณธรรม  มี
คุณภาพและคุณลักษณะที่ดี
  23.1 กิจกรรมหลัก การอบรมธรรมะ 
เข้าค่ายธรรมะ
  23.2 กิจกรรมหลัก บ าเพญ็ประโยชน์
  22.3 กิจกรรมหลัก โรงเรียนสีขาว
  22.4 กิจกรรมหลัก จิตสาธารณะ

1. เพื่อพฒันาใหน้ักเรียนเปน็
คนดีมีจิตสาธารณะ
2. เพื่อใหน้ักเรียนอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชน
จังหวดัเพชรบรูณ์จ านวน  54  
โรงเรียน
2. นักเรียนโรงเรียนเอกชน 100
 % เปน็คนดี มีจิตสาธารณะ

นักเรียนในโรงเรียนเอกชน
จังหวดัเพชรบรูณ์ร้อยละ 
100 ได้ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการนักเรียนดี มี
คุณธรรม มีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่ดี

336,800 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2 3
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

24. โครงการ ส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
วชิาการ
  24.1 กิจกรรมหลัก รักการอ่าน
  24.2 กิจกรรมหลัก แข่งขันทกัษะ
วชิาการ
  24.3 กิจกรรมหลัก ทศันศึกษา
  24.4 กิจกรรมหลัก อ่านออกเขียนได้ 
วเิคราะหเ์ปน็

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ 
เรียนรู้ได้ตามหลักสูตรก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนมี
ความสามารถปฏบิติัได้จริงตาม
หลักสูตร

1. นักเรียนของโรงเรียนเอกชน
จังหวดัเพชรบรูณ์จ านวน  54  
โรงเรียน
2. นักเรียน โรงเรียนเอกชน 
ร้อยละ 90 มีความสามารถ 
และมีความรู้ สามารถปฏบิติัได้
จริง ตามหลักสูตรก าหนด

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้
แสดงความสามารถทาง
วชิาการตาม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุนทรียภาพด้านดนตรี
 – นาฏศิลป ์ 
ศิลปะการแสดง  และ
ส่ิงประดิษฐ์
2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพใหม้ี
ผลสัมฤทธิท์ี่สูงขึ้น
3. ผู้เรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 80 มี
โอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางด้านวชิาการ

351,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 2 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 104



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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

25. โครงการ พฒันาคุณภาพครู
โรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET 
ปงีบประมาณ 2561
  25.1 กิจกรรมหลัก จัดท าหลักสูตร
การพฒันาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน
เพื่อยกระดับ O-NET
  25.2 กิจกรรมหลัก อบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันาคุณภาพครูโรงเรียน
เอกชนเพื่อยกระดับ O-NET
  25.3 กิจกรรมหลัก นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนเอกชน

1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ต่ ากวา่
เกณฑ์มาตรฐานใหเ้พิ่มขึ้น
2. เพื่อพฒันากระบวนการเรียน
การสอนของโรงเรียนเอกชนให้
มีประสิทธภิาพ และเกิด
ประสิทธผิล
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนเอกชนใหม้ี
ประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธผิล

ผู้บริหาร/ครู/หวัหน้าฝ่าย
วชิาการของโรงเรียนเอกชนใน
สังกัดส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ จ านวน 27 
โรงเรียน ๆ ละ 5 คน  จ านวน
ทั้งส้ิน 135 คน

1. พฒันาคุณภาพผู้บริหาร/
ครู/หวัหน้าฝ่ายวชิาการของ
โรงเรียนเอกชนในสังกัด
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ จ านวน 27 
โรงเรียน ๆ ละ 5 คน  
จ านวนทั้งส้ิน 135 คน
 2. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนเอกชนใน
สังกัดส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 27 โรงเรียน

403,700 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 3 3
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

26. งบบริหารจัดการส านักงาน (12) 
  26.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  
  26.2 ค่าสาธารณูปโภค

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษา

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาในระดับจังหวดัอย่าง
ทั่วถึง

5,000,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

27. งบลงทนุ (13)
   27.1 ค่าครุภณัฑ์  
   27.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

27,976,900 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

28. โครงการ สร้างโอกาสทาง
การศึกษา
  28.1 กิจกรรมหลัก การรับนักเรียน
เข้าเรียน
  28.2 กิจกรรมหลัก การพฒันา
คุณภาพชีวติของผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา
  28.3 กิจกรรมหลัก การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน
  28.4 กิจกรรมหลัก ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
  28.5 กิจกรรมหลัก คุณแม่วยัใส
  28.6 กิจกรรมหลัก การแก้ปญัหา
เด็กออกกลางคัน
  28.7 กิจกรรมหลัก การพฒันา
ศักยภาพของโรงเรียน ครู นักเรียน

1. เพื่อใหเ้ด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
บงัคับเข้าเรียน ได้มีโอกาสเข้า
เรียนครบทกุคน และส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาค
บงัคับ และได้เรียนต่อมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2. เพื่อลดจ านวนและช่วยเหลือ
เด็กตกหล่นและออกกลางคันในวยั
เรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน
3. เพื่อพฒันารูปแบบการจัด
การศึกษาใหเ้ด็กตกหล่นและออก
กลางคันที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่
4. เพื่อส ารวจข้อมูลและติดตาม
เด็กตกหล่นและออกกลางคันอย่าง
ละเอียดเปน็รายบคุคล

1. ส ารวจข้อมูลจากโรงเรียน 
พร้อมจัดท าทะเบยีนข้อมูล
ประชากรวยัเรียน ที่เปน็เด็กตก
หล่น มีแนวโน้มออกลางคัน 
และเส่ียงไม่ได้เรียนต่อ มี
รายละเอียด ที่สามารถน าไปสู่
การก าหนดแนวทางช่วยเหลือ
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีข้อมูลประชากรวยัเรียนที่
มีอายุถึงเกณฑ์บงัคับเข้าเรียน
ของเด็กในเขตบริการของ
โรงเรียนเปน็ปจัจุบนั เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบการเข้าเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 
ในเขตพื้นที่การศึกษา
3. นักเรียนทกุคน ได้รับการ
พฒันาอย่างเต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 100

1. ร้อยละ 40 ของนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่ไม่
เข้าเรียน เด็กตกหล่น เด็กมี
แนวโน้มออกกลางคัน เด็กออก
กลางคัน คุณแม่วยัใส ได้รับ
การช่วยเหลือใหไ้ด้เข้าเรียน
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
มีอายุถึงเกณฑ์บงัคับเข้าเรียน
ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
ได้เข้าเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

125,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
พฒันา

การศึกษา)

4 5 4

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 107



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

  28.8 กิจกรรมหลัก สถานศึกษา   ที่
ได้รับรางวลัพระราชทาน และรางวลั
ต่าง ๆ
  28.9 กิจกรรมหลัก กิจกรรมพฒันา
ทกัษะชีวติ

5. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษาและ
สร้างองค์ความรู้อย่างหลากหลาย
6. เพื่อใหก้ารด าเนินการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวลั
พระราชทาน ระดับจังหวดัเปน็ไป
ด้วยความบริสุทธิย์ุติธรรม โปร่งใส
 และมีประสิทธภิาพ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

29. โครงการ ตรวจเยี่ยมบา้น
นักเรียน/นักศึกษาผู้รับทนุการศึกษา
  29.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมตรวจ
เยี่ยมบา้นนักเรียน/นักศึกษา (ทนุ 
ม.ท.ศ. )
  29.2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมตรวจ
เยี่ยมบา้นนักเรียน/นักศึกษา (ทนุ
มูลนิธร่ิวมจิตต์น้อมเกล้าฯ)
  29.3 กิจกรรมหลัก กิจกรรมตรวจ
เยี่ยมบา้นนักเรียน/นักศึกษา 
(ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี)

1. เพื่อทราบสภาพความเปน็อยู่
ครอบครัวนักเรียน 
2. เพื่อติดตามดูแลนักเรียน/
นักศึกษาผู้รับทนุการศึกษาใน
สถาบนัการศึกษา และรับทราบ
ปญัหา/อุปสรรคในระหวา่ง
การศึกษาของผู้รับทนุ เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปญัหาร่วมกัน  

1. จ านวนนักเรียน/นักศึกษา
ผู้รับทนุการศึกษาที่ได้รับการ
ตรวจเยี่ยมบา้น
2. จ านวนกิจกรรมภายใต้
โครงการตรวจเยี่ยมบา้น
นักเรียน/นักศึกษาผู้รับทนุ
การศึกษา จ านวน 3 กิจกรรม

ดัชนีความเสมอภาคของอัตรา
การเข้าเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง

30,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
พฒันา

การศึกษา)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

30. โครงการ แวน่สายตาสภากาชาด
ไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 
  30.1 กิจกรรมหลัก ด าเนินการจัด
ประชุมครูใหส้ามารถตรวจวดัสายตา
และคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น

1. เพื่อรับทราบแนวทางและ
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน
กลุ่มเปา้หมายที่มีความผิดปกติ
ทางด้านสายตา ในการตรวจวดั
สายตาเพื่อการคัดกรองในเบื้องต้น  
2. เพื่อช่วยแก้ไขปญัหาความ
ผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียน
 ด้วยการตรวจวดัสายตาและ
ประกอบแวน่
3. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีโอกาสใน
การเรียนและด าเนินชีวติได้
เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป

ครู จ านวน 579 คน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจและเกณฑ์
การคัดเลือกนักเรียน
กลุ่มเปา้หมาย

1. ร้อยละของครูที่สามารถ
ตรวจวดัสายตาและคัดกรอง
นักเรียนในเบื้องต้น 
2. จ านวนเด็กนักเรียนที่มี
ความผิดปกติทางสายตา

39,550 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(กลุ่ม
พฒันา

การศึกษา)

4 5 4
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

31. โครงการ เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการผ่านกระบวนการ
วางแผน
  31.1 กิจกรรมหลัก จัดประชุม
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารในจังหวดั
เพชรบรูณ์
  31.2 กิจกรรมหลัก จัดประชุม
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์  
  31.3 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิง
ปฏบิติัการทบทวนแผนพฒันา
การศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) และ
จัดท าแผน ปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวดั
เพชรบรูณ์ (ฉบบัจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี

1. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ โดยการพฒันาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
 2. เพื่อประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ทอ้งถิ่น ในการด าเนินการแปลง
นโยบาย เปา้หมาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธแ์ละแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันา
การศึกษาจังหวดัไปสู่การปฏบิติั
อย่างเปน็รูปธรรม

1 จัดประชุมหน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัดระทรวงศึกษาธกิาร
ในจังหวดัเพชรบรูณ์ 12 คร้ัง 
2. จัดประชุมหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวดัเพชรบรูณ์ 6 
คร้ัง 
3. จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
ทบทวนแผนพฒันาการศึกษา 
(พ.ศ. 2562-2565) และจัดท า
แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวดั
เพชรบรูณ์ (ฉบบัจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 1 วนั

1. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษา
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา 
การติดตามและประเมินผล
2. มีแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวดัเพชรบรูณ์ (ฉบบัจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 
3. มีแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
(ฉบบัจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป)ี

404,300 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
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สอดคล้อง

  31.4 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิง
ปฏบิติัการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์(ฉบบัจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
  31.5 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิง
ปฏบิติัการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ (ฉบบัปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  31.6 กิจกรรมหลัก จัดประชุม
พจิารณาจัดต้ังและจัดสรร
งบประมาณของส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์

3. เพื่อใหม้ีแผนพฒันาการศึกษา
และแผนปฏบิติัการของจังหวดั
เพชรบรูณ์ เปน็กรอบแนวทางใน
การด าเนินงานพฒันาคุณภาพ
การศึกษาจังหวดัเพชรบรูณ์
4. เพื่อใหส้ านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ มีแผนเปน็
กรอบทศิทางในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานและการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ

4. จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
จัดท าแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
 ของส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ (ฉบบัจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 1 คร้ัง 2 วนั
5. จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
จัดท าแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
 ของส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ (ฉบบั
ปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) 2 คร้ังๆ ละ 1 วนั
6. จัดประชุมพจิารณาจัดต้ัง
และจัดสรรงบประมาณของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์  6 คร้ังๆ ละ 1 วนั

4. มีแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวดัเพชรบรูณ์ (ฉบบั
ปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร)
5. มีแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
(ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร)
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

32. โครงการ การพฒันาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการบริหาร
จัดการ ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์
  32.1 กิจกรรมหลัก พฒันาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
  32.2 กิจกรรมหลัก พฒันาศักยภาพ
บคุลากรทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

1. เพื่อพฒันาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลการศึกษาทกุระดับในจังหวดั
เพชรบรูณ์
2. เพื่อพฒันาบคุลากรทาง
การศึกษาในจังหวดัเพชรบรูณ์ ให้
มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี
  สารสนเทศและการส่ือสาร 
สามารถใช้งานเวบ็ไซต์ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
3. เพื่อเตรียมบคุลากรซ่ึง
ปฏบิติังานด้านอื่นใหม้ีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และพร้อมปฏบิติังาน
กับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ใน
อนาคต

1. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาใน
จังหวดัเพชรบรูณ์ จ านวน 1 
ระบบ 
2. บคุลากรทางการศึกษาใน
จังหวดัเพชรบรูณ์ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย จ านวน 150 
คน 

1.  ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัเพชรบรูณ์ มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้
ในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่
 จ านวน 1 ระบบ 
 2.  ร้อยละ 80 ของบคุลากร
ทางการศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์ ผ่านการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์และ
เวบ็ไซต์ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัได้
3.  ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้
เข้าชมหน้าเวบ็ไซต์มีจ านวน
มากขึ้นเมื่อเทยีบกับปทีี่แล้ว

206,750 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

6 5 6
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

33. โครงการ การพฒันาระบบเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์
  33.1 กิจกรรมหลัก จัดหาอุปกรณ์
เพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายใน
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
  33.2 กิจกรรมหลัก การอบรมสร้าง
ความตระหนักการปฏบิติัตาม
พระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

1. เพื่อเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพวิเตอร์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรา 
26 ของพระราชบญัญัติ
วา่ด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550
 2. เพื่อมีระบบบริหารจัดการการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตของบคุลากรใน
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์
 3. เพื่อใหบ้คุลากรในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์มี
ความรู้ในการใช้งานเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและสร้างความ
ตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชบญัญัติวา่
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 และ 
ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2560

1. มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพวิเตอร์ (Log 
System) จ านวน 1 ระบบ
2. มีระบบการใหบ้ริการการเข้า
ใช้งานเครือข่ายและสารสนเทศ
 จากภายนอก (User 
Authentication for External
 Connection) จ านวน 1 ระบบ

ร้อยละ 100 ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ มี
รายงานข้อมูลจราจรทาง
คอมพวิเตอร์ไว ้ ไม่น้อยกวา่
เก้าสิบวนั

176,550 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

34. โครงการ ขับเคล่ือนการปฏรูิป
การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชน
จังหวดัเพชรบรูณ์ 
  34.1 กิจกรรมหลัก ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวดัเพชรบรูณ์
  34.2 กิจกรรมหลัก วนัการศึกษา
เอกชนจังหวดัเพชรบรูณ์

1. เพื่อใหผู้้บริหารโรงเรียนเอกชน
สามารถเข้าใจและรับทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ 
สามารถน าไปพฒันาตนเองได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
2. เพื่อใหผู้้บริหารโรงเรียนเอกชน 
มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนอย่างถ่องแท ้สามารถ
น าไปสู่การปฏบิติัได้ในโรงเรียน
3. เพื่อใหผู้้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวนั
การศึกษาเอกชนจังหวดัเพชรบรูณ์

1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน ผู้อ านวยการกลุ่ม 
เจ้าหน้าที่และบคุลากรที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 70 คน 
ประชุม 6 คร้ัง
2. ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน 
และบคุลกรที่เกี่ยวข้อง จ านวน
 1,650 คน ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมวนัการศึกษาเอกชน

1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่
และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชุมในแต่ละคร้ังไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80
2. ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน
 และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมกิจกรรมในวนังานไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80

124,900 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

35. โครงการ การประกันคุณภาพ
การศึกษาเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม
  35.1 กิจกรรมหลัก ประชุมวางแผน
 จัดท ากรอบในการพฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
  35.2 กิจกรรมหลัก สร้างความรู้
ความเข้าใจ แก่สถานศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเตรียมความพร้อมให้
สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

1. เพื่อใช้เปน็แนวทางในการ
วเิคราะหส์ภาพปจัจุบนัปญัหาของ
สถานศึกษาเอกชนในสังกัด 
2. เพื่อประชุมวางแผน จัดท า
กรอบในการพฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่
สถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
และเตรียมความพร้อมให้
สถานศึกษาในการประเมิน
คุณภาพภายนอก
4. เพื่อประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. คณะศึกษานิเทศก์จัดท า
แผนงานสร้างความรู้ความ
เข้าใจ แก่สถานศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเตรียม
ความพร้อมใหส้ถานศึกษาใน
การประเมินคุณภาพภายนอก 
ในปกีารศึกษา 2561 จ านวน 1
 คร้ัง
2. ศึกษานิเทศก์ และคณะ
วเิคราะหส์ภาพปจัจุบนัปญัหา
ของสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ 
คณะศึกษานิเทศก์ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
ในสถานศึกษา อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ทกุแหง่ในสังกัด มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

84,080 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

  35.3 กิจกรรมหลัก ตรวจเยี่ยม 
ช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุน สะทอ้น
ผลการปฏบิติังานด้านการประกัน
คุณภาพการสร้างขวญัและก าลังใจใน
การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา

5. เพื่อตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ 
แนะน า สนับสนุน สะทอ้นผลการ
ปฏบิติังานด้านการประกัน
คุณภาพการสร้างขวญัและก าลังใจ
ในการพฒันาคุณภาพของ
สถานศึกษา

3. สถานศึกษาประชุมจัดท า
กรอบวางแผนและพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมกับบริบทความ
ต้องการของสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปกีารศึกษาละ 1 คร้ัง
4. ศึกษานิเทศก์ติดตาม 
ช่วยเหลือ แนะน า สะทอ้นผล
การปฏบิติังานด้านการประกัน
คุณภาพการสร้างขวญัและ
ก าลังใจในการพฒันาคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 คร้ัง
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

36. โครงการ การประกันคุณภาพ
ภายในแนวใหม่
  36.1 กิจกรรมหลัก ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  36.2 กิจกรรมหลัก จัดท า
แผนพฒันาคุณภาพประจ าปแีละ
ด าเนินการตามแผนฯ
  36.3 กิจกรรมหลัก จัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
  36.4 กิจกรรมหลัก ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
  36.5 กิจกรรมหลัก จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2560, 2561

1.  เพื่อใหก้ารบริหารและการ
จัดการภายในสถานศึกษาเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
2.  เพื่อด าเนินการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

1.  การบริหารและการจัดการ
ภายในสถานศึกษาเปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพและ สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน
 2.  ด าเนินการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

1. สถานศึกษา ร้อยละ 100 มี
การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพและสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน
 2.  สถานศึกษา จ านวน  48  
แหง่  มีการด าเนินการระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตาม
แนวใหม่ 

- - ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

37. โครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการ
พฒันาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้
เด็กพกิารเรียนร่วม 
  37.1 กิจกรรมหลัก อบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันาครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้เด็กพกิารเรียนร่วม
จ านวน  108  คน  
   37.2 กิจกรรมหลัก จัดพมิพ์
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบคุคล  
(IEP : Individual Education 
Program)  เพื่อเผยแพร่ใหท้กุโรงเรียน
  37.3 กิจกรรมหลัก นิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบคุคล 
  37.4 กิจกรรมหลัก สรุปรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อใหค้รูผู้สอนสามารถใช้/
จัดหา หรือผลิตส่ือหรือนวตักรรม
การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะด้าน
การอ่าน การเขียนและการคิด
ค านวณ ใหน้ักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทกุคน
ได้รับการพฒันาทกัษะ 3 ด้าน 
2. เพื่อใหค้รูผู้สอนสามารถคัด
กรองและประเมินความสามารถ
พื้นฐานของเด็ก เพื่อใหท้ราบถึง
ระดับความสามารถและ
พฒันาการของเด็กแต่ละคน

ครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ จ านวน 54 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  รวม
จ านวน 108 คน 

1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีส่ือ 
หรือพฒันา หรือจัดท าส่ือ/
นวตักรรมในการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
2. ครูผู้สอนร้อยละ 100  
สามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถพื้นฐานระดับ
ความสามารถและพฒันาการ
ของเด็กแต่ละคน
3. ครูผู้สอนร้อยละ 100 
สามารถจัดการเรียนร่วมโดยใช้
เทคนิคการสอนทางการศึกษา
พเิศษที่เหมาะสมกับปญัหา
และความต้องการเด็กเปน็
รายบคุคล

112,690 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน)

3 5 4
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

3. เพื่อใหค้รูผู้สอนสามารถจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล
  (IEP : Individual Education 
Program)  ที่เหมาะสมต่อ
พฒันาการและความต้องการ
พเิศษของเด็ก แต่ละคน ในการ
เพิ่มศักยภาพการเรียน
การสอนเด็กพเิศษได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
4. เพื่อใหน้ักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทกุคน
ได้รับการพฒันาทกัษะในด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิด 
ค านวณ ทั้ง 3 ด้าน อย่างเต็มตาม
ศักยภาพเปน็รายบคุคล

4. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้   ร้อยละ 80 
ได้รับการพฒันาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

38. โครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและตรวจราชการแบบ
บรูณาการเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา
  38.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมการ
ขับเคล่ือนการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์
  38.2 กิจกรรมหลัก การสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธกิารตามนโยบาย
  38.3 กิจกรรมหลัก การนิเทศ 
ติดตามการจัดการศึกษา และ
แนะแนวแบบบรูณาการ
  38.4 กิจกรรมหลัก การขับเคล่ือน
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษา
  38.5 กิจกรรมหลัก การประกัน
คุณภาพการศึกษา

เพื่อพฒันาประสิทธภิาพการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลและตรวจ
ราชการแบบบรูณาการของ
สถานศึกษาในจังหวดัเพชรบรูณ์

นิเทศติดตาม ประเมินผลและ
ตรวจราชการแบบบรูณาการ
ของสถานศึกษาในจังหวดั
เพชรบรูณ์  ทกุโรงเรียน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง /ปี
การศึกษาละ 2 คร้ัง

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
เปา้หมายได้รับการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลและตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ

854,580 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์
(กลุ่มนิเทศ

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

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

39. โครงการ ตรวจสอบภายใน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
  39.1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบ
ติดตามการปฏบิติังานของหน่วยงาน
และสถานศึกษา

1. เพื่อใหม้ั่นใจวา่การใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยรับตรวจเปน็ไปตาม
ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อใหม้ั่นใจวา่ การด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และ
คุ้มค่า

1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
   - กลุ่มอ านวยการ
   - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาเอกชน
  2  ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
   - กลุ่มอ านวยการ
  3.  โรงเรียนเอกชน ที่อยู่ใน
ระดับความเส่ียง มาก จ านวน 
15 แหง่

1. ร้อยละ 100 ของจ านวน
หน่วยรับตรวจที่เปน็ส านัก
ศึกษาธกิารจังหวดัได้รับการ
ตรวจสอบ (กลุ่มอ านวยการ
,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เอกชน)
2. ร้อยละ 100 ของจ านวน
หน่วยรับตรวจที่เปน็ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้รับ
3. ร้อยละ 100 ของจ านวน
สถานศึกษาเอกชนที่สุ่มตรวจ
ได้รับการตรวจสอบ

57,200 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 

(หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน)
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

40. โครงการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
  40.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมวนั
ส าคัญ   40.2 กิจกรรมหลัก การ
ประชุมผู้อ านวยการกลุ่ม/ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ อย่าง
น้อยเดือนละ 2 คร้ัง
  40.3 กิจกรรมหลัก การประชุม
ระบบบริหารงานและการควบคุม
ภายใน
  40.4 กิจกรรมหลัก การประชุม
เกี่ยวกับงานบริหารงานบคุคลของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
  40.5 กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

1. เพื่อด าเนินงานบริหารจัดการ 
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ า
ทั่วไป ของส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดั และประสานงานต่าง ๆ ใน
ระดับจังหวดั อย่างมีประสิทธภิาพ
2. เพื่อพฒันาระบบบริหารงาน
ภายในส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์

1. กลุ่มงานภายในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
จ านวน 8 กลุ่มงาน
2. บคุลากรภายในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์
ทกุคน 
3. หน่วยงานองค์กรภายใน
จังหวดัเพชรบรูณ์

1. ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ
ได้รับการบริการจากการ
บริหารงานของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 
2. อาคารสถานที่และภมูิทศัน์
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
เพชรบรูณ์ เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยเหมาะสมกับการ
ปฏบิติัหน้าที่ราชการ

892,810 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารเพ่ือบรูณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนรว่มในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

สอดคล้อง

41. โครงการ เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการการบริหารงานบคุคล
จังหวดัเพชรบรูณ์
  41.1 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการ เพื่อเตรียมความพร้อม
การประชุมการจัดท าวาระการประชุม
 อกศจ.ทกุเดือน/เดือนละ 1 คร้ัง 
  41.2 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการ เพื่อจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
  41.3 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  และ
ประสิทธผิลในการปฏบิติังานด้าน
การบริหารงานบคุคล
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ปฏบิติังานด้านการบริหารงาน
บคุคล
 3. เพื่อพฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศใหม้ีความพร้อมส าหรับ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
การบริหารงานบคุคล
 4. เพื่อปรับรูปแบบและ
กระบวนการท างานร่วมกันด้าน
การบริหารงานบคุคล

1. บคุลากรสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวดั ได้แก่ 
ศึกษาธกิารจังหวดั รอง
ศึกษาธกิารจังหวดั 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
บคุคล และบคุลากรกลุ่ม
บริหารงานบคุคล รวม 10 คน
2. บคุลากรสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวดั
เพชรบรูณ์ ได้แก่ ผอ.ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รอง ผอ. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
บคุคล ผู้อ านวยการ กลุ่ม
บริหารงานบคุคลและบคุลากร
กลุ่มบริหารงานบคุคล จ านวน 
4 เขต ๆ ละ 10 คน รวม 40 คน

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ในการด าเนินงาน
 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีเครือข่ายการ
ปฏบิติังานด้านการบริหาร 
งานบคุคลระหวา่งหน่วยงาน 
 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร่วมกันพฒันาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศใหม้ีความ
พร้อมส าหรับสนับสนุน การ
บริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบคุคล
 4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร่วมกันปรับรูปแบบ
และกระบวนการท างานร่วม 
กันด้านการบริหารงานบคุคล

250,400 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์

(กลุ่ม
บริหารงาน

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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมายโครงการ กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชี้วัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์

(7) (8) (9) (10) ชาต ิ20
 ปี (11)

ศธ. (12) สป. 
(13)

แผนงานบรูณาการ 28. การส่งเสรมิการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ
1. โครงการพฒันาเยาวชน
เพื่อการเกษตรปลอดภยั
และการทอ่งเที่ยวใน
จังหวดัเพชรบรูณ์
  1.1 กิจกรรมหลัก เสริม
ศักยภาพเยาวชนเพื่อ
การเกษตรปลอดภยั และ
การทอ่งเที่ยวในจังหวดั
เพชรบรูณ์ 
  1.2 กิจกรรมหลัก พฒันา
โครงงานการเกษตร
ปลอดภยั และการ
ทอ่งเที่ยวในจังหวดั
เพชรบรูณ์

1. เยาวชนมีทกัษะ
และสมรรถนะด้าน
การเกษตรปลอดภยั 
และการทอ่งเที่ยวตรง
ตามต้องการของจังหวดั
2. สถาบนัการศึกษา
มีสินค้าและบริการสู่
ธรุกิจการทอ่งเที่ยวใน
จังหวดัเพชรบรูณ์

มีสินค้า และการ
บริการด้านการ 
เกษตรปลอดภยั และ
การทอ่งเที่ยวจากการ
เรียนรู้ผ่านโครงงาน 
จ านวน 30  ชนิด

นักเรียนใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ,
นักศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา
  และ นักเรียน/
นักศึกษา กศน.

อ าเภอหล่มสัก  
อ าเภอหล่มเก่า  
อ าเภอศรีเทพ 
อ าเภอเขาค้อ  
อ าเภอน้ าหนาว   
   รวม 5 อ าเภอ

ร้อยละ 100 ของ
สถาบนัการศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมี
สินค้าและบริการ 
สู่ธรุกิจการ
ทอ่งเที่ยวในจังหวดั
เพชรบรูณ์

1,162,250 2 1. ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(หน่วยงานหลัก)
2. ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์
3. ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
(หน่วยงานรอง)

5 2 1,3 ของบ
ประมาณ
 สป.ศธ.  
ปี 2562

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)

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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมายโครงการ กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชี้วัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์

(7) (8) (9) (10) ชาต ิ20
 ปี (11)

ศธ. (12) สป. 
(13)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)

สอดคล้อง

ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์

 1.3 กิจกรรมหลัก การ
ประกวดโครงงาน
การเกษตรปลอดภยั และ
การทอ่งเที่ยวในจังหวดั
เพชรบรูณ์
  1.4 กิจกรรมหลัก การ
พฒันาสินค้าและบริการสู่
ธรุกิจการทอ่งเที่ยวใน
จังหวดัเพชรบรูณ์
  1.5 กิจกรรมหลัก สรุป
รายงานผลเผยแพร่
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ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมายโครงการ กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชี้วัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์

(7) (8) (9) (10) ชาต ิ20
 ปี (11)

ศธ. (12) สป. 
(13)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)

สอดคล้อง
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แผนงานบรูณาการ 15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2. โครงการ พฒันา
ศักยภาพผู้น าการออก
ก าลังกายและนันทนาการ
เยาวชน
  2.1 กิจกรรมหลัก การ
อบรมผู้แทนเด็กและ
เยาวชนจากสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับอาชีวศึกษา 
  2.2 กิจกรรมหลัก การ
ติดตามและประเมินผล

1. เพื่อพฒันา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน ในการเปนผุ้
น าการออกก าลังกาย
และผู้น านันทนาการ 
ตามหลักวชิาการพล
ศึกษา ใหส้ามารถ
ปฏบิติัหน้าที่ผุ้น าการ
ออกก าลังกายและ
นันทนาการใน
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ผู้แทนเด็กและ
เยาวชนจาก
สถานศึกษาในทกุ
ระดับในจังหวดั
เพชรบรูณ์ เข้าร่วม
การพฒันาศักยภาพ
การเปน็ผู้น าการออก
ก าลังกายและ
นันทนาการใน
สถานศึกษา จ านวน 
80 คน

การอบรมผู้แทน
เด็กและเยาวชน
จากสถานศึกษา
ระดับประถม 
ศึกษา มัธยม 
ศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ
ระดับ
อาชีวศึกษา
จ านวน 80 คน

สถานศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับ
อาชีวศึกษา ใน
พื้นที่จังหวดั
เพชรบรูณ์

จ านวนประชากรวยั
เรียนในจังหวดั
เพชรบรูณ์ ที่มีอายุ
ต้ังแต่ 6 ปขีึ้นไป 
ออกก าลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 วนั วนัละ 30
 นาท ีเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 5

222,000 2 ส านักงาน
ทอ่งเที่ยว
และกีฬา
จังหวดั
เพชรบรูณ์

5 2 3 ขอ 
งบประมา
ณ สป.ศธ.
  ปี 2562
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมายโครงการ กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชี้วัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย (หน่วย : บาท) งบประมาณ รบัผิดชอบ
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์
ยทุธ

ศาสตร์

(7) (8) (9) (10) ชาต ิ20
 ปี (11)

ศธ. (12) สป. 
(13)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)

สอดคล้อง
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2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้มีโอกาส
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค และ
ใช้กิจกรรมการออ
ก าลังกายและ
นันทนาการในการลด
ความเส่ียงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในสถานศึกษา

สามารถน าความรู้ 
ทกัษะ และ
ประสบการณ์ที่ได้
จากการเปน็ผู้น าการ
ออกก าลังกายและ
นันทนาการ ไป
ส่งเสริมและขยายผล
ในการพฒันาการ
ออกก าลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ
อย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษา และลด
ความเส่ียงของ
เยาวชนในการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

 (เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
 ประมาณ 7,000 
คน) จากจ านวน
ประชากรวยัเรียน
ในระดับประถม
ศึกษา จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับ
อาชีวศึกษา
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ส่วนที่ 5   
การติดตามประเมินผลแผน 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 

ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
(พ.ศ.2560-2579)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับโอกาสในการการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ไปสู่การปฏิบัติ  มีความจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางในการขับเคลื่อนที่มี
เป้าหมายเดียวกัน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงก าหนดก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่
ส าคัญ  ดังนี้ 

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

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการของส านัหงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  

3. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานทางการศึกษา และทุกภาคส่วนให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

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

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขับเคลื่อนการด าเนินงานและก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา  และในภาพรวมของจังหวัด 

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

7. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือให้การน ากล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และ
การประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยผ่านระบบการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ออนไลน์  

8. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

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

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

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

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

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

 

ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

กิจกรรมนิเทศและการสนับสนุนการตรวจราชการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา(Analyzing-A)    
งานตามนโยบายในช่วงปีที่ผ่านมา จุดเด่น จุดควร
พัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ตุลาคม 2562  คณะศึกษานิเทศก์ 

2. สร้างศรัทธา (Trust -T)   การศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ, การท า OD 

พฤศจิกายน 2562  คณะศึกษานิเทศก์ 

3. ให้ความรู้ (Informing - I)  การจัดประชุม/สัมมนา/
อบรมเฉพาะทาง 

พฤศจิกายน 2562- 
มิถุนายน  2563 

คณะศึกษานิเทศก์ 

4. ปฏิบัติการนิเทศ (Supervision-S) ติดตามงานตาม
ช่วงระยะเวลา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

คณะศึกษานิเทศก์ 

5. ประเมินผล (Evaluation – E)   ประเมินผลงาน 
การติดตาม ประเมินผล ตามวงรอบของแต่ละงาน 

มิถุนายน 2562- 
กันยายน 2563 

คณะศึกษานิเทศก์ 

6. สร้างเครือข่าย (Network-N) สถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ ตลอดปีการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้
วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา 

1. การก าหนดแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ/บริบท/ศักยภาพของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาและสาธารณชนทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

3. ประชุมหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา สถานศึกษา  
ทุกสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจและติดตามการด าเนินงานเบือ้งต้นเป็นประจ า 

4. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทาง วิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 

1. ช่ือโครงการ   ติดตามการด าเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลกําหนดให๎ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแหํงชาติ และมอบนโยบายให๎กระทรวงศึกษาธิการ

ดําเนินการสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนงานที่ 3 การสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกัน
ยาเสพติดกําหนดมาตรการปูองกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนกํอนวัยเสี่ยง และในวัยเสี่ยงไมํให๎เข๎าไป
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เรียนรู๎ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู๎จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลชํวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ที่ไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดให๎คืนสูํสังคมได๎อยํางปกติ 

 ศูนย์อํานวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได๎กําหนดนโยบายให๎
ผู๎บริหารองค์กรหลัก หนํวยงานและสถานศึกษาดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุขที่ประกอบด๎วย 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ มาตรการปูองกัน 
มาตรการค๎นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝูาระวัง และมาตรการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนภายใต๎กลยุทธ์ 4 ที่
กําหนดให๎สถานศึกษาต๎องมียุทธศาสตร์ ต๎องมีแผนงาน ต๎องมีระบบข๎อมูล ต๎องมีเครือขําย ไมํปกปิดข๎อมูลและ    
ไมํไลํออก เพ่ือให๎เกิดระบบการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อยํางเข๎มแข็งตํอเนื่องและ
ยั่งยืน  

 ในการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืนนั้น 
ต๎องอาศัยความรํวมมือของทุกฝุายอยํางจริงจัง ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานข๎อมูลที่ถูกต๎อง เพ่ือจะ
หาแนวทางปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน กลุํมพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได๎จัดทําโครงการการดําเนินงานด๎านการปูองกันแก๎ไขปัญหา        
ยาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 3.2  เพื่อสร๎างเครือขํายการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.3  สํงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด๎านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562 เข๎าสูํรบบ NISPA  

3.4   เพ่ือติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

4. เป้าหมายของโครงการ 
4.1  เชิงปริมาณ :  

  เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดหนํวยงานทางการศึกษา จํานวน 90 คน  ได๎แกํ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3, 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40, กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์, สถาบันอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์, เทศบาล, อบจ., ศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนตะเวนชายแดน, โรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ์  
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4.2  เชิงคุณภาพ : 
 4.2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์รํวมมือกับหนํวยงานทางการศึกษาดําเนินการ

ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีเครือขํายการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา  

 4.2.2 หนํวยงานทางการศึกษาดําเนินการรายงานข๎อมูลการดําเนินงานด๎านยาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี 2562 ได๎ครบถ๎วนถูกต๎อง   

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  5.1 ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
  5.2 ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนรู๎เทําทันและสามารถปูองกันภัยคุกคามจากยาเสพติด 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 

 6.2  แตํงตั้งคณะทํางานจัดประชุมคณะทํางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรในหนํวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา 
 6.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานในหนํวยงานทางการศึกษา คณะทํางาน,วิทยากร 

 6.4  ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน  
6.5    ติดตามการดําเนินงานและผลสรุปการดําเนินงาน 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
7.1  คณะทํางาน 15 คน 
7.2  บุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติดในหนํวยงานทางการศึกษา 31 คน 
7.3  บุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน 54  คน 
 7.4  วิทยากร  4  คน 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

10. งบประมาณ            จํานวนทั้งสิ้น  92,620   บาท 
แยกเป็น            คําตอบแทน    19,200  บาท 

                  คําใช๎สอย 51,420 บาท 
                  คําวัสดุ          22,000  บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ  
1.เสนอขออนุมัติโครงการ     -    
2.แตํงตั้งคณะทํางานจัดประชุมคณะทํางานจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรในหนํวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา 1 วัน 15 คน 
   -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (15x35x2)  
   -คําอาหารกลางวัน (15x120)   

2,850   
 
 

1,050 
1,800 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ  
3.รุํนที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงาน
ในหนํวยงานทางการศึกษา และคณะทํางาน
,วิทยากร 1 วัน 50 คน  
   -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (50x35x2)  
   -คําอาหารกลางวัน (50x120) 
   -คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม  
   -คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงวิทยากร  
   -คําเชําที่พักเหมาจํายวิทยากร 2 คืน (3x2x1,200) 
   -คําเชําสถานที่  2 วัน      
   -คําตอบแทนวิทยากรภายนอก 4 คนๆละ 2 ชม. 
(4x2x1,200) 
   -คําจัดทําปูายไวนิล 
   -คําวัสดุ 

 66,300  
 
 
 
 
 
 
 
 
  9,600 
 
 

 
 
 

3,500 
6,000 

 
 
   7,200 
 18,000 
 
 

 
 
 
 
 

 3,000 
10,000 

 
 
 
 

   3,000 
   6,000 

4.รุํนที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาเอกชนและคณะทํางาน,วิทยากร 1 
วัน 73  คน  
   -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (73x35x2)  
   -คําอาหารกลางวัน (73x120) 
   -คําตอบแทนวิทยากรภายนอก 4 คนๆละ 2 ชม.
(4x2x1,200) 

23,470      
 
 

 
  

 9,600 

   
 
 
  5,110 
  8,760 
 

 
 
 
 
 

5.ติดตามการดําเนินงานและผลสรุปการดําเนินงาน -     
รวมทั้งสิ้น  92,620   19,200  51,420 22,000   

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีโครงการการบริหารงานแตกตํางกัน มี

หลายสังกัด การรายงานข๎อมูลจะได๎รับไมํครบถ๎วน  
 การบริหารความเสี่ยง : การติดตามการรายงานข๎อมูลผํานระบบสื่อออนไลน์อยํางตํอเนื่อง และการ
สร๎างเครือขํายการทํางาน 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุํมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รํวมมือกับหนํวยงานทางการศึกษาดําเนินการ

ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีเครือขํายการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยํางเข๎มแข็งยั่งยืน  

 13.2 หนํวยงานทางการศึกษาดําเนินการรายงานข๎อมูลการดําเนินงานด๎านยาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี 2562 ได๎ครบถ๎วนถูกต๎องร๎อยละ 100   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่5     ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 

1. ชื่อโครงการ   น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
             ศาสตร์พระราชา คือ โครงการตามพระราชดําริที่มีองค์ความรู๎อยูํในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแกํพสกนิกรชาวไทยมานานกวํา 30 ปี ที่พระองค์ทรงเน๎นย้ําแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดที่
ตนเองเพ่ือให๎เกิดความพอมีพอกิน พอใช๎ ของคนสํวนใหญํ โดยใช๎หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงการมี
เหตุผล การสร๎างภูมิค๎ุมกันที่ดี   ในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมํให๎ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนา
อยํางเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ และการมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นกรอบในการปฏิบัติและ  
การดํารงชีวิต 

 เนื่องจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนํวยงานที่มุํงเน๎นการเสริมสร๎าง สนับสนุน 
และพัฒนางานด๎านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถให๎กับผู๎บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
และสร๎างความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การมีคุณธรรม จริ ยธรรม  
และการบูรณาการสูํการปฏิบัติเป็นจิตพิสัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสํวนของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพของผู๎เรียน โดยการฝึกให๎ผู๎เรียนคิดเป็นทําเป็น
อยํางมีเหตุผล และมีภูมิค๎ุมกันในด๎านตํางๆ ให๎เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

             สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เห็นความสําคัญของศาสตร์พระราชาในการสํงเสริมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล๎อมสูํสถานศึกษา ในด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด๎าน
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ด๎านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   ด๎านการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา ด๎านผลรับและความสําเร็จ จึงมีการจัดทําโครงการศาสตร์พระราชาน๎อมนําสูํสถานศึกษาขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถานศึกษาพอเพียงให๎สามารถเป็นแบบอยํางได๎อยํางยั่งยืน 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดําริ 
หลักการทรงงานและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือยกยํองเชิดชูเกียรติประกาศให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับ
จังหวัด  
 

 4.  เป้าหมาย 
     4.1  เชิงปริมาณ 
             สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 24  แหํง 
     4.2  เชิงคุณภาพ 
             สถานศึกษาท่ีผํานการประเมินได๎สร๎างความสมดุลและพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงในด๎านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม ในการสํงเสริมพัฒนาตามแนวพระราชดําริฯ พระบรมราโชวาทฯ หลักการ
ทรงงาน และหลักการพอประมาณ  มีเหตุผล และภูมิค๎ุมกัน 
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5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     5.1  เชิงปริมาณ   
 5.1.1 ร๎อยละ 30 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการน๎อมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
             5.1.2 ร๎อยละของจํานวนที่ผํานการประเมินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจําปี 2562 
 

     5.2  เชิงคุณภาพ 
             สถานศึกษาพอเพียงที่สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการใช๎ชีวิต “อยูํอยํางพอเพียง” และการ
จัดการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม “Whole School Approach”และผู๎เรียน
สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจําวันยังขยายผลลงสูํชุมชน เพ่ือเป็นแบบอยํางให๎แกํ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ได๎ 
 

6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      6.1  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
      6.2  แตํงตั้งคณะทํางาน, คณะกรรมการประเมิน,ฯลฯ 
      6.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
             1)  แจ๎งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่เก่ียวข๎องสมัครนําเสนอ Best Practices 

  2)  สถานศึกษานําเสนอผลงาน Best Practices                                                                                                                                
             3)  ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการฯ  
             4)  สรุปวิเคราะห์ วิจัย รายงานผล 

  5)  ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงาน 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
      หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กร
ภาครัฐ และภาคภาคเอกชน  

 

8. พื้นที่เป้าหมาย  จํานวน  11 อําเภอ ดังนี้ 
     - อําเภอเมือง อําเภอชนแดน อําเภอวังโปุง 
     - อําเภอหลํมสัก อําเภอหลํมเกํา อําเภอเขาค๎อ อําเภอน้ําหนาว 
     - อําเภอหนองไผํ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1 นําเสนอ Best Practices ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตุลาคม 2561 –  มีนาคม 2562 
2 กํากับ ติดตาม และประเมินผล-สรุปข๎อมูล วิเคราะห์ วิจัย 

รายงานผล 
มีนาคม-สิงหาคม 2562 

3 ประชาสัมพันธ์ผลงาน  
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10.  งบประมาณ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ            จํานวนเงิน  111,930  บาท แยกเป็น 

คําตอบแทน 25,000 บาท 
คําใช๎สอย 68,930 บาท 
คําวัสดุ 18,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. การประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
   1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (15x35x2)  
   2.2 คําเอกสารการประชุม 

2,050   
1,050 

 
 

1,000 

2. กิจกรรมนําเสนอ Best Practices ของสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    2.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (200 คนๆ ละ 35 บาท
X2 มื้อ)  
    2.2 คําอาหารกลางวันผู๎บริหาร ครู นักเรียน และ
คณะกรรมการ (200 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ)    
    2.3 คําตอบแทนคณะกรรมการ (5 คนๆ ละ 600 บาท) 
    2.4  คําปูายไว๎นิล 
    2.5  คําสถานที่ 
    2.6  โลํรางวัล 4 โลํๆ ละ 1,500 บาท  
    2.7  เงินรางวัล  
    2.8  คําพาหนะ (จ๎างเหมา) 24 คันๆ ละ 1,500 บาท 

87,880  
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 

10,000 

 
 

12,880 
 

16,000 
 
 
 

3,000 
 
 

36,000 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

6,000 

3. กิจกรรม ติดตามและประเมินผล 
    3.1 คําน้ํามันเชื้อเพลิง  (4 แหํงX1,000บาท) 
    3.2 คําตอบแทนคณะกรรมการประเมิน (5คนX600บาท
X4 วัน)   
    3.3 คําชดเชยน้ํามันคณะกรรมการ (2 คน กม.ละ 4 
บาท ไป/กลับ)   

22,000 
 
 

 
 

12,000 

  
4,000 

 
 
 

6,000 

รวม 111,930 25,000 68,930 18,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง   การใช๎จํายงบประมาณไมํเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว๎ 
       การบริหารความเสี่ยง 
         1)  ควบคุมการใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามวิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนด 
         2)  ประสานขอความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามเปูาหมายที่กําหนด 
         3)  จัดประชุมหารือ เพื่อหาทางรํวมมือกันในการจัดทําโครงการนี้ ให๎ประสบความสําเร็จ 



 7 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
       กลุํมท่ีรับผิดชอบ กลุํมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
       ผู๎รับผิดชอบ       สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น       โทรศัพท์   0 9386 43968 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        น๎อมนําศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมใน
สถานศึกษาซึ่งเป็นการปฏิบัติเพ่ือสนองตอบตํอพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพสกนิกรผู๎จงรักภักดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ   
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 

1. ชื่อโครงการ         ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยกิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให๎เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบตํอสังคม ซึ่งทําให๎เกิดความมั่นคงกับประเทศชาติได๎อยํางดียิ่ง เพราะวิธีการของลูกเสือได๎มีวิธีการที่
จะฝึกฝนให๎ทุกคนมีการทํางานรํวมกันในระบบหมูํ การฝึกฝนให๎เกิดระเบียบวินัยในตนเอง ทําให๎เกิดคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี รู๎จักการชํวยเหลือสังคม และบําเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมได๎อยํางดียิ่ง  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎เล็งเห็นวํากระบวนการของลูกเสือเป็นกระบวนการที่มี 
ประโยชน์เป็นอยํางยิ่ง เพราะผู๎ผํานการฝึกอบรมไปแล๎ว สามารถที่จะนําวิธีการเหลํานี้ไปปรับใช๎ได๎ทั้งในการ
สํวนตัว และบริหารองค์กรที่ผู๎บริหารรับผิดชอบอยูํได๎อยํางดียิ่ง จึงได๎ดําเนินการจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรสังกัดหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎เข๎าถึงจุดหมาย 
วิธีการฝึกอบรมตลอดจนการบริหารงาน ลูกเสือของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ตามพระราชบัญญัติ
ลูกเสือแหํงชาติ พ.ศ. 2551 
      3.2 เพ่ือให๎สามารถนําวิธีการฝึกอบรมลูกเสือไปแก๎ปัญหา อุปสรรค และนําไปประยุกต์ใช๎ในวิถี
ชีวิตประจําวัน และในหนํวยงานทางการศึกษาได๎ 
      3.3 เพ่ือเป็นการรวมพลังสร๎างความสามัคคี และประสานภารกิจอันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอกิจการ
ลูกเสือตํอสังคมและประเทศชาติ และแสดงถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันของชาติไทยได๎ 
      3.4 เพ่ือเป็นการสนับสนุน และนํากิจการลูกเสือไปใช๎พัฒนาหนํวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาได๎อยํางครบถ๎วน 
 

4.  เป้าหมาย     
     4.1 เชิงปริมาณ 
           ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสังกัดหนํวยทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชน จํานวน 1 รุํน  
จํานวน  150  คน   
     4.2 เชิงคุณภาพ 
            1.  ผู๎ผํานการฝึกอบรมมีความรู๎  ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของผู๎กํากับลูกเสือ 
            2.  ผู๎ผํานการฝึกอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจในวิธีการและกระบวนการของลูกเสือ 
             3.  ผู๎ผํานการฝึกอบรม จะได๎มีการรวมพลังสามัคคีรํวมกับผู๎กํากับลูกเสือจากหนํวยงานอ่ืน ๆ   
อันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอกิจการลูกเสือ 
             4.  ผู๎ผํานการฝึกอบรม สามารถนําความรู๎ ประสบการณ์ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
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5.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
            บุคลากรสังกัดหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชน ได๎มีโอกาสเข๎ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.) 
 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
            เป็นการรวมพลังสร๎างความสามัคคี และประสานภารกิจอันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอกิจการลูกเสือ 
ตํอสังคมและประเทศชาติ และแสดงถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันของชาติไทย 
 

6.  วิธีการด าเนินการ  
      6.1  จัดทําโครงการเสนอ ผู๎วําราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะ ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ  
      6.2  ประสานงานผู๎มีความประสงค์เข๎ารับการฝึกอบรม โดยมีคุณสมบัติของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
       1.  มีอายุไมํน๎อยกวํา  21  ปี 
        2.  มีความศรัทธาในกิจการลูกเสือ 
  3.  ปฏิบัติหน๎าที่ในหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชน 
      6.3  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงานกับ สํานักบริหารยุทธศาสตร์ และ 
สํานักบูรณาการการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุมัติเปิดการฝึกอบรมฯ จากสํานักงานลูกเสือแหํงชาติ 
      6.4  ประสานงานกับผู๎รับผิดชอบโครงการเพ่ือกําหนดวันฝึกอบรม และสถานที่จัดการฝึกอบรม 
      6.5  เปิดการฝึกอบรมโดยใช๎วิธีการบรรยาย อภิปราย สาธิต ประชุมกลุํมยํอย และ ทักษะ
ภาคปฏิบัติ แบบการอยูํคํายพักแรมตามวิธีการของลูกเสือ โดยใช๎หลักสูตรการฝึกอบรมที่กําหนดโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ คณะผู๎ให๎การฝึกอบรม เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิจาก สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  และ ผู๎ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
สาขาวิชา จัดอบรม ณ คํายลูกเสือศรีวรรณเพชรบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
      บุคลากรสังกัดหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชน 
 

8.  พื้นที่เป้าหมาย จ านวน 11 อ าเภอ ดังนี้ 
     - อําเภอเมือง อําเภอชนแดน อําเภอวังโปุง 
    - อําเภอหลํมสัก อําเภอหลํมเกํา อําเภอเขาค๎อ อําเภอน้ําหนาว 
    - อําเภอหนองไผํ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      วันที่ 9 – 15 กันยายน 2562 
 

10.  งบประมาณ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ            จํานวนเงิน  4,000  บาท แยกเป็น 

คําตอบแทน - บาท 
คําใช๎สอย - บาท 
คําวัสดุ 4,000 บาท 
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รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. ประสานงานผู๎มีความประสงค์เข๎ารับการฝึกอบรม - - - - 
2. ประสานและเตรียมการอบรมฯ - - - - 
3. ฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือสํารอง ขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (B.T.C.) 
     3.1 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง / คําพาหนะ 
     3.2 คําวัสดุ  

4,000    
 

2,000 
2,000 

รวม 4,000 - - 4,000 
       ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ลงทะเบียนคนละ 1,200.- บาท  
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง   ครูและบุคลากรทางการศึกษาที๋มีคุณสมบัติไมํให๎ความสําคัญตํอการอบรมหลักสูตร
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.) และไมํสมัครเข๎ารํวมโครงการ   
  

       การบริหารความเสี่ยง   การประสานความรํวมมือกับหนํวยงานทางการศึกษาที่มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สํารวจและประชาสัมพันธ์รับสมัครผู๎มีคุณสมบัติ พร๎อมกําชับในความสําคัญของการอบรมฯ 
 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
        กลุํมท่ีรับผิดชอบ กลุํมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
        ผู๎รับผิดชอบ       สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น       โทรศัพท์   0 9386 43968 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        13.1  ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎  ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของผู๎กํากับลูกเสือสํารอง 
        13.2  ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจในวิธีการและกระบวนการของลูกเสือสํารอง 
        13.3  ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม จะได๎มีการรวมพลังสามัคคีรํวมกับผู๎กํากับลูกเสือจากหนํวยงานอื่น ๆ  
อันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอกิจการลูกเสือ 
        13.4  ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู๎ ประสบการณ์ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 

1. ชื่อโครงการ   สร้างจิตส านึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมพระราชทาน
กําหนดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด๎วยมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมเยาวชนของชาติตั้งแตํ
เยาว์วัยให๎เป็นพลเมืองที่มีระเบียบวินัย รู๎จักเสียสละ และบําเพ็ญประโยชน์เป็นกําลังสําคัญแกํชาติบ๎านเมืองใน
ภายภาคหน๎า กิจการลูกเสือได๎ดําเนินตามพระราชปณิธานสืบตํอมา 
 วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี “วันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ” จัดให๎มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ
ในระดับจังหวัด อําเภอ สถานศึกษา หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือแสดงความเคารพและกลําวทบทวนคํา
ปฏิญาณตํอองค์พระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ เพ่ือประกาศความเป็นลูกเสืออยํางแท๎จริง 
 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี “วันวชิราวุธ” เหลําผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จัด
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือน๎อมรําลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรนคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวฯ ซึ่งพระองค์ได๎พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยขึ้น 
              วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2560” จัดพิธีในระดับจังหวัด จํานวน 1,500 คน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความสําคัญและจงรั กภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงได๎จัดทําโครงการสร๎างจิตสํานึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขึ้น 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
            3.1 เพ่ือสํงเสริมและสร๎างจิตสํานึกให๎ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการ
ศึกษาทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
            3.2 เพื่อให๎ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได๎ปฏิบัติตามกฎ
และคําปฏิญาณของลูกเสือ 
 

4.  เป้าหมาย 
     4.1  เชิงปริมาณ 
  1. วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี “วันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ” ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชา
ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือวันพิธีจัดในระดับจังหวัด จํานวน 1,500 คน 
  2. วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี “วันวชิราวุธ” ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือวันพิธีจัดในระดับจังหวัด จํานวน 1,500 คน 
            3. วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2560 จัดพิธีในระดับจังหวัด จํานวน 1,500 คน 
     4.2 เชิงคุณภาพ 
            ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได๎รํวมกันแสดงความ
จงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมูํเหลํา 
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5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ   
            ร๎อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดกิจกรรมวันสําคัญทางการลูกเสือ 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
            ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได๎รับการทบทวนคําปฏิญาณ 
ระเบียบแถว การเดินสวนสนาม การบําเพ็ญประโยชน์ มีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และได๎รับการพัฒนาทักษะการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน มีความสามัคคีทํางานเป็นหมูํคณะ  
 

6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      6.1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
      6.2 แตํงตั้งคณะทํางาน 
      6.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
            1)  แจ๎งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่เก่ียวข๎อง                                                                                                                                
            2)  จัดกิจกรรมวันสําคัญทางการลูกเสือ 
            3)  ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการฯ  
            4)  สรุป รายงานผล 

  5)  ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงาน 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
      หนํวยงานทางการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาครัฐ และเอกชน 

 

8. พื้นที่เป้าหมาย  จํานวน  11 อําเภอ ดังนี้ 
     - อําเภอเมือง อําเภอชนแดน อําเภอวังโปุง 
     - อําเภอหลํมสัก อําเภอหลํมเกํา อําเภอเขาค๎อ อําเภอน้ําหนาว 
     - อําเภอหนองไผํ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.1 ครั้งที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2561 
1.2 ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม 2561 

 
พฤษภาคม 2561  
สิงหาคม 2561 

2 กิจกรรมวันสําคัญทางการลูกเสือ 
2.1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 “วันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ” 
2.2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 “วันวชิราวุธ” 
2.3 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของ
คณะลูกเสือแหํงชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

 
1 กรกฎาคม 2561 
25 พฤศจิกายน 2561 

3 สรุปรายงานผล ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2561 
ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
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10.  งบประมาณ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ            จํานวนเงิน  169,240 บาท แยกเป็น 

คําตอบแทน 16,000 บาท 
คําใช๎สอย 104,240 บาท 
คําวัสดุ 49,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
 1. ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 
2 ครั้ง/ปี 2561 
    1.1 คําเบี้ยประชุม 32 คนX500 บาทX 2 ครั้ง/ปี 
    1.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
32 คนX35 บาทX2 ครั้ง/ปี 
    1.3 คําจ๎างถํายเอกสาร /2 ครั้ง 

19,240  
 

16,000 

 
 
 

2,240 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

2. กิจกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 “วันสถาปณาลูกเสือ
แหํงชาติ” 
    1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฯ 
    2) คําวงดุริยางค์ 
    3) คําสถานที่ 
    4) คําปูายไวนิล 
    5) คํากองเกียรติยศ 
    6) ชดเชยน้ํามันคณะกรรมการ 
    7) คําจ๎างเหมารถยนต์รับสํงลูกเสือฯ 
    8) คําจ๎างถํายเอกสาร 
    9. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  

50,000   
 

1,500 
4,000 
3,500 

 
2,000 

15,000 
 
 

8,000 

 
 
 
 
 

3,000 
 
 

12,000 
1,000 

3. กิจกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 “วันวชิราวุธ” 
    1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฯ 
    2) คําวงดุริยางค์ 
    3) คําสถานที่ 
    4) คําปูายไวนิล 
    5) คํากองเกียรติยศ 
    6) ชดเชยน้ํามันคณะกรรมการ 
    7) คําจ๎างเหมารถยนต์รับสํงลูกเสือฯ 
    8) คําจ๎างถํายเอกสาร 
    9) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (แขกผู๎มีเกียรติ,
ผู๎บังคับบัญชา,ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ๎าน ผู๎บําเพ็ญ
ประโยชน์)        
   
 

50,000   
1,500 
4,000 
3,500 

 
2,000 

15,000 
 
 

8,000 
 

 
 
 
 

3,000 
 
 

12,000 
1,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
4. กิจกรรม วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 28 กรกฎาคม 
2561 “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือ
แหํงชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 
    1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฯ 
    2) คําวงดุริยางค์ 
    3) คําสถานที่ 
    4) คาํปูายไวนิล 
    5) คํากองเกียรติยศ 
    6) ชดเชยน้ํามันคณะกรรมการ 
    7) คําจ๎างเหมารถยนต์รับสํงลูกเสือฯ 
    8) คําจ๎างถํายเอกสาร 
    9. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(แขกผู๎มีเกียรติ,
ผู๎บังคับบัญชา,ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ๎าน ผู๎บําเพ็ญ
ประโยชน์)          

50,000   
 
 
 
 

1,500 
4,000 
3,500 

 
2,000 

15,000 
 
 

8,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 

12,000 
1,000 

รวม 169,240 16,000 104,240 49,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง  การใช๎จํายงบประมาณไมํเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว๎   
       การบริหารความเสี่ยง 
         1)  ควบคุมการใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามวิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงานที่
กําหนด 
         2)  ประสานขอความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามเปูาหมายที่กําหนด 
         3)  จัดประชุมหารือ เพ่ือหาทางรํวมมือกันในการจัดทําโครงการนี้ ให๎ประสบความสําเร็จ 
 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
        กลุํมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
         ผู๎รับผิดชอบ      สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอี่ยมเย็น       โทรศัพท์   0 9386 43968 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได๎รับการทบทวนคําปฏิญาณ 
ระเบียบแถว การเดินสวนสนาม การบําเพ็ญประโยชน์ มีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 

1. โครงการ โรงเรียนสีขาว 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางสังคมที่สําคัญ คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งสํงผลกระทบตํอ
เยาวชน อันเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต เพ่ือเป็นการเอาชนะยาเสพติดอยํางยั่งยืน และให๎ทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมในการดําเนินการ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จึงได๎ดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย เป็น
การบูรณาการการทํางานของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรํวน
ปูองกันเก่ียวกับปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 3.2 เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

4.เป้าหมายของโครงการ 
 4.1 เชิงปริมาณ : โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.2 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ : โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์เข๎ารํวมโครงการ 
     กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ร๎อยละ 100 
 5.2 เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีมาตรการในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
     อยํางเป็นระบบ 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 ศึกษาข๎อมูลปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา คัดกรองข๎อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาสาเหตุ
ที่แท๎จริงของปัญหายาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงแหลํงอบายมุขรอบสถานศึกษา 
 6.2 แตํงตั้งคณะทํางานโครงการสถานศึกษาสีขาว มาจัดทําแผนปฏิบัติการจัดทําโครงการ และ
กิจกรรมให๎ตรงกับสาเหตุที่แท๎จริงกับปัญหา 
 6.3 ดําเนินการจัดทําตารางปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา 
 6.4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ มีความตํอเนื่องเข๎มแข็งและยั่งยืน 
 6.5 สรุปผลการดําเนินงานให๎กับหนํวยงานต๎นสังกัด 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ          

8. พื้นที่เป้าหมาย     สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์       

9. ระยะเวลาด าเนินการ  

10. งบประมาณ            ใชง๎บประมาณของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด  
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11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง :  -         
  การบริหารความเสี่ยง :   -       

12. หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุํมสํงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพติด    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 

1. ช่ือโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล  

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคนที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกํพสกนิกรชาวไทย มานานกวํา 30 
ปี ดังพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค์นับตั้งแตํปี 2517 เป็นต๎นมา ที่ได๎ทรงเน๎นย้ําแนวทางการ
พัฒนาอยํางเป็นขั้นตอนบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให๎เกิดความพอมี พอกิน พอใช๎และมีความสุข โดยใช๎
หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคน
ไทยไมํให๎ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล ก๎าวไปอยํางเป็นขั้นเป็นตอน อยํางถูกต๎องตามหลักวิชา และ
การมีคุณธรรมเป็นกรอบในการคิดและการกระทํา สามารถประยุกต์ใช๎ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคสํวนและทุกด๎าน
ของการพัฒนา เพ่ือให๎สังคมสํวนรวมอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขและเจริญก๎าวหน๎า  ไปพร๎อมกันอยํางมั่นคงและ
ยั่งยืน หลักการและนโยบายที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎กําหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (1) และมาตรา 83 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐาน
การศึกษาในลักษณะตําง ๆ ทั้งมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาปี พ.ศ.2554 มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รวมทั้งในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กําหนดให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ 8 ประการ คือ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ 
 จะเห็นได๎วํา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กไทยให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมีคุณภาพ สมดุลและอยํางยั่งยืน จึงต๎องทําความเข๎าใจ ให๎ทุกคนเห็น
คุณคําและน๎อมนําสูํการปฏิบัติให๎บรรลุผลตามพระราชปณิธานและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวที่พระราชทานไว๎แกํพสกนิกรชาวไทย  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได๎อยําง 

ถูกต๎อง 
3.2 เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ อยํางถูกต๎อง  
3.3 เพ่ือให๎นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียน ครู/บุคลากร 

ทางการศึกษา ผู๎ปกครองและหนํวยงานอื่น  
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  
  1. นักเรียน ร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” 
ในระดับดีขึ้นไป  
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  2. มีศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา แบบครบวงจร จํานวน 
1 ศูนย ์ 
 4.2 เชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได๎
อยํางถูกต๎อง  
  2. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง”ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอื่น ใช๎ศูนย์การ เรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎  
  4. มีศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร         
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน ร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎อยํางถูกต๎อง  
  2. นักเรียน ร๎อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ อยํางถูกต๎อง  
  3. นักเรียนร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ใน ระดับดีข้ึนไป  
  4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ร๎อยละ 70 ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎  
  5. มีศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา แบบครบวงจร จํานวน 
1 ศูนย ์ 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียงได๎
อยํางถูกต๎อง  
  2. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง”ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ขั้นเตรียมการ  

6.1.1 ประชุมครู/บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา และศึกษาเอกสาร
หลักฐานตําง ๆ ได๎แกํ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 และรายงานการประเมิน 
ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือศึกษาความต๎องการจําเป็น ความสอดคล๎อง
เหมาะสมและความเป็นไปได๎ในการดําเนินโครงการ รวมทั้งการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ
ความพร๎อม ของบุคลากรและทรัพยากรซึ่งประกอบด๎วยวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ อาคารสถานที่ และ งบประมาณวํามีความเพียงพอและเหมาะสม ในการ
ดําเนินโครงการหรือไมํ  

6.1.2 ให๎ความรู๎และบูรณาการการเรียนการสอน เรื่องแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ แกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชั่วโมงการสอน  
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6.1.3 สํารวจความสนใจของนักเรียนและผู๎ปกครองที่ต๎องการเข๎ารํวมกิจกรรมตาม  หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.1.4 ประชุมครู/บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือกําหนด
กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งการวางแผนการดําเนินงานในแตํละกิจกรรม  

6.1.5 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ 
6.2 ขั้นดําเนินการ  

ขั้นที่ 1 ระเบิดจากข๎างใน ผู๎บริหารต๎องสร๎างศรัทธาให๎ครูและนักเรียนในโรงเรียนเห็น คุณคํา
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมีพระ ราชดํารัสให๎คนไทยนํามาปฏิบัติใช๎ในการดํารงชีวิต โดยจัดกิจกรรม
อบรมให๎ความรู๎ ศึกษาดูงานแกํครู และนักเรียนอยํางตํอเนื่อง  

ขั้นที่ 2 เลือกกิจกรรมการเรียนรู๎ตามศักยภาพของตนเอง โดยครูและนักเรียนศึกษา  สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการของชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองกับบริบทและสภาพแวดล๎อม ปัญหาของสังคม ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูํ  

ขั้นที่ 3 ประชุมวางแผนสร๎างหลักสูตร ให๎ตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู๎ ออกแบบ กิจกรรม
การเรียนรู๎ วําเราควรจะใช๎กิจกรรมอยํางไร จึงจะสร๎างอุปนิสัยพอเพียงให๎นักเรียนได๎ 
โดยเน๎น การจัดกิจกรรมที่หลากหลายด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง และใช๎แหลํงเรียนรู๎
เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน  

ขั้นที่ 4 จัดทําแหลํงเรียนรู๎แบบเกื้อกูลภายในโรงเรียนในสังกัด จํานวน 17 ฐาน ประกอบด๎วย 
ฐานนาข๎าว ฐานเห็ดนางฟูา ฐานปุ๋ยชีวภาพ ฐานผักปลอดสารพิษ ฐานหมูหลุม ฐาน
โรงสีข๎าว ฐานสมุนไพร ฐานธนาคารขยะ ฐานเพาะเลี้ยงกบ ฐานเพาะเลี้ยงปลา ฐาน
ไกํไขํ ฐานไผํหวาน ฐานปุาภูมิรักษ์ ฐานน๎ าส๎มควันไม๎ ฐานถํานผลไม๎ ฐานห๎องสมุด 
ฐานห๎องคอมพิวเตอร์ (แหลํงเรียนรู๎แบบเกื้อกูล หมายถึง แหลํงเรียนรู๎ที่ใช๎ทรัพยากร
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เชํน นําฟางข๎าวจากฐานนาข๎าวมา ทําก๎อนเห็ดนางฟูาไว๎
ประจําที่ฐานเห็ดให๎นักเรียนได๎เก็บดอกขาย เมื่อก๎อนเห็ดนางฟูาหมดอายุไมํออก 
ดอกแล๎ว นําก๎อนเห็ดไปทําปุ๋ยหมักที่ฐานปุ๋ย เพ่ือใสํแปลงผักที่ฐานผักปลอดสารพิษ 
เป็นต๎น) เพ่ือให๎ นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริงเห็นคุณคําของทรัพยากรตํางๆ 
ฝึกการพ่ึงตนเองและอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนอยํางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํพร๎อมที่จะแบํงปัน มี
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมและเห็นคุณคําของวัฒนธรรมคํานิยม เอกลักษณ์ความเป็น
ไทย 

ขั้นที่ 5 สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจให๎นักเรียนและผู๎ปกครองได๎เห็นประโยชน์ของการ  เรียนรู๎
กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยการ
พ่ึงตนเองจะ สํงผลตํอคุณภาพการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน  

ขั้นที่ 6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสํวนรํวมระหวํางครูกับนักเรียน หมายถึง 
ต๎องลดบทบาทการบรรยายของครูมาเป็นการใช๎คําถามให๎นักเรียนฝึกคิด โดยจัด
กระบวนการ ให๎นักเรียนได๎ฝึกคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จากแหลํง
เรียนรู๎ที่ได๎ปฏิบัติจริง  

ขั้นที่ 7 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แบบประเมินตรวจสอบวําสิ่งที่ครู  ออกแบบ
กิจกรรมการสอนไปนั้นครอบคลุมและเหมาะสมสามารถทําให๎นักเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎หรือไมํ โดยประเมินจากผลการ เรียนรู๎ของนักเรียน 
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พิจารณาเป็นรายบุคคล และต๎องประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วยเครื่องมือที่
สร๎างข้ึนสําหรับตรวจสอบอุปนิสัยพอเพียงอยํางตํอเนื่อง  

ขั้นที่ 8 จัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยการใช๎โครงงานเพ่ือสร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํด๎วยการ ค๎นคว๎า
หาความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎  

ขั้นที่ 9 ประเมินผลการสอน โดยการตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล ด๎วยการ  ทดสอบ
ความรู๎ ทักษะการปฏิบัติ ประเมินพฤติกรรม และผลงานที่ปรากฏ แล๎วบันทึก
สรุปผลหลังการ สอน วํา นักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์มากน๎อยเพียงใด มีปัญหา
และอุปสรรคที่ต๎องแก๎ไขหรือไมํ และ มี คําแนะนําเพ่ือจะนําไปพัฒนาการสอนตํอไป
อยํางไร  

ขั้นที่ 10 การเผยแพรํกิจกรรม ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนอง บริบท และ
สภาพปัญหาของสังคม ชุมชน นําผลงานไปจัดนิทรรศการ โรงเรียน  

6.3 ขั้นประเมินผล  
1. ทดสอบความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                

เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ  
2. ประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “อยูํอยําง

พอเพียง”  
4. คํานวณคําร๎อยละของจํานวนนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ที่ ใช๎ศูนย์

การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎  
5. ประเมินความพึงพอใจครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอ่ืน ที่ ใช๎ศูนย์

การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎  
6.4 ขั้นสรุป รายงานผล  

1. ประเมินกิจกรรมและสรุปผลการดําเนินงาน  
2. เสนอแนะแนวทางแก๎ไขปรับปรุง  
3. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ สถานศึกษาในสังกัด 

8. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  ตลอดปีการศึกษา 2561 

10. งบประมาณ            ใชง๎บประมาณสถานศึกษาเอกชนในสังกัด 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุํมสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 

อยํางถูกต๎อง  
 13.2 นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 13.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอื่น ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎  

 13.4 มีศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเกื้อกูล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี  1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 

1. ชื่อโครงการ  นักเรียนดี  มีวินัย 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากนักเรียนทุกชํวงวัยเป็นเด็กและเยาวชน ที่จะต๎องให๎การอบรม  ปลูกฝังให๎มีระเบียบวินัย  

มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม จึงมีโครงการที่จะพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนที่มีระเบียบวินัย และมี
คุณลักษณะที่ดี  จะทําให๎นักเรียน ดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.2 เพ่ือพัฒนาให๎นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา 

  3.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม 
 

4. เป้าหมายของโครงการ   
4.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน  54  โรงเรียน 

  4.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชน ร๎อยละ 90เป็นผู๎มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ร๎อยละ 90 ได๎รํวมกิจกรรมตามโครงการ 

    นักเรียนดีมีวินัย 

 เชิงคุณภาพ  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู๎มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
6.2 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี –ยุวกาชาด 

 6.2 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ นักเรียนโรงเรียนเอกชน  54 โรงเรียน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)    พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 
 

10. งบประมาณ  จํานวน  276,500  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 20,000 บาท 
คําใช๎สอย 189,000 บาท 
คําวัสดุ 67,500 บาท 
 
 
 
 
 
 



 23 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 236,000 20,000 162,000 54,000 
2. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 40,500 - 27,000 13,500 

รวม 276,000 20,000 189,000 67,500 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :   เรื่องการไมํบรรลุวัตถุประสงค์จากสาเหตุตํางๆ  
การบริหารความเสี่ยง :  จัดให๎มีการกํากับดูแล ประสานงาน ติดตามเป็นระยะ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เอกชน ร๎อยละ 90 เป็นผู๎มีระเบียบ 

วินัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                                                                            
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี  5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 

1. ชื่อโครงการ      ตามรอยพ่อ ร.9 
      

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากการใช๎ชีวิตในสังคมปัจจุบันของนักเรียนทุกคนที่จะต๎องมีอาชีพ มีความเป็นอยูํอยําง

พอเพียงและรู๎จักประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของตนเอง หลักของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงจะสามารถทําให๎ทุกคนอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข ดังนั้น จึงน๎อมนําเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการดํารงชีวิต 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีทักษะในงานอาชีพและอยูํอยํางพอเพียง 

3.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความสุขในการดํารงชีวิต 
 

4. เป้าหมายของโครงการ   
4.1 นักเรียนโรงเรียนเอกชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 54  โรงเรียน 
4.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชน ร๎อยละ 90 มีความรู๎เรื่องศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

สามารถปฏิบัติได๎ 
 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนเอกชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนได๎รํวมกิจกรรมตามโครงการ 

ตามรอยเท๎าพํอ ร.9 
เชิงคุณภาพ  นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีความรู๎เรื่องศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

สามารถปฏิบัติได๎ 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
6.1 กิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
6.2 กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง” 
6.3 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
6.4 กิจกรรมการทําโครงงานอาชีพ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 54 โรงเรียน 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)    พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 

10. งบประมาณ  จํานวน  363,100  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 25,600 บาท 
คําใช๎สอย 243,000 บาท 
คําวัสดุ 94,500 บาท 
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 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
3. กิจกรรมศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 228,800 12,800 162,000 54,000 
4. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 40,500 - 27,000 13,500 
5. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 53,300 12,800 27,000 13,500 
6. การทําโครงงานอาชีพ 40,500 - 27,000 13,500 

รวม 363,100 25,600 243,000 94,500 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :   การทํากิจกรรมอาจไมํประสบผลสําเร็จถ๎าไมํมีวิทยากรที่เข๎าใจ 
 การบริหารความเสี่ยง :  จัดการศึกษาทุกเรื่องในกิจกรรมตํางๆ และประสานงานกับผู๎รู๎ 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนเข๎าใจและปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนได๎ 

สามารถหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเราได๎ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 2    พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการ 
     ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
     

1. ช่ือโครงการ    สร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

2. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ที่มอบหมายให๎
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยงานหลักรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรํงรัดการปฏิรูปการศึกษาให๎เกิดผล  
เป็นรูปธรรมภายในปี 2560 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาในแตํละระดับ  เชํน การ
พัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให๎เทียบเทําระดับสากล  รวมทั้งการจัดทําเส๎นทางการศึกษา 
(Education Path)  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เป็นข๎อมูลในการเลือกเส๎นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองนั้น  โดย
ให๎กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยงานหลักรํวมกับกระทรวงแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย  และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเรํงรัดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนด๎านการศึกษาให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  โดยใน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลให๎เขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกเขตจัดเก็บข๎อมูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยูํในแตํละเขต  เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ
จัดทําเส๎นทางการศึกษาของนักเรียนให๎เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน  รวมทั้งเพ่ือเป็น
ประโยชน์ตํอการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาแตํละเขตตํอไป  ซึ่งสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ได๎มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล๎ว  ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์และนําไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมี
ความสุขและสนองตอบตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติ  โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาคือ 
ยุทธศาสตร์การสร๎างความสามารถ ในการแขํงขัน และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตต๎องเริ่มตั้งแตํในครรภ์มารดาตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต ในสํวนของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและท่ัวถึง ต๎องมีการปฏิรูปโครงสร๎างและระบบ
บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับการขยายโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาอยํางเทําเทียมและทั่วถึง การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชียวชาญสูํความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูผู๎สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให๎มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู๎ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 มีการกําหนดแนวทางการเสริมสร๎างการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ไว๎ 
  จากความสําคัญดังกลําวข๎างต๎น  กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหนํวยงานที่มีบทบาทสําคัญ            
ใน การสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดทักษะอันพึงประสงค์ สําหรับการเป็นพลเมืองและพลโลก         
ที่มีคุณภาพในอนาคต จึงควรจัดการเรียนการสอนควบคูํกับเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์อาชีพให๎กับ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาไปสูํสังคมคุณภาพได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน  ดังนั้น  สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ในฐานะเป็นหนํวยงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ต๎องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด ได๎เล็งเห็นความสําคัญ
การดําเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ หรือฝึกงานอาชีพในสถานที่ที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเป็นการสั่ง
สมประสบการณ์เพ่ือก๎าวสูํเส๎นทางอาชีพนั้นในอนาคต จึงได๎กําหนดให๎มีโครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ 
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(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในระดับจังหวัด ผํานกิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ การสร๎าง
ความเข๎าใจและสํงเสริมความรํวมมือกับสถานศึกษา การเสริมสร๎างให๎นักเรียนมีทัศนะ มุมมอง และทักษะด๎าน 
อาชีพในสถานประกอบการ (Industry or Company)  หนํวยงาน แหลํงงาน (Work Place)  และศูนย์การ
เรียนรู๎ด๎านอาชีพ  การสร๎างความเข๎าใจเสริมสร๎างประสบการอาชีพให๎กับนักเรียนระดับพ้ืนที่ และการจัดระบบ
ดูแล นิเทศ ติดตาม กํากับ เพ่ือการพัฒนาประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในระดับพื้นที่ 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเสริมสร๎างให๎นักเรียนมีทัศนะ มุมมอง และทักษะด๎านอาชีพในสถานประกอบการ 
(Industry or Company) หนํวยงาน แหลํงงาน (Work Place) และศูนย์การเรียนรู๎ด๎านอาชีพ โดยนักเรียนที่
เข๎ารํวมโครงการจะได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎านอาชีพ ทักษะการทํางานเบื้องต๎น การเรียนรู๎ และเข๎าใจ
สภาพการทํางานในโลกอาชีพจริง 
   3.2 สร๎างความเข๎าใจสร๎างประสบการณ์อาชีพให๎กับนักเรียนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งภาคีเครือขําย
ความรํวมมือตําง ๆ และสนับสนุนให๎นักเรียนเรียนอยํางมีเปูาหมายตรงตามความถนัด 

4. เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เชิงปริมาณ : 

1. จํานวนผู๎เข๎ารํวมอบรม  100 คน  ประกอบด๎วย 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน 20 คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน 20 คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 20 คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 40      จํานวน 20 คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์       จํานวน 20 คน  

2. จํานวนกิจกรรมภายใต๎โครงการสร๎างประสบการอาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 2 กิจกรรม 

 4.2 เชิงคุณภาพ  :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความตระหนัก รับรู๎ เกี่ยวกับประสบการณ์
อาชีพ (Work Experience) และนํามาประยุกต์ใช๎ในการดํารงชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   เพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา 45 : 55  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  6.1 ขออนุมัติโครงการ 
  6.2 แตํงตั้งคณะทํางาน 
  6.3 ประชุมชี้แจงโครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
  6.4 ดําเนินโครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ดังนี้ 

 (1) เชิญชวนสถานประกอบการ หนํวยงาน องค์กร หรือแหลํงงานอื่น ๆ เพ่ือรับนักเรียนฝึก
ประสบการณ์อาชีพ 

 (2) ประสานงานและกําหนดแนวทางการฝึกประสบการณ์อาชีพรํวมกับทุกหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในระดับพ้ืนที่ 
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 (3) รํวมประเมินแหลํงฝึกประสบการณ์อาชีพ 
 (4) แสวงหาความรํวมมือสนับสนุนกิจกรรมจากสถานประกอบการ หนํวยงาน องค์กร  

แหลํงงาน  
6.5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
6.6 นําเสนอรายงานผลการจัดโครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

8. พื้นที่เป้าหมาย   โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1/ เขต 2/ เขต 3/ สพม. เขต 40 และ 
     โรงเรียน เอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์        

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
   การฝึกประสบการณ์อาชีพตามความถนัดและความพร๎อมของแตํละฝุาย จํานวน 15 วัน ชํวงปิด
ภาคเรียน ระหวํางเดือนตุลาคม 2561  

10. งบประมาณ  จํานวน  50,000.-   บาท   แยกเป็น 
  คําตอบแทน    19,200  บาท 
  คําใช๎สอย    -          บาท 
  คําวัสดุ              10,800  บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. ประชุมชี้แจงโครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ  
(Work Experience)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จํานวน  5 ครั้ง  (เขตพ้ืนที่การศึกษาและกลุํม
สํงเสริมการศึกษาเอกชน แหํงละ ครั้ง ๆ ละ 20 คน)  

1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (100x35x2) 
1.2 คําอาหารกลางวัน (100x120) 

19,000  
 

 
 

 
 

 
 

7,000 
12,000 

 
 

 
 

2. คณะทํางานดําเนินการติดตาม ประเมินผล
โครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work 
Experience)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  (5 คณะ)   
     2.1 คําน้ํามันเชื้อเพลิง   (4 คน x 240 บาท x 2 
วัน x 5 คณะ) 
     2.2 คําเบี้ยเลี้ยง (1 คัน x 2,000 บาท x 5 คณะ) 
   2.3 คําวัสดุสํานักงาน 
   2.4 คําวัสดุคอมพิวเตอร์ 

31,000  
 
 
 
9,600 
 
10,000 

  
 
 
 
 
 
 
5,400 
6,000 

รวม 50,000 19,600 19,000 11,400 
(หมายเหตุ : ขอถัวจํายทุกรายการ) 
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11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
    นักเรียนจะฝึกประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience)  ไมํครบกําหนดตามระยะเวลา 
  การบริหารความเสี่ยง 
    ประสานคณะทํางาน นิเทศ ติดตาม และให๎คําปรึกษาแนะนําการฝึกประสบการณ์อาชีพของ
นักเรียนอยํางใกล๎ชิดและเป็นประจํา 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ทําให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีการพัฒนาทักษะทางด๎านอาชีพทักษะการทํางานเบื้องต๎น  
การเรียนรู๎  และเข๎าใจสภาพการทํางานในโลกอาชีพจริง และสร๎างภาคเครือขําย 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. ท่ี 2  การพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการ 
     ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

1. ช่ือโครงการ         ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา                                

2. หลักการและเหตุผล    
 พระราชบัญญัติแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎กําหนดให๎ครูใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู๎ และพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมแกํผู๎เรียน โครงการสํงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา จึง
มีความจําเป็นในการที่จะชํวยสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎และทักษะวิจัย
เพ่ิมข้ึน สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทการเป็น ผู๎นํา ผู๎ถํายทอดความรู๎ ไปเป็นผู๎ชํวยเหลือสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎ผู๎ เรียนแสวงหาความรู๎ จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  และสอนให๎รู๎จักคิดวิ เคราะห์ข๎อมูลที่ถูกต๎องผําน
กระบวนการวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลในการพัฒนา ศักยภาพผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะวิจัยให๎แกํครู และบุคลากร 
3.2 เพ่ือสนับสนุนการทําผลงานวิจัยของครู และบุคลากร  
3.3 เพ่ือเผยแพรํผลงานการศึกษาวิจัยของครู และบุคลากร  

4. เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เชิงปริมาณ : ครู และบุคลากร ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะ
วิจัย 

 4.2 เชิงคุณภาพ  :  ครู และบุคลากร มีกระบวนการติดตามอยํางเป็นระบบสามารถใช๎การวิจัย
เป็นเครื่องมือในการสร๎างเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองและจัดทําผลงานวิจัย เพ่ือเผยแพรํได๎ 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  5.1 ร๎อยละของครู/บุคลากรที่มีผลงานวิจัย 
  5.2 จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอ 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 จัดทําเอกสารคูํมือระเบียบวิธีวิจัย  
6.2 สนับสนุนครู และบุคลากร ในการทําผลงานวิจัย  
6.3 สร๎างเวทีนําเสนอ/เผยแพรํผลงานวิจัย  
6.4 ติดตามและประเมินผล  
6.5 สรุปและรายงานผล 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ     
7.1 ครูผู๎สอน ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
7.2 บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. พื้นที่เป้าหมาย    
   หนํวยงานและสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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9. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 

10. งบประมาณ 
  จากงบประมาณสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน  20,000.-บาท ดังนี้ 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 

 

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
จัดทําเอกสารคูํมือระเบียบวิธีวิจัย 20,000 - - 20,000 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
    ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะทางการวิจัยน๎อย และไมํมีการเผยแพรํ
ผลงานการศึกษาวิจัย 
  การบริหารความเสี่ยง 
    สํงเสริมให๎ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจทางการวิจัย และสามารถเผยแพรํ
ผลงานทางการวิจัยได๎ 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ครู และบุคลากร ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะการวิจัย  
13.2 ครู และบุคลากร สามารถใช๎การวิจัยเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างและพัฒนาการเรียนรู๎  

ตลอดจนสามารถจัดทําผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรํได๎ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ช่ือโครงการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

2. หลักการและเหตุผล   
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ในการการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู๎ในสตวรรษที่ 21
และได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 เพ่ือให๎การดําเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด จึงจําเป็นต๎องดําเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาด๎วยวิธีการ กระบวนการ และกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการจัด
การศึกษาของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในจังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

4. เป้าหมายของโครงการ  
4.1 เชิงปริมาณ  

       กํากับติดตาม การดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์  ทุกโรงเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
        4.2 เชิงคุณภาพ 
               สถานศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ  

              ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาเปูาหมายได๎รับการกํากับ ติดตาม การพัฒนาการจัดการศึกษา และ
มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

        5.2 เชิงคุณภาพ    
              ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได๎รับการการกํากับ ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา : แบํงปันสุดยอดวิธียกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET 
นายคํารณ  เหมือนโพธิ์ 
และคณะ 

2 การประสาน/สํงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย 
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ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3 การประสาน/สํงเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (STEM Education) และ
คุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษ ที่ 21 

นายเอกชัย  จันทา 

4 การขับเคลื่อนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ นายบุญโยม  เกยเลื่อน 
5 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสํงเสริม สนับสนุน 

การจัดการศึกษา แบบทวิการศึกษา ทวิภาคี สหกิจศึกษา 
นางสาวธนัชพร  อํอนอิงนอน 

6 การพัฒนาการศึกษากํอนวัยเรียน นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ 
7 การประสานสํงเสริมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต๎องการความ

ชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) 
นายชัยชาญ  หมื่นชนะมา 

8 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสํงเสริม
คุณลักษณะผู๎เรียน 

1.นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล 
2.นายสุภาพ  กุประดิษฐ์ 

9 PLC นวัตกรรมขับเคลื่อน 2 R ของหนํวยงานทางการศึกษา 1.นางปัญญ์ประคอง  สาธรรม 
2.นายสมชาย มีกําลัง 

10 การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ 
11 การประสานสํงเสริมโรงเรียนประชารัฐ นายสุภาพ  กุประดิษฐ์ 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. พื้นที่เป้าหมาย   ทุกอําเภอ รวม 11 อําเภอ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  
10. งบประมาณ           งบประมาณ            จํานวนเงิน      1,864,050  บาท 

แยกเป็น 
   คําตอบแทน     99,720  บาท 
   คําใช๎สอย 1,036,360  บาท 
   คําวัสดุ    727,970  บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา : แบํงปันสุด
ยอดวิธียกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET 

500,000 - 480,000 20,000 

กิจกรรมที่ 2 การประสาน/สํงเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

115,000 36,000 39,000 40,000 

กิจกรรมที่ 3 การประสาน/สํงเสริมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
(STEM Education) และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษ ที2่1 

79,000 - 39,000 40,000 

กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

74,000 - 74,000 - 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา
และสํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  แบบทวิการศึกษา  
ทวิภาคี สหกิจศึกษา 

32,400 7,200 21,000 4,200 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาการศึกษากํอนวัยเรียน 121,630 45,000 39,900 36,730 
กิจกรรมที่ 7 การประสานสํงเสริมยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อยํางเรํงดํวน (ICU) 

79,000 - 39,000 40,000 

กิจกรรมที่ 8 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
และสํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียน 

574,500 - 110,000 464,500 

กิจกรรมที่ 9 PLC นวัตกรรมขับเคลื่อน 2 R ของหนํวยงาน
ทางการศึกษา 

172,800 7,200 150,600 15,000 

กิจกรรมที่ 10 การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 36,720 4,320 4,860 27,540 
กิจกรรมที่ 11 การประสานสํงเสริมโรงเรียนประชารัฐ 79,000 - 39,000 40,000 

รวม 1,864,050 99,720 1,036,360 727,970 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

11. รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา : แบ่งปันสุดยอดวิธียกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET  

1.1  วัตถุประสงค์  
1.1.1  เพื่อให๎หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการอํานออก

เขียนได๎ของสถานศึกษาในสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
1.1.2  เพื่อสร๎างเว็บไซต์ในการแบํงปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.1.3 เพื่อสํงเสริมความรํวมมือของทุกภาคสํวนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎การจัดการ

องค์ความรู๎ 

1.2  เป้าหมายของโครงการ  
1.2.1 เชิงปริมาณ  

1)  ครูสุดยอดฝีมือ (ครูผู๎สอนที่นักเรียนมีผลการสอบ O-NET สูงกวําระดับประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา 2557 – 
ปีการศึกษา 2559) 

2)  ครูผู๎สอน 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2.2 เชิงคุณภาพ 
1.  ครูผู๎สอนที่เข๎ารํวมเป็นเครือขําย นําความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับ ไปใช๎ในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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2.  ผลสัมฤทธิ์ (O-NET) นักเรียน ของครูที่เข๎ารํวมเป็นเครือขําย สูงขึ้นอยํางน๎อย ร๎อยละ 3 ทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎  

1.3  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1.3.1 เชิงปริมาณ 

1) จํานวนครูสุดยอดฝีมือที่เข๎ารํวมการแบํงปันองค์ความรู๎ อยํางน๎อยกลุํมสาระการเรียนรู๎ละ  
50 คน 

2) ร๎อยละ 50 ของครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลักท่ีเข๎ารํวม ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 
3) ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียน จ.เพชรบูรณ์ เพ่ิมข้ึนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎อยํางน๎อย                     

ร๎อยละ 3 
1.3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ร๎อยละ 50 ของครูผู๎สอนที่เข๎ารํวมเครือขําย นําความรู๎ไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1.4  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. สํารวจและจัดทําทําเนียบ “ครูสุดยอดฝีมือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET” 
2. จัดทําเว็บไซต์แบํงปันสุดยอดวิธียกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET ของครู จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. ครูสุดยอดฝีมือ นําองค์ความรู๎ที่เป็น Best Practice ที่ได๎จากการปฏิบัติจริงมาแบํงปัน  
4. ประชาสัมพันธ์ให๎ครูเขํารํวมเครือขําย 
5. ประเมินผล online 
6. สรุปผลการดําเนินงาน 

1.5  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการทดสอบ O-NET 

1.6 พื้นที่เป้าหมาย  
สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการทดสอบ O-NET ทั้งจังหวัด 

1.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

1.8 งบประมาณ            จํานวนเงิน  500,000 บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน - บาท 
คําใช๎สอย 480,000 บาท 
คําวัสดุ 20,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. สํารวจและจัดทําทําเนียบ “ครูสุดยอดฝีมือ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET” 

40,000  20,000 20,000 

2. จัดทําเว็บไซต์แบํงปันสุดยอดวิธียกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พิชิต O-NET ของครู จังหวัดเพชรบูรณ์ 

20,000  20,000  

3. ครูสุดยอดฝีมือ นําองค์ความรู๎ที่เป็น Best Practice
ที่ได๎จากการปฏิบัติจริงมาแบํงปัน เกี่ยวกับ 

175,000  175,000  
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจําย 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

3.1 การสร๎างความตระหนักให๎นักเรียนเห็น
ความสําคัญในการสอบ O-NET 

3.2 การยกระดับ 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก ตาม
ตัวชี้วัด และเนื้อหาสาระที่สอบ O-NET ใน 3 
ประเด็น ได๎แกํ 
- ความรู๎ 
-  เทคนิคการสอน, เทคนิคการทบทวน 
-  ข๎อสอบและเทคนิคการวิเคราะห์ข๎อสอบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให๎ครูเขํารํวมเครือขําย 55,000  55,000  
5. ประเมินผล online 10,000  10,000  
6. สรุปผลการดําเนินงาน 200,000  200,000  

รวมงบประมาณ 500,000  480,000 20,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

1.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

1.  การจัดการของผู๎ดูแลระบบ ไมํได๎ดําเนินการจัดการองค์ความรู๎ของสมาชิกอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง 

2.  ครูไมํให๎ความสนใจในการสมัครเข๎ารํวม 
 การบริหารความเสี่ยง 

1.  มอบหมายผู๎ดูแลระบบที่มีความรู๎ทางด๎าน ICT และด๎านการวัดผลประเมินผล 
2.  กําหนดมาตรการเชิญชวนเชิงรุก และให๎ขวัญกําลังใจแกํผู๎มีสํวนรํวมในการแบํงเป็นองค์ความรู๎ตาม

เกณฑ์ที่กําหนด 

1.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้น 
 
กิจกรรมที่ 2 การประสานและส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2.1. วัตถุประสงค์ 
 2.1.1 เพ่ือประสาน/สํงเสริมการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2.2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.2.1 เชิงปริมาณ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสาน/สํงเสริมการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ในสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้ 

- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
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- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
- โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
- สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.2.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการประสาน/สํงเสริมจากสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ  
  - ร๎อยละ 50 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) เพ่ิมข้ึน  
 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  - สถานศึกษามีความรู๎และเข๎าใจในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2.4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 2.4.1 สํารวจข๎อมูลสถานศึกษาที่ต๎องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 2.4.2 ประชุม วางแผน การดําเนินงาน 
 2.4.3 แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
 2.4.4 ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 2.4.5  ดําเนินการประสาน/สํงเสริมสถานศึกษา  

2.4.6 ดําเนินการจัดคํายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชน 
2.4.7  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 

2.5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
2.5.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2.5.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
2.5.3  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
2.5.4  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
2.5.5  โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.5.6  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
2.5.7  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.6. พื้นที่เป้าหมาย 
2.6.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2.6.2 โรงเรียนในวังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
2.6.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
2.6.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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2.6.5  โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.6.6  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
2.6.7  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 

2.8 งบประมาณ  จ านวน 115,000 บาท 
 แยกเป็น 
  คําตอบแทน  36,000 บาท 
  คําใช๎สอย 39,000 บาท 
  คําวัสดุ     40,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจําย 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. สํารวจข๎อมูลสถานศึกษาที่ต๎องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
2. ประชุม วางแผน การดําเนินงาน 
3. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
4. ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
5. ดําเนินการประสาน/สํงเสริมสถานศึกษา  
5.1 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน 13 คันๆ ละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 
5.2 จัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานในโครงการ เป็นเงิน 
6. ดําเนินการจัดคํายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชน 
7. สรุปและรายงานในการดําเนินงานเป็นรูปเลํมให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
- รูปเลํม จํานวน 50 เลํมๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
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- 
- 
- 
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- 
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- 
 
- 
- 
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30,000 
- 
 
 
 

10,000 
รวมงบประมาณ 115,000 36,000 39,000 40,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

2.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
 การประสาน/สํงเสริม และเก็บข๎อมูลอาจลําช๎า และอาจจะไมํทั่วถึง  

2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.10.1 สถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการประสาน/สํงเสริมให๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
2.10.2 นักเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน 
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กิจกรรมที่ 3 ประสาน/ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ (STEM Education) และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3.1 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประสาน/สํงเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ (STEM Education) และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3.2. เป้าหมายของโครงการ 
 3.2.1 เชิงปริมาณ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสาน/สํงเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (STEM Education) และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21  
ในสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้ 

- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
- โรงเรียนในวังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
- โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
- สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์      

 3.2.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการประสาน/สํงเสริมจากสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ (STEM Education)  และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3.3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 3.3.1 เชิงปริมาณ  
  - ร๎อยละ 30 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น  
 3.3.2 เชิงคุณภาพ 
  - สถานศึกษามีความรู๎และเข๎าใจในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
(STEM Education) และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21    

3.4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.4.1  เขียนโครงการ 
 3.4.2  สํารวจข๎อมูลสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู๎แบบ STEM Education และคุณลักษณะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3.4.3  ประชุม วางแผน การดําเนินงาน 
 3.4.4  แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
 3.4.5  ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 3.4.6  ดําเนินการประสาน/สํงเสริมสถานศึกษา  
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 3.4.7  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 

3.5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
3.5.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3.5.2 โรงเรียนในวังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
3.5.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
3.5.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
3.5.5 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.5.6 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
3.5.7 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.6. พื้นที่เป้าหมาย 
3.6.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3.6.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
3.6.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
3.6.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
3.6.5 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.6.6 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
3.6.7 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.7. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 

3.8. งบประมาณ  จํานวน  79,000  บาท แยกเป็น 
  คําตอบแทน  - บาท 
  คําใช๎สอย  39,000 บาท 
  คําวัสดุ      40,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. เขียนโครงการ  
2. สํารวจข๎อมูลสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎แบบ 
STEM Education และคุณลักษณะที่จําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. ประชุม วางแผน การดําเนินงาน 
4. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
5. ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
6. ดําเนินการประสาน/สํงเสริมสถานศึกษา 
  

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
6.1 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน 13 คันๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 
6.2 จัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานในโครงการ 
เป็นเงิน 
7. สรุปและรายงานในการดําเนินงานเป็น
รูปเลํมให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
- รูปเลํม จํานวน 50 เลํมๆ ละ 200 บาท  
เป็นเงิน 

39,000 
 
 

30,000 
 
 

10,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 

39,000 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

30,000 
 
 

10,000 

รวมงบประมาณ 79,000 - 39,000 40,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

3.9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
 การประสาน/สํงเสริม และเก็บข๎อมูลอาจลําช๎า และอาจจะไมํทั่วถึง   

3.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 สถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการประสาน/สํงเสริมให๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (STEM Education) และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
 13.2 นักเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่จําเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน 
 
กิจกรรมที่ 4  การขับเคลื่อนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

4.1. วัตถุประสงค์  
         ประสานงานการจัดการการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผู๎เรียนสายอาชีพ  
4.2. เป้าหมายของโครงการ  
 4.2.1 เชิงปริมาณ   
               สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทุกแหํงในจังหวัดเพชรบูรณ์  
        4.2.2 เชิงคุณภาพ  
               สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการศึกษาตํอ
สายอาชีพให๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

4.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 4.3.1 เชิงปริมาณ  
  จัดประชุมผู๎บริหารหรือผู๎แทนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอยํางน๎อย 3 เดือน : ภาคการศึกษา 
จํานวน 4 ครั้ง  
        4.3.2 เชิงคุณภาพ  
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถขับเคลื่อนและจัดประชุมผู๎บริหารหรือผู๎แทน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผู๎เรียนสายอาชีพ 
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4.4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         4.4.1 สร๎างเครือขํายการประสานงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา         
         4.4.2 ประชุมผู๎บริหารหรือผู๎แทนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  ผู๎บริหารหรือผู๎แทนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

6. พื้นที่เป้าหมาย  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณ            จํานวนเงิน  74,000  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน - บาท 
คําใช๎สอย 74,000 บาท 
คําวัสดุ - บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. สร๎างเครือขํายการประสานงานสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา : จัดทําข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการประสานงาน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  

- - - 
 

- 

2. ประชุมผู๎บริหารหรือผู๎แทนสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (จัดสถานที่เอกชน) 
    2.1 คําอาหาร สําหรับผู๎เข๎าประชุมฯ  จํานวน 50 คน  
จํานวน 4 วัน จํานวน 4 มื้อๆ ละ 200 บาท (50x4x200)  
   2.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม สําหรับผู๎เข๎าประชุมฯ  
จํานวน 50 คน จํานวน 8 มื้อๆ ละ 50 บาท (50x8x50)       
   2.3 คําห๎องประชุม จํานวน 4 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท     
(4x2,000) เป็นเงิน  
   2.4 คําถํายเอกสารและเข๎าเลํมระเบียบวาระประชุม
จํานวน  4 ครั้งๆ ละ จํานวน 50 เลํมๆ ละ 30 บาท  
(4x50x30) เป็นเงิน  

74,000 -  
 

40,000 
 

20,000 
 

8,000 
 

6,000 

- 

รวมงบประมาณ 74,000 - 74,000 - 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีสัดสํวนการเพ่ิมผู๎เรียนสายอาชีพเมื่อเทียบกับผู๎เรียนสาย
สามัญเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด (45 : 55)  
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กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  
 แบบทวิการศึกษา ทวิภาคี สหกิจศึกษา 

5.1 วัตถุประสงค์  
 5.1.1  เพื่อให๎สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหนํวยงานทางการศึกษาในสังกัด 
เข๎าใจแนวปฏิบัติและดําเนินงานแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุเปูาหมายการศึกษาเพ่ือการมีงานทําอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
         5.1.2  เพ่ือสํงเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาแบบ ทวิการศึกษา ทวิภาคี และสหกิจศึกษา ให๎
ผู๎เรียนได๎มีงานทํา เมือจบการศึกษาแล๎ว 

 5.1.3  เพื่อให๎ผู๎เรียนมีเปูาหมายในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

5.2 เป้าหมายของโครงการ  
 5.1.2 เชิงปริมาณ  
              - จัดประชุม ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสํงเสริม สนับสนุน ทวิการศึกษา ทวิภาคี  
สหกิจศึกษา  2 ครั้ง ตํอปี 
        5.1.3 เชิงคุณภาพ  
              - หนํวยงานทางการศึกษาทุกแหํงในสังกัด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือการมีงานทํา และพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 

5.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
        5.3.1 เชิงปริมาณ 
 - ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทางการศึกษาทุกแหํงในสังกัด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทํา และพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 
        5.3.2 เชิงคุณภาพ 
             - ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนที่เรียนจบแล๎วมีงานทํา 

5.4 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         5.4.1 จัดทําและแจ๎งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และสํงเสริม 
สนับสนุน ทวิการศึกษา ทวิภาคี สหกิจศึกษา สําหรับหนํวยงาน ทางการศึกษาทุกแหํงในสังกัด ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์   
         5.4.2 รวบรวม จัดทําเอกสาร สื่อ และเครื่องมือทางการแนะแนว สนับสนุนการดําเนินการแนะ
แนว เพื่อเป็นตัวอยํางในการจัดทําโครงการ กิจกรรมแนะแนวทางอาชีพทั้งในและนอกห๎องเรียนของ
สถานศึกษา 
         5.4.3 ให๎ความรู๎แกํผู๎รับผิดชอบงานแนะแนว ของหนํวยงานทางการศึกษาทุกแหํงในสังกัด 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
         5.4.4 สนับสนุน สํงเสริม และติดตามการดําเนินงาน การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ทวิ
การศึกษาทวิภาคี สหกิจศึกษา  ตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา  
         5.4.5 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ดําเนินงานแนะแนว เพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุเปูาหมาย การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

5.5 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ    หนํวยงานทางการศึกษาทุกแหํงในสังกัด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   

5.6 พื้นที่เป้าหมาย   หนํวยงานทางการศึกษาทุกแหํงในสังกัด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
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5.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) ปีงบประมาณ 2561 

5.8 งบประมาณ            จํานวนเงิน  32,400 บาท     แยกเป็น 
คําตอบแทน 3,600 บาท 
คําใช๎สอย 21,000 บาท 
คําวัสดุ 4,200 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1.จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
และสํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาแบบทวิการศึกษา  
ทวิภาคี สหกิจศึกษา ประกอบด๎วย 

- ตัวแทนสํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จํานวน 2 คน 

- ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พช. จํานวน 12 คน 
- ตัวแทนอาชีวศึกษา จํานวน 13 แหํง 
- ตัวแทนหนํวยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  จํานวน  4 แหํง 
- ตัว แทน กศน. 11 แหํง 

    - คําอาหาร/อาหารวํางและเครื่องดื่ม  
            (42 คน X 250 บาท X 2 ครั้ง = 21,000)  

- คําเอกสาร/คําจัดทําเครื่องมือ  
           (42 คน  X 50 บาท X 2 ครั้ง = 4,200) 

- คําวิทยากร จํานวน 2 คน 
         (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน= 7,200) 

32,400 7,200 21,000 4,200 

รวมงบประมาณ 32,400 7,200 21,000 4,200 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

5.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 

5.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        หนํวยงานทางการศึกษาทุกแหํงในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มีการจัดการเรียนการสอน   
เพ่ือการมีงานทํา และจัดการศึกษา แบบทวิการศึกษา ทวิภาคี สหกิจศึกษา  และพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 
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กิจกรรมที ่6  การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยในสังกัด ศธจ.เพชรบูรณ์ 

6.1 วัตถุประสงค์ 
 6.1.1 เพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการการเรียนการสอนระดับกํอนประถมศึกษา จัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ STEM แกํนักเรียนปฐมวัย 

6.1.2 เพ่ือให๎ครูผู๎สอนระดับปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดการการเรียนรู๎ที่เน๎นการ 
สอนบูรณาการ  STEM ศึกษาแกํนักเรียนปฐมวัย 

6.1.3 เพ่ือให๎ผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัย มีความรู๎เรื่องการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน คือ 
พัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาและสาระทักษะการดํารงชีวิตให๎แกํลูก 

6.2. เป้าหมายของโครงการ  
 6.2.1 เชิงปริมาณ  
  1) สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแหํง ที่จัดการเรียนการสอน
กํอนประถมศึกษา ควรจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ STEM แกํนักเรียนปฐมวัย ทั้งปีการศึกษา 

       2) ครูผู๎สอนปฐมวัย ในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดการการเรียนรู๎ที่เน๎นการสอนบูรณาการ  SREM ศึกษา อยํางน๎อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

  3) ตัวแทนผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ได๎รับความรู๎เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเกี่ยวกับพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาและสาระทักษะการดํารงชีวิตให๎แกํลูก อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
             6.2.2 เชิงคุณภาพ  
  1) สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณา
การ STEM แกํนักเรียนปฐมวัย 

    2) ครูผู๎สอนปฐมวัย ในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สามารถจัดการการเรียนรู๎ที่เน๎นการสอนบูรณาการ  SREM ศึกษา 

  3) ตัวแทนผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัยในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ ได๎รับความรู๎เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเกี่ยวกับพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และสาระทักษะการดํารงชีวิตให๎แกํลูก 

6.3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 6.3.1 เชิงปริมาณ  ร๎อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ STEM แกํนักเรียนปฐมวัย และผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาทั้ง 
4 ด๎านและสาระทักษะการดํารงชีวิตให๎แกํลูกของนักเรียนปฐมวัย 

 6.3.2 เชิงคุณภาพ  สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการเรียนรู๎ที่ 
เน๎นการบูรณาการ STEM แกํนักเรียนปฐมวัย และผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาทั้ง 4 ด๎านและ
สาระทักษะการดํารงชีวิตให๎แกํลูกของนักเรียนปฐมวัย 

6.4. วิธีด าเนินการ 
6.4.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอน STEM ศึกษาแกํครูผู๎สอนปฐมวัย 
6.4.2  การอบรมให๎ความรู๎แกํตัวแทนผู๎ปกครองนักเรียน 
6.4.3  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน  

ศธจ. พช. 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนของ 

สถานศึกษา 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. สถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณจ์ัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนปฐมวัยที่เน๎นการ 
บูรณาการ STEM ศึกษา 

1. สถานศึกษาจัดการประชุมครูผูส๎อน
ปฐมวัยเพื่อช้ีแจงแนวปฏิบัติ และคัดเลือก
ครูเพื่อเป็นตัวแทนในการรับการอบรม 
STEM ศึกษา 

พฤศจิกายน 
2561 

ศน.นิพพชิน ์
และคณะ
วิทยากร 

2.ครูผูส๎อนระดับปฐมวัย สถานศึกษาใน
สังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถจัดการการเรียนรู๎ที่
เน๎นการสอนบรูณาการ  SREM ศึกษา
และขยายผลการจดัการเรียนรู๎ได ๎

2. ครูผู๎สอนปฐมวัยเข๎ารบัการพัฒนาเพื่อนํา
ความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนและขยายผลการอบรมให๎ครภูายใน
สถานศึกษาทราบและนําสูํการปฏบิัติ 

ธันวาคม 2561 ศน.นิพพิชน ์
และคณะ
วิทยากร 

3. ให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัย 
เรื่องการอบรมเลีย้งดูเกี่ยวกับพัฒนาท้ัง 4 
ด๎าน  คือด๎านรํางกาย อารมณ์ จติใจ 
สังคม และสติปญัญา  
 

3. สถานศึกษาคัดเลือกตัวแทนผู๎ปกครอง
นักเรียน  สถานศึกษาละ 2 คนเพื่อเป็น
ตัวแทนเข๎ารํวมรับการอบรมเลี้ยงดูเกี่ยวกับ
พัฒนาท้ัง 4 ด๎าน  คือด๎านรํางกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

มิถุนายน 2562 
 

ศน.นิพพิชน ์
และคณะ
วิทยากร 

4. คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศตดิตาม
และประเมินผล  การเตรียมความพร๎อม
ในจัดการเรียนรูเ๎ด็กปฐมวัย     

4. สถานศึกษาดําเนินจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนแบบบรูณาการ และพร๎อมรับการ
นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  

สิงหาคม 2562- 
กันยายน 2562 

คณะ
ศึกษานิเทศก์
และโรงเรียน 
ในสังกัด 

 

6.5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ครูผู๎สอนปฐมวัยและผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด 
                                  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

6.6. พื้นที่เป้าหมาย  ครูผู๎สอนปฐมวัยและผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด  

6.7. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561 

6.8. งบประมาณ        จํานวนเงิน        121,630    บาท  แยกเป็น 
- คําตอบแทน      45,000 บาท 
- คําใช๎สอย         39,900 บาท 
- คําวัสด             36,730 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎แกํครูผูส๎อนเด็ก
ปฐมวัยมีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบรูณาการ  
STEM ศึกษา 
1.1 เอกสารประกอบการอบรม 60 เลํมx 120 = 8,400 
1.2 ปากกาเคมี  2  โหล             = 200 
1.3 กระดาษปรุ๏ฟ  2  โหลๆละ 150 = 300 
1.4 กระดาษกาว   1  โหลๆละ 420 = 420 
1.5 กระดาษการ์ดแข็งสีขาวทําเกยีรติบตัร 4 หํอๆละ 230=230 

49,690 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 

25,900 
 
 
 
 
 
 
 

8,790 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1.6 วัสดุฝึก STEM จํานวน  8 ชุดๆละ 1,200 บาท= 9,600 
1.7 คําอาหาร  65  คนๆละ 120    = 7,800 
1.8 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม เช๎า-บําย 65 คนๆละ 70=4,550 
1.9  คําสถานท่ี  1  วันๆละ  2,500 บาท 
1.10  คําวิทยากร 2  คนเหมาจําย 15,000  บาท 
2. จัดการอบรมใหค๎วามรูผ๎ู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัยตัวแทน 
สถานศึกษาละ 2 คน  เข๎ารํวมรับการอบรมเลี้ยงดเูกี่ยวกับ
พัฒนาท้ัง 4 ด๎าน  คือด๎านรํางกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และ
สติปัญญา 
2.1  คําอาหาร  125  คนๆละ 120    = 15,000 
2.2  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม เช๎า-บําย 125 คนๆละ 70 = 
8,750 
2.3  คําสถานท่ี  1  วันๆละ  2,500   บาท 
2.4  กระดาษปรุ๏ฟ  2  โหลๆละ 150 = 300 
2.5  กระดาษสีสองหน๎า   2 โหลๆ180= 360 
2.6  สีชอล์ก 24 กลํองๆละ 120= 2,880 
2.7  กระดาษเอ 4 จํานวน  5 รีมๆ130 = 650 
2.8  คําวิทยากร 4 คน เหมาจาํย  30,000 
2.9  คําเอกสารประกอบการประชุม 115 ชุดๆละ 100=11,500 

 
 
 
 
 

71,940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 

14,000 

 
 
 
 
 

27,940 

รวมงบประมาณ 121,630 45,000 39,900 36,730 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

6.9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความล๎าช๎าในการเบิกจํายงบประมาณ  
 การบริหารความเสี่ยง : การจัดและดําเนินงานให๎ทันในรอบเวลา  ผลการดําเนินงานสามารถบังเกิด
ผลสําเร็จได๎จริง ทําให๎เด็กปฐมวัยเป็นคนเกํง คนดี มีคุณธรรมและเกิดความยั่งยืน 

6.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ STEM แกํนักเรียนปฐมวัย 
 13.2 ครูผู๎สอนระดับปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดการการเรียนรู๎ที่เน๎นการสอน 

บูรณาการ  SREM ศึกษา 
 13.3 ให๎ความรู๎เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเก่ียวกับพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 

สติปัญญาแกํผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัย  
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กิจกรรมที่ 7 การประสานส่งเสริมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา    เป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 

7.1. วัตถุประสงค์ 
 7.1.1 เพ่ือประสานสํงเสริมโครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความ
ชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) 
 7.1.2 เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยําง
เรํงดํวน (ICU) 
 7.1.3 เพื่อประสานสํงเสริมยกระดับคุณภาพลงสูํโรงเรียนในกลุํมเปูาหมายของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เอกชนและอาชีวศึกษา 

 7.2. เป้าหมายของโครงการ 
 7.2.1 เชิงปริมาณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) ได๎แกํ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
อาชีวศึกษา และเอกชนทั้งหมด 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็น 
พิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) ทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์ได๎รับการประสานสํงเสริมจากสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษาและเอกชน 

7.3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 7.3.1 เชิงปริมาณ  
 - จํานวนโรงเรียนในสังกัดที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียน (ICU) จํานวนทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์  

- ร๎อยละ 100 เครือขํายที่เข๎ารํวมโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความ 
ชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) ได๎รับการประสานสํงเสริมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 7.3.2 เชิงคุณภาพ 

- ร๎อยละ 80 ของเด็กนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความ 
ชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) ได๎มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

7.4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 7.4.1 เขียนโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความ
ชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) 
 7.4.2 สํารวจข๎อมูลในโรงเรียนโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) ในกลุํมเปาูหมาย 
 7.4.3 เสนอโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) ตํอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 7.4.4 แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
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 7.4.5 ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 7.4.6 ดําเนินการประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการ
ความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) อาชีวศึกษาและเอกชน 
 7.4.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 

7.5 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 7.5.1 โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็น 

พิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) สพฐ.  
 7.5.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  
 7.5.3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐบาล  
 7.5.4 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เอกชน   
      

7.6 พื้นที่เป้าหมาย 
 7.6.5 โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็น 

พิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) สพฐ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1-3 และ สพม.40 
 7.6.5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
 7.6.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐบาล  
 7.6.7 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เอกชน  

7.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 

7.8 งบประมาณ  จ านวน 79,000 บาท แยกเป็น 
  คําตอบแทน     - บาท 
  คําใช๎สอย 39,000 บาท 
  คําวัสดุ     40,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. เขียนโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริม
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการ
ความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน 
(ICU) สพฐ.  
2. สํารวจข๎อมูลในโรงเรียนโครงการยกระดับ
คุณภาพ สถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) สพฐ. ใน
กลุํมเปูาหมาย 
3. เสนอโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริม
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการ
ความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน 
(ICU) สพฐ. ตํอ ศธจ.เพชรบูรณ์ เพื่อขออนุมัติ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
4. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
5. ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
6. ดําเนินการประสานสํงเสริมโครงการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือ 
  6.1 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน 13 คันๆ ละ 3,000 
บาท เป็นเงิน 
  6.2 จัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานในโครงการ  
เป็นเงิน 
7. สรุปและรายงานในการดําเนินงานเป็นรูปเลํมให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
  - รูปเลํม จํานวน 50 เลํมๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 

- 
- 
- 
 

 
39,000 

 
30,000 

 
 
 

10,000 

- 
- 
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- 

- 
- 
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39,000 
 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
- 
 
 
- 
 

30,000 
 

 
 

10,000 
รวมงบประมาณ 79,000 - 39,000 40,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

7.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
 7.9.1 ความเสี่ยงการประสานสํงเสริมโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความ
ชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) สพฐ. อาจจะไมํทั่วถึงโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนและ
อาชีวศึกษา 
 7.9.2 การบริหารความเสียง งบประมาณท่ีตั้งไว๎ตามกิจกรรมที่กําหนดอาจจะไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการหรือไมํได๎รับการอนุมัติที่เสนอ 

7.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.10.1 หนํวยงานต๎นสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการประสานสํงเสริมในทุกด๎านของโรงเรียน
ในโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) 
สพฐ.  
 7.10.2 โรงเรียนได๎รับการติดตํอ สื่อสาร ประสานงานในเรื่องคุณภาพสถานศึกษาที่ต๎องการความ
ชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) สพฐ. 
 7.10.3 โรงเรียนเอกชน และอาชีวศึกษา ได๎รับการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) สพฐ.ไปด๎วยกัน 
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กิจกรรมที่ 8 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน 
 

8.1. วัตถุประสงค์ 
 8.1.1 เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 8.1.2 เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) 

 8.1.3 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักรู๎ เข๎าใจและมีกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผลซึม
ซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทําความดี 

 8.1.4 เพื่อให๎ผู๎บริหาร ครู และนักเรียนสร๎างเครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรมโดยขอความ
รํวมมือจากหนํวยงานและองค์กรที่ทํางานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความตํอเนื่อง 

 8.1.5 เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งาน 
 8.1.6 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

 

8.2. เป้าหมายของโครงการ 
 8.2.1 เชิงปริมาณ 

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได๎กําหนดเปูาหมายของการดําเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด 
ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2560 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีกําหนดให๎มีโรงเรียนคุณธรรม
ต๎นแบบ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนคุณธรรม (11 อําเภอ) ขยายผลเครือขํายให๎เป็นต๎นแบบ 1 ตําบล 1 โรงเรียน
คุณธรรม ในปีการศึกษา 2561 ( 117 ตําบล ) และขยายผลการดําเนินงานให๎มีความครอบคลุมเป็นโรงเรียน
คุณธรรมครบทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 
  - สํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งานและ
พัฒนาศักยภาพทุกคน ทุกชํวงวัยเพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 8.2.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู๎ เข๎าใจและคิด
อยํางมีเหตุผลซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการ
ทําความดีและรํวมกันสร๎างเครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรมโดยขอความรํวมมือจากหนํวยงานและองค์กร 
ที่ทํางานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจนมีความตํอเนื่องและยั่งยืน 
  - ผู๎เรียนทุกคนของจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะตามต๎องการ เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎
งาน มีศักยภาพทุกคน ทุกชํวงวัย เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

8.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.3.1 เชิงปริมาณ  
  - ปีการศึกษา 2560 กําหนดให๎มีโรงเรียนคุณธรรมต๎นแบบครบทุกอําเภอๆ ละ 1 โรงเรียน 
(11อําเภอ) 
  - ปีการศึกษา 2561 กําหนดให๎มีโรงเรียนคุณธรรมต๎นแบบครบทุกตําบล (117 ตําบล) 
  - ปีการศึกษา 2562 กําหนดให๎มีโรงเรียนคุณธรรมต๎นแบบครบทุกโรงเรียน 
  - สํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียนทุกคนของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณลักษณะตามต๎องการของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งาน มีศักยภาพทุกคน ทุกชํวงวัย เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
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 8.3.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความตระหนักรู๎ เข๎าใจและคิดอยํางมี

เหตุผลซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทํา
ความดีตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ประการ 
  - ผู๎เรียนทุกคนของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณลักษณะตามต๎องการเป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน  
สู๎งาน มีศักยภาพทุกคน ทุกชํวงวัย เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

8.4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 8.4.1 เขียนโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และสํงเสริมคุณลักษณะ
ผู๎เรียน 
 8.4.2 สํารวจข๎อมูลในโรงเรียนโครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในสังกัด และ
สํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียน 
 8.4.3 เสนอโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และสํงเสริมคุณลักษณะ
ผู๎เรียนตํอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.4 แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
 8.4.5 ประสานสํงเสริมหนํวยงานต๎นสังกัดที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 

 8.4.6 แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดที่เก่ียวข๎องได๎ทราบและดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีกําหนดไว๎และกิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะ
ผู๎เรียนตามต๎องการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ  เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งาน มีศักยภาพทุกคน ทุกชํวงวัย 
เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 8.4.7 หนํวยงานต๎นสังกัด สถานศึกษากลุํมเปูาหมายคัดเลือกนักเรียนคุณลักษณะผู๎เรียนตาม
ต๎องการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ  เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งาน 
 8.4.8 มอบเกียรติบัตร และโลํรางวัลแกํนักเรียนที่ได๎รับคัดเลือกคุณลักษณะผู๎เรียนตามต๎องการ
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ  เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งาน 

 8.4.9 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให๎หนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 

8.5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 8.5.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 8.5.2 นักเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 60 คน 
 8.5.3 นักเรียนในสังกัดเอกชน จํานวน 15 คน  
 8.5.4 นักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จํานวน 13 คน        

8.6 พื้นที่เป้าหมาย 
 8.6.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1-3 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 8.6.2 สํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบเกียรติบัตรและโลํรางวัล ดังนี้ 

- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน 15 คน 
                     - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน 15 คน 
  - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 15 คน 
  - สพม.40 จํานวน 15 คน 
  - เอกชน จํานวน 15 คน 
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  - อาชีวศึกษา จํานวน 13 คน 
    รวม 88 คน 

8.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 
8.8 งบประมาณ   จํานวน   574,500    บาทแยกเป็น 
  คําตอบแทน  - บาท 
  คําใช๎สอย    110,000 บาท 
  คําวัสดุ     464,500 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

1. เขียนโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.และสํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียน 
2. สํารวจข๎อมูลในโรงเรียนโครงการคุณธรรม สพฐ. 
 ในกลุํมเปูาหมายและสํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียน  
3. เสนอโครงการ/กิจกรรมตํอสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
4. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
5. ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
6. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบและ
ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนโรงเรียนคุณธรรมของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์กําหนดไว๎ 
- ปีการศึกษา 2560 กําหนดให๎มีโรงเรียนคุณธรรม
ต๎นแบบครบทุกอําเภอๆ ละ 1 โรงเรียน (11อําเภอ) 
- ปีการศึกษา 2561 กําหนดให๎มีโรงเรียนคุณธรรม
ต๎นแบบครบทุกตําบล (117 ตําบล) 
- ปีการศึกษา 2562 กําหนดให๎มีโรงเรียนคุณธรรม
ต๎นแบบครบทุกโรงเรียน 
6.1 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน 13 คันๆ ละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 
  6.2 จัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานในโครงการ เป็นเงิน 
7. สรุปและรายงานในการดําเนินงานเป็นรูปเลํมให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
  - จํานวน 50 เลํมๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน 

8. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาในการ
คัดเลือกผู๎เรียนตามคุณลักษณะผู๎เรียนของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งาน ตามโควต๎า
จัดสรร 
9. คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน 13 คันๆ ละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 
10. คําจัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานในโครงการ เป็นเงิน 
11. ทําพิธีมอบเกียรติบัตรและโลํรางวัลแกํนักเรียน 
12. คําจัดจ๎างทําโลํรางวัลให๎กับนักเรียนที่ได๎รับการ
คัดเลือกตามคุณลักษณะผู๎เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จํานวน 88 อันๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 
13. คําสมทบสาธารณูปโภค 1 วัน เป็นเงิน 
14. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มกรรมการดําเนินงาน 
ครู นักเรียน ผู๎มีเกียรติ 1 มื้อ จํานวน 200 คนๆ ละ 35 
วัน เป็นเงิน 
15. คําจัดจ๎างทําปูายไวนิล 1 ผืน เป็นเงิน 
15. สรุปและรายงานในการดําเนินงานเป็นรูปเลํมให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
  - จํานวน 50 เลํมๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 
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รวมเป็นเงิน 328,000 - 74,500 253,500 

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน 
8. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาในการ
คัดเลือกผู๎เรียนตามคุณลักษณะผู๎เรียนของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียน สู๎งาน ตามโควต๎า
จัดสรร 
9. คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน 13 คันๆ ละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 
10. คําจัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานในโครงการ เป็นเงิน 
11. ทําพิธีมอบเกียรติบัตรและโลํรางวัลแกํนักเรียน 
12. คําจัดจ๎างทําโลํรางวัลให๎กับนักเรียนที่ได๎รับการ
คัดเลือกตามคุณลักษณะผู๎เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จํานวน 88 อันๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 
13. คําสมทบสาธารณูปโภค 1 วัน เป็นเงิน 
 

 
- 
 
 
 

26,000 
 
 

20,000 
- 

176,000 
 
 

2,500 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

26,000 
 
 
- 
- 
- 
 
 

2,500 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
- 

176,000 
 
 
- 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
14. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มกรรมการดําเนินงาน 
ครู นักเรียน ผู๎มีเกียรติ 1 มื้อ จํานวน 200 คนๆ ละ  
35 วัน เป็นเงิน 
15. คําจัดจ๎างทําปูายไวนิล 1 ผืน เป็นเงิน 
15. สรุปและรายงานในการดําเนินงานเป็นรูปเลํมให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
  - จํานวน 50 เลํมๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 

7,000 
 
 

2,500 
 
 

12,500 

- 
 
 
- 
 
 
- 

7,000 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

2,500 
 
 

12,500 
รวมเป็นเงิน 246,500 - 35,500 211,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 574,500 - 110,000 464,500 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

8.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
 8.9.1 ความเสี่ยงการประสานสํงเสริมโครงการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 อาจจะไมํทั่วถึงโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนและอาชีวศึกษา 
 8.9.2 การบริหารความเสียง งบประมาณท่ีตั้งไว๎ตามกิจกรรมที่กําหนดอาจจะไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการหรือไมํได๎รับการอนุมัติที่เสนอ 

8.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.10.1 การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาขยายผลโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา สพฐ.ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปตามกําหนด  
 8.10.2 มีการดําเนินโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา สพฐ.ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  
ทั้ง 5 ประการ 
 8.10.3 โรงเรียนได๎ดําเนินการตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา สพฐ.ทั้ง 7 ประการ 
 8.10.4 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ได๎รับการสํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียน ตามต๎องการเป็นคนดี มีวินัย 
ใฝุเรียน สู๎งาน 
 8.10.5 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ได๎รับการพัฒนาศักยภาพทุกคนทุกชํวงวัยเป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ 
 

กิจกรรมที่ 9  PLC นวัตกรรมขับเคลื่อน 2 R ของหน่วยงานทางการศึกษา 

9.1  วัตถุประสงค์  
3.1.1  เพื่อให๎หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการอํานออก

เขียนได๎ของสถานศึกษาในสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.1.2  เพ่ือให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎การขับเคลื่อนการอํานออกเขียนได๎ของหนํวยงานทางการศึกษา

แตํละสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

9.2  เป้าหมายของโครงการ  
9.2.1 เชิงปริมาณ  
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1)  หนํวยงานทางการศึกษาแตํละสังกัดท่ีมีสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 24 หนํวยงาน 

1.1) สังกัด สพฐ. จํานวน 5 หนํวยงาน 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2,สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพม. 40 
- สศศ. จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

1.2) สังกัด สป.  จํานวน 16 หนํวยงาน 
- กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอ 11 หนํวยงาน รวม 12 หนํวยงาน 
- เอกชน จํานวน 4 หนํวยงาน ได๎แกํ  ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ศูนย์ประสานงาน

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต1, เขต 2 และ เขต 3 
1.2) สังกัด อปท.  จํานวน 3 หนํวยงาน 

- กองการศึกษา องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
- กองการศึกษา เทศบาลเมืองและเทศบาลหลํมสัก 

2)  จัด PLC ผู๎รับผิดชอบการอํานออกเขียนได๎ของแตํละหนํวยงานๆละ 1 คน และผู๎รับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 45 คน จํานวน 1 ครั้ง 

2) หนํวยงานทางการศึกษาแตํละหนํวยงาน มีนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการอํานออกเขียนได๎ของ
หนํวยงานในสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อยํางน๎อยหนํวยงานละ 1 นวัตกรรม 

9.2.2 เชิงคุณภาพ  
1)  หนํวยงานทางการศึกษาแตํละหนํวยงานพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการอํานออกเขียนได๎

ของหนํวยงานในสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
2)  หนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 

(PLC) ได๎อยํางเป็นระบบ 

9.3  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
9.3.1 เชิงปริมาณ 

1)  ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทางการศึกษามีนวัตกรรม ขับเคลื่อนการอํานออกเขียนได๎ของ
สถานศึกษาในสังกัด อยํางน๎อยหนํวยงานละ 1 นวัตกรรม 

2)  หนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC) จํานวน 2 ครั้ง 

9.3.2 เชิงคุณภาพ 
1)  หนํวยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมขับเคลื่อนการอํานออกเขียนได๎ของสถานศึกษาในสังกัดที่

มีประสิทธิภาพ และเผยแพรํได๎  
2)  หนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเป็นเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎

ทางวิชาชีพ เกิดการเรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง  

9.4  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.  ประชุม PLC และระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนการอํานออกเขียนได๎และ

เกณฑ์การประเมินนวัตกรรม 
2.  หนํวยงานทางการศึกษาแตํละหนํวยงานพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา 
3.  ติดตาม กํากับการดําเนินงาน โดยใช๎การรายงานผํานเครือขํายชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
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4.  จัดกิจกรรม PLC นําเสนอผลการนวัตกรรมของหนํวยงานทางการศึกษาไปขับเคลื่อนการอํานออก
เขียนได๎ของสถานศึกษาในสังกัด 

5.  มอบโลํรางวัลและเกียรติบัตรที่มีนวัตกรรมผํานเกณฑ์การประเมิน 
6.  ประเมิน สรุปและรายงานผล 

9.5  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
หนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนต๎น จํานวน 24 หนํวยงาน 

9.6 พื้นที่เป้าหมาย หนํวยระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่และอําเภอ  

9.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

9.8 งบประมาณ            จํานวนเงิน  172,800  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 7,200 บาท 
คําใช๎สอย 150,600 บาท 
คําวัสดุ 15,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. ประชุม PLC การพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนการอ่านออก
เขียนได้และเกณฑ์การประเมินนวัตกรรม 

39,250 
 

  
 

 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ๆ คณะทํางาน 1 วัน จํานวน 
45 คน จํานวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท  

  9,000 
 

 

- คําอาหารกลางวันคณะทํางาน 1วัน จํานวน 45 คน 
จํานวน 1 มื้อๆ ละ 150 บาท 

  13,500  

- คําเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม    6,750 10,000 
2. กิจกรรม PLC น าเสนอผลการนวัตกรรมการอ่านออกเขียน
ได้ของหน่วยงานทางการศึกษา 

61,250 
 

   

2.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ๆ คณะทํางาน 1 วัน 
จํานวน 45 คน จํานวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 

  4,500 
 

 

2.2 คําอาหารกลางวันคณะทํางาน 1 วัน จํานวน 45 คน 
จํานวน 1 มื้อๆ ละ 150 บาท 

  6,750  

2.3 คําเอกสารและวัสดุประกอบการประชุมและเผยแพรํ
นวัตกรรม 

  45,000 5,000 

3. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรที่มีนวัตกรรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

16,100 

 
   

3.1 คําโลํรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1-3 จํานวน 3 รางวัลๆละ 
1,500 บาท 

  4,500 
 

 

3.2 คําเกียรติบัตรและกรอบ มอบหนํวยงานที่ผํานเกณฑ์
การประเมิน 22 หนํวยงานๆ ละ 200 บาท 

  4,400 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
3.3 คําตอบแทนกรรมการประเมินนวัตกรรม 4 ชุดๆละ 3 

คนๆ ละ 600 บาท 
 7,200   

4. ประเมิน สรุปและรายงานผล 56,200    
4.1 ประชุมปฏิบัติการวางแผนการประเมิน และจัดทํา

เอกสารสรุปรายงานผล 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ๆ คณะทํางาน 2 วัน

จํานวน 45 คน จํานวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท  

   
 

5,400 
 

 

- คําอาหารกลางวัน คณะทํางาน 2 วัน จํานวน 45 คน 
2 วัน จํานวน 2 มื้อๆ ละ 150 บาท 

  10,800  

4.2 จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
เผยแพรํ จํานวน 200 เลํม ๆ 200 บาท 

  40,000  

รวมงบประมาณ 172,800 7,200 150,600 15,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : คณะทํางานแตํละสังกัด ไมํสามารถมารํวม กิจกรรม PLC 
 การบริหารความเสี่ยง : ประสานขอข๎อมูลผู๎รับผิดชอบงานอํานออกเขียนได๎ของหนํวยงานทาง
การศึกษา และชํองทางการติดตํอสื่อสาร แล๎วประสานงานเป็นรายบุคคล 

10. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สร๎างองค์ความรู๎ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการอํานออกเขียนได๎ระดับหนํวยงานทางการศึกษา 
2. เกิดความรํวมมือระหวํางหนํวยงานในการพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนทุกคน ทุกสังกัด 

 

กิจกรรมที่ 10  การจัดการศกึษาในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยวิธีที่หลากหลาย 
10.1 วัตถุประสงค์  

10.1 เพ่ือแก๎ไขปัญหาตามความต๎องการของสถานศึกษาขนาดเล็กโดยการใช๎วิธีที่หลากหลาย จากทีม
นิเทศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10.2 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษาขนาดเล็กและชุมชนในการรํวมกันแก๎ไขปัญหาของ
สถานศึกษา 

10.3 เพ่ือสร๎างเครือขํายสถานศึกษาขนาดเล็กที่ให๎ความชํวยเหลือทางการศึกษาจากหนํวยงานภายนอก  

10.2 เป้าหมายของโครงการ  
         10.2.1 เชิงปริมาณ  
  1) ร๎อยละ 100 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับ
การนิเทศด๎วยวิธีที่หลากหลายในการแก๎ไขปัญหา 
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  2)  ร๎อยละ 60 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความ
เข๎มแข็งและรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
  3) ร๎อยละ 80 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ
สร๎างเครือขํายทางการศึกษาได๎ 
        10.2.2 เชิงคุณภาพ  
  1) สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการนิเทศด๎วยวิธีที่
หลากหลายในการแก๎ไขปัญหา 
  2)  สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเข๎มแข็งและรํวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
  3) สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถสร๎างเครือขํายทาง
การศึกษาได๎ 

10.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 10.3.1 เชิงปริมาณ 
  ร๎อยละ 100  ของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได๎รับการนิเทศวิธีการแก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย เพ่ือแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองโดยมีชุมชน และเครือขํายทางการ
ศึกษาให๎การสนับสนุนชํวยเหลือ และสํงเสริม 
 40.3.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการนิเทศวิธีการ
แก๎ไขปัญหาที่หลากหลาย เพ่ือแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองโดยมีชุมชน และเครือขํายทางการศึกษาให๎การสนับสนุน
ชํวยเหลือ และสํงเสริม ทําให๎โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพทางการศึกษาสูงขึ้น  

10.4 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิธกีารด าเนินการ/ขั้นตอน 

ศธจ. พช. 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนของ 

สถานศึกษา 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทีมนิเทศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ออกนิเทศสถานศึกษาขนาด
เล็กเพื่อค๎นหาปญัหาที่เกดิขึ้น  หรอืปัญหา
ที่สถานศึกษาต๎องการแกไ๎ขตามความ
ต๎องการของสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 

1. สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประชุมรํวมกับทีมนเิทศ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
เพื่อวิเคราะหส์ภาพปัจจุบันปัญหาของ
สถานศึกษาเอง  จุดแข็ง จุดควรพฒันาและ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาขนาดที่เกิด
จากความรํวมมือจากหลากหลายฝุาย  

พฤศจิกายน 
2561 

ศน.นิพพิชน ์
และทีมนิเทศ 
ศธจ.
เพชรบูรณ ์

2.  ทีมนิเทศสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
สถานศึกษาขนาดเล็กและชุมชนในการ
รํวมกันแก๎ไขปญัหาของสถานศึกษา 
 

2. สถานศึกษาขนาดเล็กรํวมกับคณะครู  
กรรมการสถานศึกษา จดัทําแนวทางแก๎ไข
ปัญหาและแผนพัฒนาโรงเรยีน เพือ่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 
2561 

ทีมนิเทศ 
ศธจ.พช. 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
และคณะ  

3. สถานศึกษาขนาดเล็กสร๎างเครอืขํายที่
ให๎ความชํวยเหลือทางการศึกษาจาก
หนํวยงานภายนอก  
 
 

3. สถานศึกษาขนาดเล็กเริม่กระบวนการ
แก๎ไขปัญหา โดยมีทีมนเิทศ ศธจ.เพชรบูรณ์  
ให๎คําปรึกษาและรํวมแกไ๎ขปัญหา 

ธันวาคม 2561 
 

ทีมนิเทศ 
ศธจ.พช.และ
โรงเรียน 
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วิธกีารด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. พช. 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนของ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ทีมนิเทศ สถานศึกษาขนาดเล็ก 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ออกนิเทศให๎คําแนะนํา ประเมินผลและ
สะท๎อนผลการปฏิบัติงาน  

4. สถานศึกษาขนาดเล็กประเมินผลการ
แก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง วําสามารถแก๎ไข
ปัญหาได๎หรือไมํ   
-ประสบความสําเร็จ พัฒนาตํอยอด 
-ไมํประสบความสําเร็จ ค๎นหาวิธีการใหมํ
หรือสํารวจจุดที่ทําให๎งานลม๎เหลว 

ประเมินผลครั้ง
ที่ 1 มีค. 62 
และประเมินผล
ครั้งท่ี 2 ก.ย.62  

ทีมนิเทศ 
ศธจ.พช.และ
โรงเรียน 

10.5 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

10.6 พื้นที่เป้าหมาย  สถานศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
10.8  งบประมาณ            จํานวนเงิน                        36,720 บาท แยกเป็น 

คําตอบแทน 4,320 บาท 
คําใช๎สอย 4,860 บาท 
คําวัสดุ 27,540 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. ทีมนิเทศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ออก
นิเทศสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือค๎นหาปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือ
ปัญหาที่สถานศึกษาต๎องการแก๎ไขตามความต๎องการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก (3 รอบๆละ 6,220) 
1.1 คําอาหาร (20 คนx120 บาท) = 2,400 
1.2 คําอาหารวําง (20 คน x 70 บาท) = 1,400 
1.3 เอกสารการนิเทศ (20 เลํม x 60 บาท)=1,200 
1.4 คํานิเทศ (6 คน x 120 บาท) =720 
1.5 คําน้ํามัน  (วันละ 500 x 3 วัน)= 1,500     

18,660 2,160 2,700 13,800 

2.ทีมนิเทศสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ชุมชนในการรํวมกันแก๎ไขปัญหาของสถานศึกษา 

    

3. สถานศึกษาขนาดเล็กสร๎างเครือขํายที่ให๎ความชํวยเหลือ
ทางการศึกษาจากหนํวยงานภายนอก  

    

4. ทีมนิเทศ สถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ออกนิเทศให๎คําแนะนํา ประเมินผลและ
สะท๎อนผลการปฏิบัติงาน 
4.1 คําอาหาร (20 คนx120 บาท) = 2,400 
4.2 คําอาหารวําง (20 คน x 70 บาท) = 1,400 
4.3 คํานิเทศ (6 คน x 120 บาท) =720 
 

18,060 2,160 2,160 13,740 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
4.4 คําน้ํามัน  (วันละ 500 x 3 วัน)= 1,500     
 (ปฏิบัติงาน 3 วันๆละ 6,020 = 18,060) 

รวมงบประมาณ 36,720 4,320 4,860 27,540 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

10.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความลําช๎าของการดําเนินงานและงบประมาณ 
 การบริหารความเสี่ยง :  จัดหางบประมาณจากหนํวยงานเอกชน 
 

10.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.10.1  สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถแก๎ไขปัญหาตามความต๎องการของสถานศึกษาโดยการใช๎
วิธีที่หลากหลาย จากทีมนิเทศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 10.10.2 สถานศึกษาขนาดเล็กและชุมชนความเข๎มแข็งในการรํวมกันแก๎ไขปัญหาของ
สถานศึกษา 
 10.10.3 เครือขํายสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ความชํวยเหลือทางการศึกษาขนาดเล็ก  
 
กิจกรรมที่ 11  การประสานส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ 

11.1 วัตถุประสงค์ 
 11.1.1 เพื่อประสานสํงเสริมโครงการสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 11.1.2 เพื่อผนึกสานพลังประชารัฐด๎านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู๎นําขับเคลื่อนและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ทุกตําบลทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 11.1.3 เพื่อประสานสํงเสริมโครงการสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมลงสูํโรงเรียน
เอกชน และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

11.2 เป้าหมายของโครงการ 
 11.2.1 เชิงปริมาณ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชา
รัฐทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน 21 โรงเรียน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน 15 โรงเรียน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 37 โรงเรียน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 4 โรงเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 54 โรงเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐบาล จํานวน 5 โรงเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐบาล จํานวน 8 โรงเรียน 
     รวม 144 โรงเรียน 
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 11.2.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวนทั้งหมด 144 
โรงเรียน ได๎รับการประสานสํงเสริมจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาทุกแหํงรวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู๎นําในการบริหารสถานศึกษาท้ังด๎านคุณธรรม จริยธรรมและ
สัมฤทธิผลทางการศึกษา 
 

11.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 11.3.1 เชิงปริมาณ  
  - จํานวนโรงเรียนในสังกัดที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 144 โรเรียน 
  - ร๎อยละ 100 เครือขํายที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนประชารัฐได๎รับการประสานสํงเสริมเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 11.3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร๎อยละ 80 ของเด็กนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนประชารัฐได๎มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

11.4 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 11.4.1 เขียนโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 11.4.2 สํารวจข๎อมูลในโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐในกลุํมเปูาหมาย 
 11.4.3 เสนอโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐตํอสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 11.4.4 แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
 11.4.5 ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 11.4.6 ดําเนินการประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐและเอกชน 
 11.4.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
11.5 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 11.5.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สพฐ. 77 โรงเรียน 
 11.5.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 54 โรงเรียน 
 11.5.3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐบาล 5 โรงเรียน 
 11.5.4 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เอกชน 8 โรงเรียน 
     รวม 144 โรงเรียน 

11.6 พื้นที่เป้าหมาย 
 11.6.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สพฐ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1-3 และสพม.40 
 11.6.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
 11.6.3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐบาล  
 11.7.3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เอกชน  

11.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 
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11.8 งบประมาณ  จ านวน 79,000 บาท แยกเป็น 
  คําตอบแทน - บาท 
  คําใช๎สอย 39,000 บาท 
  คําวัสดุ     40,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. เขียนโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริมโรงเรียน 
ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
2. สํารวจข๎อมูลในโรงเรียนโครงการโรงเรียน
ประชารัฐในกลุํมเปูาหมาย 
3. เสนอโครงการ/กิจกรรมประสานสํงเสริม
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐตํอสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 
4. แจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ทราบ 
5. ประสานหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
6. ดําเนินการประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประชารัฐและเอกชน 
6.1 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน 13 คันๆ ละ 3,000  
6.2 จัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานในโครงการ เป็นเงิน 
7. สรุปและรายงานในการดําเนินงานเป็นรูปเลํมให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
- รูปเลํม จํานวน 50 เลํมๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
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รวมงบประมาณ 79,000 - 39,000 40,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

11.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
 11.9.1 ความเสี่ยง การประสานสํงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐอาจจะไมํทั่วถึง
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนและอาชีวศึกษา 
 11.9.2 การบริหารความเสี่ยง งบประมาณท่ีตั้งไว๎ตามกิจกรรมที่กําหนดอาจจะไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการหรือไมํได๎รับการอนุมัติที่เสนอ 

11.10 หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

11.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.10.1 หนํวยงานต๎นสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการประสานสํงเสริมในทุกด๎านของโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 11.10.2 โรงเรียนได๎รับการติดตํอ สื่อสาร ประสานงานในเรื่องสานพลังประชารัฐ 
 11.10.3 โรงเรียนเอกชน และอาชีวศึกษา ได๎รับการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

2. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดทําแผนแมํบทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการสร๎างจิตสํานึกและ
รณรงค์การคัดแยกขยะให๎แกํนักเรียน เยาวชน ในสถานศึกษาทุกแหํง เพ่ือนําไปสูํเปูาหมายหลักคือ การเป็น
สถานศึกษาและชุมชนที่มีของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) เพ่ือกํอให๎เกิดคุณคําและคุณประโยชน์จากการ
บริหารจัดการขยะอยํางเป็นรูปธรรม 
  ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาการสํงไปกําจัดขยะที่มีต๎นทุนสูงกวําคําบริการจัดเก็บขยะ 
โดยเฉพาะถุงพลาสติก ซึ่งหาหนํวยรับซื้อไปรีไซเคิลได๎ยาก ในการนี้ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชน
ในพ้ืนที่ รํวมกันลดปริมาณขยะตั้งแตํต๎นทาง เน๎นครัวเรือนคัดแยกขยะ เพ่ือสะดวกตํอการนําไปรีไซเคิล และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน  รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือการบริหาร
จัดการขยะโดยชุมชนครัวเรือนมีสํวนรํวมมากที่สุด และเข๎าสูํระบบกําจัดถูกต๎องตามหลักวิชาการ ทําให๎ขยะ
ลดลง  
         จากหลักการและเหตุผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเห็นวําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยก และนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ การ
รวบรวมขยะเพ่ือสํงไปกําจัดอยํางถูกต๎อง ปลูกจิตสํานึกลดการใช๎ถุงพลาสติก กลํองโฟมฯ  การนํากลับมาใช๎ซ้ํา  
ซํอมแซมแก๎ไข และนําไปแปรสภาพผลิตภัณฑ์แล๎วนํามาใช๎ใหมํ จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมครบวงจร 
 2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ถึงการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช๎โดยการใช๎ความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช๎และสามารถจําหนํายได๎ 
 3. เพื่อให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัครเข๎ารํวมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) และเป็นศูนย์เรียนรู๎ จํานวน 11 แหํง (อําเภอละ 1 แหํง) 
          4. เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับจังหวัด 
  

 4.  เป้าหมาย 
     4.1  เชิงปริมาณ 
            สถานศึกษาเข๎ารํวมโครงการและมีศูนย์เรียนรู๎ จํานวน 11  แหํง (อําเภอละ 1 แหํง) 
     4.2  เชิงคุณภาพ 
            ข๎าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง มีจิตสํานึกแหํงการบริโภคไมํสร๎างขยะ
และหนํวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาสามารถลดขยะจากการบริหารจัดการและสามารถนํากลับมาใช๎
ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     5.1  เชิงปริมาณ   
             จํานวนหนํวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาที่ผํานคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู๎ประจําปี 2561 
จํานวน 11 แหํง(อําเภอละ 1 แหํง) 
     5.2  เชิงคุณภาพ 
             หนํวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาที่เป็นแหลํงเรียนรู๎แนวทางการจัดการขยะตั้งแตํต๎นทาง  
ลดการเกิดขยะการทําให๎ขยะเหลือน๎อยที่สุด สามารถจัดการขยะที่เหลืออยํางมีประสิทธิภาพและสามารถนํา
กลับมาใช๎ประโยชน์ได๎และยังขยายผลลงสูํชุมชน เพื่อเป็นแบบอยํางให๎แกํสถานศึกษาอื่นๆได๎ 
 

6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     6.1  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
     6.2  แตํงตั้งคณะทํางาน, คณะกรรมการประเมิน,ฯลฯ 
     6.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
            1)  แจ๎งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่เก่ียวข๎องสมัครนําเสนอ Best Practices 

 2)  สถานศึกษานําเสนอผลงาน Best Practices                                                                                                                                
            3)  ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการฯ  
            4)  สรุปวิเคราะห์ วิจัย รายงานผล 

 5)  ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงาน 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     หนํวยงานทางการศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กร
ภาครัฐ และภาคภาคเอกชน  

 

8. พื้นที่เป้าหมาย  จํานวน  11 อําเภอ ดังนี้ 
    - อําเภอเมือง อําเภอชนแดน อําเภอวังโปุง 
    - อําเภอหลํมสัก อําเภอหลํมเกํา อําเภอเขาค๎อ อําเภอน้ําหนาว 
    - อําเภอหนองไผํ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1 นําเสนอ Best Practices ของสถานศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
ตุลาคม 2561 –  มีนาคม 2562 

2 - กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
- สรุปข๎อมูล วิเคราะห์ วิจัย รายงานผล 

มีนาคม-สิงหาคม 2562 

3 ประชาสัมพันธ์ผลงาน  
 

10.  งบประมาณ จ านวน  103,180  บาท  แยกเป็น 
คําตอบแทน 1,800 บาท 
คําใช๎สอย 80,880 บาท 
คําวัสดุ 20,500 บาท 
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 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
1. ผู๎บริหาร ครู นักเรียน 
    1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (200 คนๆ
ละ 35 บาทX2 มื้อ)  
    1.2 คําอาหารกลางวันผู๎บริหาร ครู นักเรียน 
และคณะกรรมการ(200 คนๆละ 80 บาท 1 มื้อ    
    1.3 คําตอบแทนคณะกรรมการ 
(3 คนๆละ 600 บาท) 
   1.4  คําปูายไวนิล 
   1.5  คําสถานที ่
   1.6  โลรํางวัล 11 โลํๆละ  1,500 บาท  
   1.7  คําพาหนะ(จ๎างเหมา) 
จํานวน 11 คันๆละ 2,000 บาท 
3. ติดตามและประเมินผล 
    3.1 คําน้ํามัน 
(11 แหํงX1,000บาท) 
    3.2 คําตอบแทนคณะกรรมการ  
ประเมิน (3 คนX600 บาทX11 วัน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,800 

 
12,880 

 
16,000 

 
 
 
 
 
 

22,000 
 
 

11,000 
 

19,000 

 
 
 
 
 
 
 

1,000  
3,000 

16,500  
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 103,180 1,800 80,880 20,500 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง   การใช๎จํายงบประมาณไมํเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว๎ 
       การบริหารความเสี่ยง 
       1)  ควบคุมการใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามวิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนด 
       2)  ประสานขอความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามเปูาหมายที่กําหนด 
       3)  จัดประชุมหารือ เพื่อหาทางรํวมมือกันในการจัดทําโครงการนี้ ให๎ประสบความสําเร็จ 
 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
       กลุํมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
       ผู๎รับผิดชอบ      สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอี่ยมเย็น       โทรศัพท์   0 9386 43968 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ขยะภายในหนํวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และชุมชน มีแนวคิดการจัดการขยะตั้งแตํต๎นทาง มี
ปริมาณขยะลดลงให๎เหลือน๎อยที่สุดสามารถจัดการขยะที่เหลืออยํางมีประสิทธิภาพและกลับนํามาใช๎ประโยชน์
ได๎จากการทํากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)และมีศูนย์การเรียนรู๎ จํานวน 11 แหํง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ช่ือโครงการ   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรที่ประสบความสําเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว จะต๎องมีระบบการบริหาร
จัดการคนเกํง ตั้งแตํขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก 
(Selection) การกระจายไปทํางาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษา
ให๎คงอยูํกับองค์กร (Retention) อยํางมีความสุข  สิ่งจําเป็นอยํางยิ่งที่บุคลากรต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎
ความสามารถและทักษะตามแนวทางที่องค์กรคาดหวัง ด๎วยการสํงเสริมให๎ได๎ศึกษาเพ่ิมเติ ม ฝึกอบรมประชุม 
และดูงาน 
 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต๎อง
ได๎รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให๎ มีความคิดสร๎างสรรค์ และสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ การพัฒนาบุคลกร จึงเป็น 
การพัฒนาศักยภาพของแตํละบุคคลมาใช๎  ไมํวําจะเป็นการนําเอาความรู๎ ความสามารถที่มี อยูํ รวมทั้ง  
กฎหมายและ ระเบียบตํางๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให๎การปฏิบัติงานให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด และ สร๎างให๎แตํละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีตํอองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคําของ
ตนเอง เพ่ือนรํวมงาน  ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานได๎อยํางดีแล๎วยังเป็น
การสร๎างขวัญกําลังในการทํางาน  ที่นับวําเป็นสวัสดิการอันดีให๎กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทําให๎ บุคลากร
ได๎รับความรู๎  เพื่อนําไปใช๎ในการทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ      
                  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให๎บุคลากรได๎รับพัฒนาสมรรถนะหลักด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)      
 3.2 เพ่ือให๎บุคลากรได๎รับพัฒนาสมรรถนะอยํางตํอเนื่อง และให๎เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ                    

ดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
           3.3 เพ่ือให๎บุคลากรได๎สร๎างเครือขํายทางวิชาการ ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ความคิด 
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
  4.1 เชิงปริมาณ บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 55 ราย 
  4.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรได๎รับพัฒนาสมรรถนะอยํางตํอเนื่อง และให๎เห็นถึงศักยภาพ และ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ ร๎อยละ 80 ของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เข๎ารับการพัฒนา
สมรรถนะ 
       5.2 เชิงคุณภาพ ร๎อยละ 80 ของบุคลากรได๎รับพัฒนาสมรรถนะอยํางตํอเนื่อง และให๎เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3
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6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เข๎ารับการพัฒนาสมรรถนะ ในสถาบันหรือหนํวย
ฝึกอบรมที่เปิดให๎ฝึกอบรมและพัฒนาตามความสนใจ โดยสามารถขอเบิกจํายงบประมาณได๎ไมํเกินรายละ 
5,000 บาท 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 55 ราย 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย  สถาบันหรือหนํวยฝึกอบรม 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  ปีงบประมาณ 2562 
 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน  275,000  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 0 บาท 
คําใช๎สอย 275,000 บาท 
คําวัสดุ 0 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
      บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เข๎ารับการพัฒนาสมรรถนะ ในสถาบันหรือหนํวย
ฝึกอบรมที่เปิดให๎ฝึกอบรมและพัฒนาตามความสนใจ 
โดยสามารถขอเบิกจํายงบประมาณได๎ไมํเกินรายละ 
5,000 บาท 

275,000  275,000  

รวมงบประมาณ 275,000  275,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : 1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เชํน ขาดความรํวมมือจากบุคลากรและหนํวยงาน             

         ที่เก่ียวข๎อง  
      2. ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประเมินคําใช๎จํายของโครงการต่ํากวําที่ควรจะเป็น 

 การบริหารความเสี่ยง :  1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2. วิเคราะห์จุดมุํงหมายของโครงการ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 บุคลากรได๎รับพัฒนาสมรรถนะหลักด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์  
  13.2 บุคลากรได๎รับพัฒนาสมรรถนะอยํางตํอเนื่อง และให๎เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ                    

ดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  13.3 บุคลากรได๎สร๎างเครือขํายทางวิชาการ ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ความคิด 
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความส าเร็จส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

2. หลักการและเหตุผล 
             ตามคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ  วันที่  3  เมษายน  2560  ข๎อ 11  ให๎มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน๎าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสํวน
ราชการตําง ๆ  ที่มอบหมายและให๎มีอํานาจในเขตจังหวัด และ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศ 
ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ 2560 เรื่อง  การแบํงหนํวยงานในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ  (3)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแบํงกลุํม
งานภายในออกเป็น 8 กลุํม (1)  กลุํมอํานวยการ และ ข๎อ 4  ให๎แตํละกลุํมตามข๎อ 3  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้  
            4.1 กลุํมอํานวยการ 
                  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ . คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน 
ราชการที่เป็นไปตามอํานาจหน๎าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมายปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตําง ๆ ในระดับจังหวัดดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  
ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุม
ภายใน ดําเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพรํกิจกรรมและผลงานของสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดและหนํวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และ
ยานพาหนะ  ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กร ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานตํางๆ  
ในระดับจังหวัด ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
 ในการนี้ การพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงานมีความสําคัญยิ่งที่จะทําให๎องค์ประสบผลสําเร็จ
อยํางมีคุณภาพ กลุํมอํานวยการจึงจัดทําโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูํความสําเร็จสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู๎มืออาชีพนําไปสูํการพัฒนาองค์การที่มีคุณภาพตํอไป  
                                                                                                                              

3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือพัฒนาศักยภาพข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให๎มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ  
 

4.  เป้าหมาย 
     4.1  เชิงปริมาณ 
            ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง ภายในสํานักงานศึกษาศึกษาการจังหวัด
เพชรบูรณ์  จํานวน 65 คน  
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     4.2  เชิงคุณภาพ 
            ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง ภายในสํานักงานศึกษาศึกษาการจังหวัด
เพชรบูรณ์  สามารถปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     5.1  เชิงปริมาณ 
            ร๎อยละ 100  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง ภายในสํานักงานศึกษาศึกษาการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
     5.2  เชิงคุณภาพ 
            การบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และค๎ุมคํา ผู๎รับบริหารมีความพึงพอใจ  
 

6 วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     6.1  กิจกรรมเตรียมความพร๎อมพัฒนาบุคลากร 
     6.2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูํความสําเร็จสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     6.3  ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผล 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
                 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง ภายในสํานักงานศึกษาศึกษาการจังหวัด
เพชรบูรณ์  จํานวน 65 คน 
 

8.  พื้นที่เป้าหมาย   
     หนํวยงาน/สถานที่ฝึกอบรม ภายในจังหวัดหรือนอกจังหวัด 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      เดือนตุลาคม  2561 – กันยายน 2562 
 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน  303,600 บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 14,400 บาท 
คําใช๎สอย 258,700 บาท 
คําวัสดุ 35,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมเตรียมความพร๎อมพัฒนาบุคลากร 
   3.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (20x35x2)  
   3.2 คําเอกสารการประชุม 

1,900   
1,400 

 
 
500 

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูํความสําเร็จ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   2.1 คําตอบแทนวิทยากร  (600 x 3 วัน x 8 กลุํม) 
   2.2 คําอาหารเช๎า 65 x 150 x 3 วัน 

301,700  
 

14,400 
 

 
 
 

29,250 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
   2.3 คําอาหารกลางวัน 65x150x3 วัน 
   2.4 คําอาหารเย็น 65 x 180 x 3 วัน 
   2.5 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (65 x 50 x 6) 
   2.6 คําเชําที่พัก (800x65x2 ) 
   2.7 คําพาหนะ (13,400x3 วัน) 
       คํารถโดยสาร (รถบัส) + คําน้ํามัน 
   2.8 วัสดุ  

 29,250 
35,100 
19,500 
104,000 
40,200 

 
 
 
 
 
 
30,000 

รวม 303,600 14,400 258,700 305,000 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง  การใช๎จํายงบประมาณไมํเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว๎ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมํทราบลํวงหน๎า 
       การบริหารความเสี่ยง 
        1)  ควบคุมการใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามวิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนด 
        2)  ประสานความรํวมมือกับกลุํมตําง ๆ ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
        3)  จัดประชุมหารือ เพ่ือหาทางรํวมมือกันในการจัดทําโครงการนี้ ให๎ประสบความสําเร็จ 
 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
       กลุํมอํานวยการ/ผู๎รับผิดชอบ           1. นางสายชล  สังขพันธ์  โทรศัพท์   08 1281 9121 
                                  2. บุคลากรกลุํมอํานวยการ ทุกคน 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง ภายในสํานักงานศึกษาศึกษาการจังหวัด
เพชรบูรณ์  สามารถปฏิบัติหน๎าที่ราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคีในองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม     
                    และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่คุรุสภาไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นั้น  
 

              สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว จึงจัดทําโครงการพัฒนา 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ 
คุรุสภา 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1  เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
 3.2 เพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ   
 3.3 เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนแกนนําในการนําความรูและประสบการณ      

ที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ  
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไดรับการพัฒนาดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามหลักสูตรการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน 250 คน ประกอบดวย  
       (1) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน  50 คน   
       (2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน  50 คน    
       (3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน  50 คน    
       (4) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จํานวน  50 คน    
   (5) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                        จํานวน  15  คน           

(6) สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ   จํานวน  15  คน   
(7) สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์+วิทยากร  จํานวน  20  คน   

 

  4.2 เชิงคุณภาพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพอยางยั่งยืน  
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 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไดรับการพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามหลักสูตรการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามเปูาหมายที่กําหนด 
 5.2 เชิงคุณภาพ ร๎อยละ 80 ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประพฤติปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพอยางยั่งยืน  
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 ประชุมวางแผนเตรียมการ/วางแผนโครงการดําเนินงาน กําหนดวันและสถานที่ที่ใชในการ

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
 6.2 จัดทําคูํมือและเอกสารประกอบการพัฒนา                  
 6.3 ดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภากําหนด  จํานวน 3 วัน 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการพัฒนา   
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  ปีงบประมาณ 2562 
 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน    596,600   บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน  25,200  บาท 
คําใช๎สอย 513,900  บาท 
คําวัสดุ 57,500   บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ/วางแผนโครงการ
ดําเนินงาน กําหนดวันและสถานที่ที่ใชในการพัฒนา 
ผปูระกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
    1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 20 
คนๆละ 35 บาทx 2 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 2,800 บาท 
    1.2 คําอาหารกลางวันคณะกรรมการ 20 คนๆละ 
120 บาทx 2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท 

(7,600) 
 
 
 
 

  
 
 

2,800 
 

4,800 

 

2. จัดทําคูํมือและเอกสารประกอบการพัฒนา 
    2.1 จัดทําคูํมือ 250 เลํมๆละ 150 บาท เป็นเงิน 
37,500 บาท  
    2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา 20,000 บาท 
                

(57,500) 
 
 

   
37,500 

 
20,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
3. ดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา         
ตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุ
สภากําหนด  จํานวน 3 วัน 
    3.1 คําสาธารณูปโภควันละ 5,000 บาทx 2 วัน            
เป็นเงิน 15,000 บาท 
    3.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่มผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
250 คนๆละ 50 บาทx 2 มื้อ x 3 วัน เป็นเงิน 75,000 
บาท 
    3.3 คําอาหารกลางวันผู๎เข๎ารํวมโครงการ 250 คนๆ 
ละ 150 บาทx 3 วัน เป็นเงิน 112,500 บาท 
    3.4 คําวิทยากร วันละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท  
จํานวน 3 วัน เป็นเงิน 25,200 บาท 
    3.5 คําท่ีพักผู๎เข๎ารํวมโครงการและวิทยากร 125 
ห๎องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน เป็นเงิน 300,000 บาท 

(527,700) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,200 
 

 
 
 
 

15,000 
 

75,000 
 
 

112,500 
 
 
 

300,000 

 

4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการพัฒนา   
    4.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 20คน   
คนละ 35บาทx 2 มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท 
    4.2 คําอาหารกลางวันคณะกรรมการ 20 คนๆ ละ  
120 บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท 
    4.3  จัดทํารายงานสรุปผล 10 เลํมๆ ละ 100 บาท  
เป็นเงิน 1,000 บาท 

(3,800) 
 

  
1,400 

 
2,400 

 
1,000 

 
 
 

รวมงบประมาณ 596,600 25,200 513,900 57,500 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : 1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เชํน ขาดความรํวมมือจากบุคลากรและหนํวยงาน                   

          ที่เก่ียวข๎อง  
      2. ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประเมินคําใช๎จํายของโครงการต่ํากวําที่ควรจะเป็น 

 การบริหารความเสี่ยง :  1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2. วิเคราะห์จุดมุํงหมายของโครงการ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
เหมาะสม  กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เปนที่ยอมรับของสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ช่ือโครงการ  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2559 - 2560 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบเป็นของ
พระมหากษัตริย์ทรงสร๎างขึ้นสําหรับพระราชทานความชอบในราชการ หรือสํวนพระองค์เรียกเป็นภาษาสามัญ
วํา “ตรา” ในปัจจุบันนี้หมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับพระราชทานแกํผู๎กระทําความดี
ความชอบอันเป็นประโยชน์แกํประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบําเหน็จ
ความชอบในโอกาสตําง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎บุคคลประดับได๎อยํางเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามท่ีทางราชการกําหนด ฉะนั้น เพ่ือสํงเสริมขวัญและกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณ คุณงามความดี  

 ดังนั้น เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ๎างประจํา ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ํากวําสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให๎แกํผู๎
ได๎รับพระราชทานประจําปี 2559-2560 จึงได๎จัดทําโครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและกําลังใจให๎กับข๎าราชการ ที่ประพฤติดีเป็นแบบอยํางในการปฏิบัติหน๎าที่ 
รวมถึงการประกาศเกียรติประวัติและประกาศบําเหน็จความชอบให๎เป็นที่ประจักษ์ 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  มีผู๎ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจําปี 2559-2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตํางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน  500 คน  

 4.2 เชิงคุณภาพ   ผู๎ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา                             
นําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช๎ประดับเพ่ือรํวมในงานพิธีที่สําคัญตําง ๆ ของทางราชการ 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ ร๎อยละ 80 ของผู๎ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจําปี 2559-2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตํางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข๎ารํวมพิธีรับมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   

 5.2 เชิงคุณภาพ ร๎อยละ 80 ของผู๎ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา นําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช๎ประดับเพ่ือรํวมในงานพิธีที่สําคัญตําง ๆ ของทางราชการ 

 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การดําเนินการในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจําปี 2559 - 2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตํางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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8. พื้นที่เป้าหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตํางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  ปีงบประมาณ 2562 
 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน   130,000   บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 0 บาท 
คําใช๎สอย 130,000 บาท 
วัสดุ 0 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
การดําเนินการในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์  130,000    
    -  คําจัดสถานที่/คําห๎องประชุม   5,000  
    -  คําอาหารวํางและเครื่องดื่มผู๎เข๎ารํวมพิธี   
(500 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

  50,000  

- คําอาหาร (500 คน x 150บาท)   75,000  
รวมงบประมาณ 130,000 0 130,000 0 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : 1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เชํน ขาดความรํวมมือจากบุคลากรและหนํวยงาน             

         ที่เก่ียวข๎อง  
      2. ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประเมินคําใช๎จํายของโครงการต่ํากวําที่ควรจะเป็น 

 การบริหารความเสี่ยง :  1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2. วิเคราะห์จุดมุํงหมายของโครงการ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ผู๎ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา นําเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปใช๎ประดับเพ่ือรํวมในงานพิธีที่สําคัญตําง ๆ ของทางราชการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ช่ือโครงการ  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 กับการสอนโครงงานแบบ Active Learning      
 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชดําริและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีใจความสําคัญวํา "มุํงปลูกฝังความดีให๎นักเรียนอบรมบํมนิสัยให๎เป็นพลเมืองดีเป็นเด็กที่มีน้ําใจรู๎จัก
ทํางานรํวมกันเป็นกลุํม มีความสามัคคีรู๎จักดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํแกํกัน" และสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความสําคัญวํา "การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานชีวิต
หรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข๎มแข็ง อาทิ การสร๎างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)                 
 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรคสอง ความวํา "ดําเนินการให๎เด็ก
เล็กได๎รับการดูแล และพัฒนากํอนเข๎ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ให๎สมกับวัย" และ "เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนากํอนเข๎ารับการศึกษา โดยสํงเสริมและสนับสนุนให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินการด๎วย   สอดรับกับ กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ข๎อ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
ข๎อ (2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัย ให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรก
เกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน ทั้งนี้การมุํงพัฒนาเด็กทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง ให๎ได๎รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางมีความสุข
และเหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดี มีวินัย และสํานึก
ความเป็นไทย โดยความรํวมมือระหวํางสถานศึกษา พํอแมํ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาเด็ก นี้คือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และเพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในการนําหลักสูตร
ลงสูํการปฏิบัติ ให๎เด็กปฐมวัยเกิดความคิดวิเคราะห์ มีมาตรฐานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู๎
และพัฒนาการเด็กและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  จึงได๎จัดทําโครงการนี้   
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให๎สถานศึกษาจัดการศึกษา และอบรมเลี้ยงดูให๎เด็กมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของเด็กแตํละคน 
 3.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารและครูผู๎สอนเด็กปฐมวัยมีความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
และวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 3.3 เพ่ือให๎ครูมีความรู๎วิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบโครงงาน “บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย”  
ด๎วยวิธีการสอนแบบ Active Learning 

 3.4 เพ่ือให๎ครูมีการเตรียมความพร๎อมในจัดการเรียนรู๎และวางรากฐานชีวิตให๎เด็กปฐมวัย  
ไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  
  1) ผู๎บริหาร ครูผู๎สอนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ท้ัง 54 แหํง ได๎รับความรู๎และเข๎าใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 จํานวน  1  ครั้ง 
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  2) ครูผู๎สอนปฐมวัย ในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง 54 
แหํง ได๎รับความรู๎เรื่องการอบรมเลี้ยงดูและความรู๎เกี่ยวกับพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา จํานวน  1 ครั้ง 

  3) ครูผู๎สอนปฐมวัยในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท้ัง 54  
แหํง ได๎รับรู๎วิธีการเตรียมความพร๎อมการสอนวิทยาศาสตร์แบบโครงงาน ตามรูปแบบการสอน  Active 
Learning อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  4) ครูผู๎สอนปฐมวัย ในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง 54 
แหํง ได๎ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

        4.2 เชิงคุณภาพ  
  1) ผู๎บริหาร ครูผู๎สอนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได๎รับความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  
  2) ครูผู๎สอนปฐมวัย สังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู๎
เรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด๎าน คือด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

  3) ครูผู๎สอนปฐมวัย สังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู๎ 
เกี่ยวกับวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบโครงงาน โดยใช๎วิธีการสอนแบบ Active Learning  
  4) ครูผู๎สอนปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบถึง
วิธีการและขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ถูกต๎อง  
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ  ผู๎บริหารและครูผู๎สอนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร๎อยละ 100 มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และการสอนวิทยาศาสตร์แบบโครงงาน โดยใช๎
วิธีการสอนแบบ  Active Learning  
 

 5.2 เชิงคุณภาพ  ผู๎บริหารและครูผู๎สอนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนเอกชน สํานักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู๎และความเข๎าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  พัฒนาการทั้ง 4 
ด๎าน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และการสอนวิทยาศาสตร์แบบโครงงาน โดยใช๎วิธีการสอนแบบ   
Active Learning  
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย 2560 
6.2 การอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู๎ 
6.3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 

ศธจ. พช. 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนของ 

สถานศึกษา 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ให๎สถานศึกษาจัดการศึกษา และ
อบรมเลี้ยงดูให๎เด็กมีการพัฒนาทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัยและความสามารถ
ของเด็กแตํละคน 

1. สถานศึกษาจัดการประชุม/อบรมให๎ความรู๎
แกํพํอแมํผู๎ปกครองในการอบรมเลีย้งดูเพื่อให๎
เด็กมีพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปญัญา ตามวัยและความสามารถ
ของเด็กแตํละคนในชํวงเปิดภาคเรยีนที่ 1 

พฤศจิกายน 
2561 

ศน.นิพพิชน ์
และคณะ
วิทยากร 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. พช. 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนของ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู๎บริหารและครูผูส๎อนเด็กปฐมวัยมี
ความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 และวิธีการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

2. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผูส๎อนปฐมวัย
พร๎อมรับความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 และศึกษาวิธีการประเมินพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ธันวาคม 
2561 

ศน.นิพพิชน ์
และคณะ
วิทยากร 

3. ให๎ความรู๎วิธีการสอนวิทยาศาสตร์
แบบโครงงาน “บ๎านนักวิทยาศาสตร์
น๎อย” ด๎วยวิธีการสอนแบบ Active 
Learning 

3. สถานศึกษาจัดเตรียมความพรอ๎มของครู
นักเรียนและจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ทั้งนี้อาจ
ประยุกต์วสัดุที่มีอยูํแล๎วเพื่อจดัการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน  ด๎วยวิธีการแบบ Active 
Learning 

มีนาคม 
2562 

 

ศน.นิพพิชน ์
และคณะ
วิทยากร 

4. คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศตดิตาม
และประเมินผล  การเตรียมความ
พร๎อมในจัดการเรียนรู๎และวางรากฐาน
ชีวิตให๎เด็กปฐมวัย    ไปสูคํวามเปน็
มนุษย์ท่ีสมบรูณ ์
 

4. สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู ช้ีแจงและทํา
ความเข๎าใจหลักสูตรปฐมวัยใหมํ 2560และ
วิเคราะหห์ลักสูตรจัดทําหนํวยการเรียนรู๎  แล๎ว
นําไปปรับใช๎แทนหลักสูตรเดมิในภาคเรยีนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561และพร๎อมในการประเมิน
พัฒนาเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 

สิงหาคม 
2562- 

กันยายน 
2562 

คณะ
ศึกษานิเทศก์
และโรงเรียน 
ในสังกัด 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ โรงเรียนเอกชนสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 54 แหํง 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชน จํานวน 54  โรงเรียน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562 
 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน        127,120    บาท  แยกเป็น 
คําตอบแทน 45,000 บาท 
คําใช๎สอย 44,900 บาท 
คําวัสดุ 37,220 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎แกํผู๎บริหารและ
ครูผู๎สอนเด็กปฐมวัยมีความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 และวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1.1 เอกสารหลักสูตร 70 เลํมx 120 = 8,400 
1.2 ปากกาเคมี  3  โหล             = 300 
1.3 กระดาษปรุ๏ฟ  2  โหลๆละ 150 = 300 
1.4 กระดาษกาว   1  โหลๆละ 420 = 420 
1.5 คําอาหาร  130  คนๆละ 120    = 15,600 
1.6 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม เช๎า-บําย 130 คนๆละ 70  
= 9,100 
1.7  คําสถานที่  1  วันๆละ  2,500   บาท 

51,620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15,600 
9,100 

 
2,500 

 
 
 

8,400 
300 
300 
420 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1.8  คําวิทยากร  15,000 
2. จัดอบรมให๎ความรู๎วิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
โครงงาน “บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย” ด๎วยวิธีการสอน
แบบ Active Learning 
2.1  คําอาหาร  80  คนๆละ 120    = 9,600 
2.2  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม เช๎า-บําย 80 คนๆละ 70 
= 5,600 
2.3  คําสถานที่  1  วันๆละ  2,500   บาท 
2.4  กระดาษบรุ๏ฟ  2  โหลๆละ 150 = 300 
2.5  อุปกรณ์การทดลองบ๎านวิทย์น๎อย 8 ชุดๆละ 2,500 = 
20,000 
2.6  คําวิทยากร  
2.7  คําเอกสารประกอบการประชุม  70  ชุดๆละ 100 = 
7,500 

75,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 

9,600 
5,600 

 
2,500 

 

 
 
 
 
 
 
 

300 
20,000 

 
 

7,500 

รวมงบประมาณ 127,120 45,000 44,900 37,220 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความล๎าช๎าในการเบิกจํายงบประมาณ  
 การบริหารความเสี่ยง : การจัดและดําเนินงานให๎ทันในรอบเวลา  ผลการดําเนินงานสามารถบังเกิด
ผลสําเร็จได๎จริง ทําให๎เด็กปฐมวัยเป็นคนเกํง คนดี มีคุณธรรมและเกิดความยั่งยืน 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ   สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา และอบรมเลี้ยงดูให๎เด็กมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์  

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของเด็กแตํละคน 
13.2   ผู๎บริหารและครูผู๎สอนเด็กปฐมวัยมีความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และวิธีการ 

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
13.3   ครูมีความรู๎วิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบโครงงาน “บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย” ด๎วยวิธีการสอน 

แบบ Active Learning 
13.4   ครูมีการเตรียมความพร๎อมในจัดการเรียนรู๎และวางรากฐานชีวิตให๎เด็กปฐมวัย  ไปสูํความเป็น 

มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาครูแกนน าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC  
 สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. หลักการและเหตุผล  
  การจัดการเรียนรู๎ในการศึกษาในยุค 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปัจจุบัน เกิดจากสภาพการเรียนรู๎ของเด็กนักเรียนได๎เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหลํงเรียนรู๎สื่อและ
เทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถใช๎ในการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎ดังกลําวไมํจําเป็นต๎องจํากัดเฉพาะใน
ห๎องเรียนตามเวลาที่ครูกําหนด นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ทุกแหํง ทุกเวลา ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน
ตามความสามารถของนักเรียน ครูผู๎สอนต๎องปรับวิธีการจัดการเรียนรู๎ และนักเรียนต๎องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู๎
ของตนเอง เป็นการเรียนรู๎แบบ Active Learning จากแนวทางการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย อาทิ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการกลุํม (Group Process) การจัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎โครงงาน (Project-Base Learning) เรียนรู๎จากกิจกรรมการปฏิบัติจริง เป็นต๎น   
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีโรงเรียนเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 54 โรงเรียน 
จากผลการสํารวจความต๎องการได๎รับการพัฒนา และความชํวยเหลือทางด๎านวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียน
เอกชน มีความต๎องการได๎รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
มากที่สุด จึงมีความจําเป็นที่ต๎องขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning โดยใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือพัฒนาครูแกนนําการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning โดยใช๎กระบวนการ PLC สูํการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
3.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning โดยใช๎การนิเทศ 

แบบให๎คําชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  
  ครูแกนนําโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 48 โรงเรียน 
โรงเรียน ละ 4 คน  (4 กลุํมสาระหลัก) จํานวนทั้งสิ้น 192 คน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ครูแกนนําโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการเรียนรู๎ 

แบบ Active Learning โดยใช๎กระบวนการ PLC ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตํอผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

4.2.2 ครูแกนนําโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการ 
นิเทศแบบให๎คําชี้แนะ และการเป็นพ่ีเลี้ยง ด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตํอผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 พัฒนาครูแกนนําการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ของโรงเรียนเอกชนจํานวน 
48 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน  จํานวนทั้งสิ้น 192 คน 
  5.1.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ของครูแกนนํา โดยใช๎เทคนิคการนิเทศ
แบบให๎คําชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง ของโรงเรียนเอกชนจํานวน 48 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน  จํานวนทั้งสิ้น 192 
คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

  5.2.1 ร๎อยละ 100 ของครูแกนนําโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ จัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning โดยใช๎กระบวนการ PLC ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตํอผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

  5.2.2 ร๎อยละ 100 ของครูแกนนําโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ได๎รับการนิเทศแบบให๎คําชี้แนะ และการเป็นพ่ีเลี้ยง ด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตํอผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6.2.1 ดําเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนําการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning  
โดยใช๎กระบวนการ PLC สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 2 วัน 

6.1 กิจกรรมที่ 1 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning โดยใช๎
กระบวนการ PLC 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1.1 วิเคราะห์ความต๎องการจําเป็น (Need Assessment) 
6.1.2 จัดทําหลักสูตรการพัฒนา 
6.1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
6.1.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
6.1.5 สํารวจจํานวนครู / รายชื่อครู 

6.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนําการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning โดย
ใช๎กระบวนการ PLC สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6.3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ของครูแกนนํา โดยใช๎เทคนิคการ
นิเทศแบบให๎คําชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.3.1 แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
6.3.2 จัดทําเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
6.3.3 วางแผน และกําหนดปฏิทินการนิเทศ 
6.3.4 แจ๎งโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6.3.5 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 
6.3.6 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูแกนนําโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน 48  โรงเรียน ๆ 
ละ 4 คน (4 กลุํมสาระหลัก) จํานวนทั้งสิ้น 192 คน 

8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน 48  โรงเรียน 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน  234,880  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 37,200 บาท 
คําใช๎สอย 116,960 บาท 
คําวัสดุ 80,720 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูการจัดการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning โดยใช๎กระบวนการ PLC 
1.1 จัดทําหลักสูตรการพัฒนา 

- คําอาหารกลางวัน (20คน X 120 X2วัน) 
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม (20คน X 35 X2X2วัน) 
- คําวัสดุ / เอกสารคูํมือหลักสูตรการพัฒนาฯ 

จํานวน 212 เลํม ๆ ละ 100  บาท 
1.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการฯ 

- คําอาหารกลางวัน (20คน X 120 ) 
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม (20คน X 35 X2) 

32,600 
 
 
 
 

  
 
 

4,800 
2,800 

 
 
 
 

2,400 
1,400 

 
 
 
 
 

21,200 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนําการ
จัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning โดยใช๎กระบวนการ 
PLC สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2.1 คําอาหารกลางวัน (212คน X 120 X2 ) 
   2.2  อาหารวํางและเครื่องดื่ม (212คน X 35 X2x2) 
   2.2 คําวัสดุ / เอกสาร จํานวน 212 คนๆ ละ 200 บาท 
   2.3 คําเกียรติบัตร จํานวน 212 ใบๆ ละ 10 บาท 
   2.4 คําวิทยากร 16 คน ๆ ละ 600 บาท รวม 2 วัน 

144,280  
 
 
 
 
 
 
19,200 

 
 
 
50,880 
29,680 

 
 
 
 
 
42,400 
2,120 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู๎ของครูแกนนํา โดยใช๎เทคนิคการนิเทศแบบให๎ 
คําชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง 
 
 

58,000  
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
3.1 คําเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ฯ จํานวน 48 โรงเรียน  
แบํงออกเป็น 5 สาย ๆ ละ 3 คน 10 วัน (120x3x5x10) 
3.2 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 5 คัน จํานวน 10 
วัน ๆ ละ 500  บาท 
3.3 คําวัสดุ /เอกสารเครื่องมือนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
3.4 คําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 50 เลํม ๆ 
ละ 100  บาท 

18,000  
 
 

25,000 

 
 
 
 
 

10,000 
 

5,000 

รวมงบประมาณ 234,880 37,200 116,960 80,720 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : วิธีการสํารวจรายชื่อครู และจํานวนครูที่โรงเรียนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎ารํวมโครงการฯ
อาจมีรายชื่อ-นามสกุล ที่ไมํถูกต๎อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และจํานวนครูที่เข๎ารํวมโครงการฯ อาจไมํ
ครบตามจํานวน ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอการเบิก-จํายงบประมาณในการดําเนินการ 
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทําแบบฟอร์มสํารวจรายชื่อครูแบบ Online เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการจัดทํารายชื่อครู และจํานวนครูที่เข๎ารํวมโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และจํานวนครูที่เข๎า
รํวมโครงการฯ สามารถตรวจสอบความถูกต๎อง และแก๎ไขข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว จึงไมํกระทบตํอการเบิก-จําย
งบประมาณในการดําเนินการ 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ   
 กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุํมสํงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 ครูแกนนําโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการเรียนรู๎ 
แบบ Active Learning โดยใช๎กระบวนการ PLC และขยายผลสูํสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตํอผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 13.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนัก และเห็นความสําคัญในการการนิเทศแบบให๎คําชี้แนะ และการเป็นพ่ีเลี้ยง ด๎านการ
จัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตํอผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 13.3 คําเฉลี่ยร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุํมสาระหลัก 4 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1.  ช่ือโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 

2.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎ความสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนให๎เป็น
โรงเรียนคุณธรรม เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร   
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีเปูาหมายสําคัญให๎โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม    
โดยมีหลักคุณธรรมสําคัญกําหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให๎เป็นอัตลักษณ์ของแตํละโรงเรียน เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนเป็นรูปธรรมชัดเจนตํอเนื่อง และ
ยั่งยืน รวมทั้งขอความรํวมมือกับองค์กร หนํวยงาน ในชุมชนมีสํวนรํวมเสริมสร๎างให๎เป็นโรงเรียนคุณธรรม 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2  เพื่อให๎การดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา นําคุณธรรมจริยธรรมมาสํงเสริมให๎มีธรรมาภิบาล 

4.  เป้าหมายของโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ โรงเรียนเอกชน ร๎อยละ 100 เป็นโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 4.2  เชิงคุณภาพ ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 

5.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ จํานวนผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม ร๎อยละ 100 
 5.2  เชิงคุณภาพ ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาม 
 6.1  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 6.2  คณะกรรมการวางแผนงานรํวมกัน 
 6.3  ดําเนินการตามแผนงาน 
 6.4  สรุปและติดตามประเมินผล 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนทุกแหํงในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ ( เดือน / ปี )   ตลอดปีการศึกษา 2561 

10.  งบประมาณ      จํานวนเงิน  160,000   บาท  แยกเป็น 
    คําตอบแทน   29,800   บาท 
    คําใช๎สอย 130,200   บาท 
    คําวัสดุ        -     บาท 
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  รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 60,000 5,400 54,600 - 
2. กิจกรรมห๎องเรียนคุณธรรม 25,000 3,600 21,400 - 
3. กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 25,000 5,400 19,600 - 
4. กิจกรรมยุวชนคนมีคุณธรรม 30,000 5,400 24,600 - 
5. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 20,000 10,000 10,000 - 

รวมงบประมาณ 160,000 29,800 130,200 - 
 หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง        :  เปูาหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณธรรม ยังไมํเป็นไปตามตัวชี้วัด และคําเปูาหมาย 
 การบริหารความเสี่ยง :  ยังไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์อยํางสมบูรณ์ 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ      กลุํมสํงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมทุกโรงเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ     

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1.  ช่ือโครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

2.  หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะด๎านเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล๎อมซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาให๎กับผู๎เรียน ซึ่งควรจะได๎รับการพัฒนาสํงเสริม และชี้แนะแนวไปในทาง
ที่ถูกต๎อง อีกทั้งด๎านเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่ทําให๎สถาบันครอบครัวมีความสําคัญลดน๎อยลง ระบบการ
ชํวยเหลือดูแลจึงเป็นกระบวนการที่จะชํวยให๎เกิดการสํงเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก๎ไขได๎อยํางชัดเจนบน
พ้ืนฐานของความแตกตํางระหวํางบุคคล จําเป็นต๎องทําให๎เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินงาน ต๎องฝึก
หลักการมีสํวนรํวมของผู๎ที่ เกี่ยวข๎องทุกฝุาย อันจะชํวยขับเคลื่อนให๎การทํางานมุํงสูํจุดหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพ                          . 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให๎สถานศึกษามีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน   
 3.2  เพื่อนําระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

4.  เป้าหมายของโครงการ 
4.1  เชิงปริมาณ 1.  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

               ถึงผู๎เรียนทุกคนในระดับดี              . 
            2.  ครูร๎อยละ 80 เยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและนําข๎อมูลไปใช๎ในการวางแผนพัฒนา 
                 คุณภาพการศึกษา                     . 

4.2  เชิงคุณภาพ        การดําเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนเป็นไปอยํางเป็นระบบ 
                   ครบถ๎วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได๎รับการชํวยเหลือตามตามความ    . 
                   แตกตํางอยํางทั่วถึง          

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
5.1  ด๎านปริมาณ สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลและชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคนในระดับดี                    . 
5.2  ด๎านคุณภาพ  การดําเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางเป็นระบบ

ครบถ๎วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได๎รับการชํวยเหลือตามความแตกตํางอยํางทั่วถึง                 . 

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1  ขั้นเตรียมการ          
 6.2  ขั้นดําเนินการ  
  1.  กิจกรรมการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  2.  กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
  3.  กิจกรรมจัดเก็บข๎อมูล 
  4.  กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน 
  5.  กิจกรรมดูแลชํวยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท๎จริง      
 6.3  ขั้นนิเทศติดตามผล          
 6.4  ขั้นประเมินผลและรายงานผล        
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7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์   

8.  พื้นที่เป้าหมาย   โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์     

9.  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) ตลอดปีการศึกษา      

10.  งบประมาณ  ใช๎งบประมาณของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :     การไมํได๎รับความรํวมมือจากพํอแมํผู๎ปกครอง     
 การบริหารความเสี่ยง :    การพูดคุยทําความเข๎าใจและการมีสํวนรํวม   
  

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                       การดําเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางเป็นระบบครบถ๎วนสมบูรณ์ 
และนักเรียนทุกคนได๎รับการชํวยเหลือตามความแตกตํางอยํางทั่วถึง          . 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ   

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

2.  หลักการและเหตุผล  
 จากการปฏิรูปการศึกษาไทย พบวําเด็กไทยมีจุดอํอนในเรื่องการคิด ได๎แกํ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดสร๎างสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทักษะ
การคิดวิพากษ์ และทักษะการคิดแก๎ปัญหา แล๎วนําไปประยุกต์ใช๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  และจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบสาม
พบวํา  โรงเรียนสํวนมากได๎รับข๎อเสนอแนะจุดควรพัฒนาด๎านการฝึกให๎ผู๎เรียนมีความสามารถทางทักษะ
กระบวนการคิด  มีผลการประเมินยังแสดงให๎เห็นวํา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการคิด
น๎อยทําให๎นักเรียนไมํมีทักษะพ้ืนฐานทางด๎านกระบวนการคิดแบบตําง ๆ และไมํสามารถนําเสนอชิ้นงานเป็น
องค์รวมได๎  ซึ่งหากปลํอยทิ้งไว๎  ไมํแก๎ไขอยํางเรํงดํวนจะทําให๎นักเรียนไมํมีความสามารถในการคิด  คิดไมํเป็น
และไมํสามารถใช๎กระบวนการคิดในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหา  ดังนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา
ต๎องเรํงขับเคลื่อนการคิดสูํห๎องเรียน  สํงเสริมการจัดกิจกรรมที่เน๎นกระบวนการคิด  ให๎นักเรียนได๎ฝึกคิดอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อสํงผลให๎นักเรียนคิดเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  และคิดแก๎ปัญหาได๎  ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา อันจะนําไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  และสอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงจําเป็นต๎องจัดทําโครงการนี้ 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ทักษะและเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนาทักษะการคิด 11 ทักษะ ได๎แกํ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดสร๎างสรรค์  ทักษะการคิดสังเคราะห์  ทักษะการคิดวิจารณญาณ  ทักษะ
การคิดเปรียบเทียบ ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการคิดเชิงอนาคต ทักษะการคิด
บูรณาการ ทักษะการคิดวิพากษ์และทักษะการคิดแก๎ปัญหา   

3.2  เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการคิดแบบ
ตําง ๆ   ได๎อยํางเป็นระบบ 

3.3  เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาครูในการสร๎างสื่อ นวัตกรรมพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน           

4.  เป้าหมายของโครงการ  

 4.1  เชิงปริมาณ  
         ครโูรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 54 โรงเรียน  
โรงเรียนละ 2  คน  รวมจํานวน  108  คน  

4.2  เชิงคุณภาพ 
4.2.1   ครมูีความรู๎ความเข๎าใจ และเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนานักเรียนด๎านทักษะการคิด                          

11 ทักษะ  
  4.2.3   ครูได๎รับนิเทศ  ติดตาม  ชํวยเหลือ แนะนํา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ 
  5.1.1  ครทูี่เข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 100  มีความรู๎ความเข๎าใจ และเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนา
นักเรียนด๎านทักษะการคิด  

 5.1.2  ครทูี่เข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 100  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กระบวนการคิดแบบตําง ๆ ได๎อยํางเป็นระบบ 
     5.1.2  ครทูี่เข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 100  สามารถสร๎างสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ   
การคิดของนักเรียน    
 5.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูมทีี่เข๎ารับการอบรมมีความรู๎และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถ 
สร๎างนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะกระบวนการคิดแบบตํางๆ อยํางเป็นระบบและมีการคิด 
แบบองค์รวม 
 

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 

ศธจ. เพชรบูรณ์ 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 

สถานศึกษา 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ คัดเลือกครู 2  คน เข๎ารับการ
อบรม 

พฤศจิกายน 
2561 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

และโรงเรียน 
2. ประชุมคณะทํางาน สํงคณะทํางานเข๎ารํวมประชุม พฤศจิกายน 

2561 
ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

3. ดําเนินงานตามโครงการ 
    3.1  ผู๎เข๎ารับการอบรมทําแบบทดสอบ  
Pre-test เพ่ือวัดความรู๎ความเข๎าด๎านทักษะ
กระบวน กํอนอบรม 
    3.2  วิทยากรบรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับ                   
การพัฒนาทักษะการคิดแบบตํางๆ 11 
ทักษะ 
    3.3  วิทยากรให๎ความรู๎และฝึกครูจัดทํา
แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดแบบตําง ๆ 
    3.4  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎พัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียนโดยการบูรณา
การแบบองค์รวม    
    3.5 ครูที่เข๎ารับการอบรมจัดทําชิ้นงาน
จากหนํวยการเรียนรู๎อิงมาตรฐาน    
    3.6  ครูที่เข๎ารับการอบรมจัดทําผลงาน
ที่เป็น Best Practice  

-สํงครู 2  คน เข๎ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎พัฒนาทักษะการคิด
ของครู 
-กํากับ ติดตามการจัดทําชิ้นงาน
ของครู 
-กํากับ ติดตามคัดเลือกชิ้นงานที่
เป็น Best Practice ของครู 

ข๎อ 3.1 -3.3 
ธันวาคม 
2561 

 
 
 
 
 
 

ข๎อ 3.4  -
3.6   

ธันวาคม 
2561 

กันยายน 
2562 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 
วิทยากร 

และโรงเรียน 

4. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล              
การจัดการเรียนรู๎การพัฒนากระบวนการ

นิเทศภายในเพ่ือ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการ

ธันวาคม 
2561 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. เพชรบูรณ์ 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คิดแบบตํางๆและการบูรณาการแบบองค์
รวม    

เรียนรู๎การพัฒนากระบวนการ
คิดแบบตํางๆและการบูรณาการ
แบบองค์รวม    

กันยายน 
2562 

และโรงเรียน 

5. การประชุมสัมมนา symposium เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของโรงเรียนเอกชน 

สํงผลงานครูและนักเรียนรํวม
แสดงเวที่ การประชุมสัมมนา 
symposium  

กันยายน 
2562 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

และโรงเรียน 

6. สรุปและรายงานผล สรุปและรายงานผล กันยายน 
2562 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

และโรงเรียน 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  โรงเรียนเอกชนในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
     จํานวน 54 แหํง 

8.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 54 โรงเรียน 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)   1  ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

10.  งบประมาณ  จํานวนเงิน  89,670  บาท    แยกเป็น 
    คําตอบแทน    15,000    บาท 
    คําใช๎สอย    64,570    บาท 
    คําวัสดุ     10,100    บาท 
  รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1.ประชุมคณะทํางาน  25 คน  
1.1  คําอาหาร 25 คนๆละ 120 บาท/1 วัน=2,000 
บาท   
1.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 25  คน ๆ ละ 70 
บาท/วัน 1 วัน  =   1,750  บาท 

3,750   
2,000 

 
1,750 

 

2. ดําเนินงานอบรมตามโครงการ 
2.1 เอกสารคูํมือประกอบการอบรม  70  เลํม x 
120 = 8,400 บาท 
2.2 แบบทดสอบ Pre-test และ Posttest  
2.3 คําอาหาร 108 คนๆละ 120 บาท/วัน 1 วัน =  
12,960  บาท 
2.4 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 108  คนๆละ70 
บาท/วัน 1 วัน =  7,560  บาท 
2.5 คําวิทยากร     

46,920  
 
 
 
 
 
 
 
15,000 

 
 
 
 

12,960 
 

7,560 
 
 

 
8,400 

 
500 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
2.6  คําสถานที่  1 วันๆละ 2,500 บาท   2,500 
3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  37,800  37,800  
4. จัดทําเอกสารสรุป รายงานผล  10 เลํมๆละ 120 
= 1,200 

1,200   1,200 

รวมงบประมาณ 89,670 15,000 64,570 10,100 
 หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ข๎อจํากัดด๎วนงบประมาณ และความลําช๎าในการเบิกจํายงบประมาณ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง : การจัดการและดําเนินงานโครงการให๎ทันตามกําหนดเวลา  
และความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอน การสร๎างสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพของครู เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการคิดของนักเรียน   

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สถานศึกษาเอกชนทุกแหํงในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนที่มีทักษะในการคิดตํางๆ  สรุปความคิดอยํางเป็นระบบ คิดแก๎ปัญหา และสามารถการคิด
แบบองค์รวม  นําเสนอชิ้นงานเพื่อสะท๎อนทักษะกระบวนการคิดได๎ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ   

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC                                    
   (Profession Learning Community)  
 

2.  หลักการและเหตุผล  
 การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะยุค Thailand 4.0  ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่  1 ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการผลิตพัฒนา             
กําลังคน และงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ  สํงผลตํอวิถีชีวีติของคนในสังคม                   
ระบบการศึกษาจึงจําเป็นต๎องพัฒนา ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งแตํเดิมนั้นการศึกษามุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนมีทักษะเพียง อํานออกเขียนได๎เทํานั้น แตํในศตวรรษที่ 21 มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร๎าง
แรงบันดาลใจไปพร๎อมกัน โดยผู๎เรียนต๎องฝึกฝนการเรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง และแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นโค๎ช (Coach) ที่ครูจําเป็นต๎องออกแบบการเรียนรู๎เพ่ือชํวยผู๎เรียนให๎
บรรลุผลได๎ตามเปูาหมาย  (Student Outcomes) ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21 จะต๎องแสวงหาความรู๎ไปพร๎อมๆ  
กับผู๎เรียน รวมทั้งครูต๎องออกแบบการเรียนรู๎เพ่ือฝึกฝนให๎ตนเองเป็นโค๎ช (Coach)  และอํานวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  สิ่งสําคัญที่เป็นตัวชํวยของครูในการจัดการเรียนรู๎ คือ ชุมชนการเรียนรู๎ 
ทางอาชีพ  (Professional Learning Communities : PLC)  และการนํากระบวนการ PLC  มาใช๎ในการพัฒนา
ครูเพ่ือผลที่ผู๎เรียนควรได๎รับ  อาทิ ทักษะด๎านการคิด ทักษะการบริหารจัดการกับข๎อมูลสารสนเทศที่มีอยูํมากมาย
มหาศาล  ทกัษะในด๎านภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล  ทักษะชีวิตการทํางานในยุคใหมํ ที่จําเป็น ได๎แกํ การ
ฝึกเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ความยืดหยุํน  ความสามารถในการปรับตัว การชี้นําตนเอง ความเป็นผู๎นํา และผู๎ตาม เป็น
ต๎น ซึ่งถือวําเป็นก๎าวแรกของโรงเรียนสํวนใหญํในประเทศไทย ที่ต๎องขับเคลื่อน และนําไปประยุกต์ใช๎ได๎ในทุก
บริบทของโรงเรียนบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา  การสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
ยอมรับวําการเรียนรู๎ของครูคือการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  ยอมรับวํา ครูมีความแตกตํางกัน ยอมรับวํา ทุกคนมีความ
เชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู๎รํวมกันได๎  การสอนในบางครั้งต๎องอาศัยความรํวมมือ รํวมใจและสัมพันธภาพแบบ
กัลยาณมิตร จากหลักการ และเหตุผลข๎างต๎น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ 

กระบวนการ PLC  
3.2 เพ่ือให๎ครูสามารถใช๎กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู๎ สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎สูงขึ้น   
 3.3  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการ PLC ของสถานศึกษา 
สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
 

4.  เป้าหมายของโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ  
         ครโูรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 54 โรงเรียน โรงเรียน                  
ละ 4  คน  ที่สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  กลุํมละ 1 คน                  
รวมจํานวน   216   คน  
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4.2  เชิงคุณภาพ 
4.2.1   ครูเกิดการพัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอ แสวงหาความรู๎และเทคนิควิธีการใหมํ ๆ ใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนของตน เกิดการเรียนรู๎ แบํงปันระหวํางครูที่สอนกลุํมสาระเดียวกันทั้งในและนอก
โรงเรียน ใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรํวมวิชาชีพ   
  4.2.2    ครูผู๎สอนทั้ง 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สามารถใช๎กระบวนการ PLC ในการจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางเป็นระบบ  
 4.2.3    ครูได๎รับนิเทศ  ติดตาม  ชํวยเหลือ แนะนํา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ 
  5.1.1 ครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร๎อยละ 100  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการ PLC   
  5.1.2 ครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร๎อยละ 100  สามารถนํากระบวนการ PLC  ไปใช๎การจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  5.1.3  ครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่เข๎ารับการอบรมตามโครงการ ได๎รับการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                    
ร๎อยละ 100   

5.2  เชิงคุณภาพ 
   ครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการ PLC และสามารถนําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล๎องกับการจัดการศึกษาศตวรรษท่ี 21 สํงผลให๎ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   
  

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดยใช๎กระบวนการ PLC  
(Profession Learning  Community) และจัดทําโครงการ 
 6.2   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 6.3   การดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดยใช๎กระบวนการ PLC  (Profession Learning  
Community) ตามข้ันตอน กิจกรรม 
 6.4  นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. เพชรบูรณ์ 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ให๎สถานศึกษาสํงครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎เข๎ารับการรอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการ 
PLC  (Profession Learning  Community)  

1. คัดเลือกครูเข๎ารับการ
อบรมกลุํมสาระการเรียนรู๎
ละ 1 คน รวมเป็น 4  คน  
และให๎ครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหา

พฤศจิกายน 
2561 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

และโรงเรียน 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. เพชรบูรณ์ 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเรียนรู๎ของนักเรียนตาม
กลุํมสาระการเรียนที่
รับผิดชอบ คนละ 1 แผน 
และนําไปใช๎ในการอบรม 

2. ดําเนินการอบรมตามขั้นตอนกิจกรรม 
กิจกรรมวันแรก 
2.1  ทดสอบความรู๎พ้ืนฐาน (Pre-test) การ
จัดการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการ PLC 
2.2  วิทยากรบรรยายกรอบแนวคิด ทฤษฎี  และ
หลักการสําคัญที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู๎ของครู โดยใช๎กระบวนการ PLC   
3. จัดกิจกรรมกระบวนการ PLC : การทํางาน
รํวมกัน  
3.1  ขั้น Analyze หรือ Analysis  แบํงกลุํมครูผู๎
เข๎ารับการอบรมออกเป็นกลุํมยํอยตามกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ที่รับผิดชอบกลุํมละไมํเกิน 9 คน ให๎
แตํละคนนําเสนอแผนการจัดการเรียนรู๎ตํอ
สมาชิกในกลุํมและกลุํมชํวยกันวิเคราะห์หรือ
พิจารณา เพ่ือคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มี
องค์ประกอบครบถ๎วนและเนื้อหาสมบูรณ์ กลุํม
ละ 1 แผน  
3.2  ขั้น Plan ครูที่ได๎รับคัดเลือกแผนการ
จัดการเรียนรู๎เลําแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎กลุํม
ฟังโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับฟังข๎อแนะนํา
จากสมาชิกในกลุํม และปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึนกํอนนําไปสอน   
กิจกรรมวันที่สอง 
 3.3   ขั้น Do and See การสอนและการสังเกต
การสอน  แบํงผู๎เข๎ารับการอบรมออกเป็น 4  
กลุํม ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่รับผิดชอบ และ
แตํละกลุํมคัดเลือกครูได๎รับคัดเลือกไว๎แล๎ว ตาม
ข๎อ 3.2  เป็นผู๎สอน 1 คน (Do) และคัดเลือกครู
ให๎เป็นผู๎สังเกตการสอน กลุํมละ 5  คน  (See) 
เพ่ือดําเนินการสอนและสังเกตการจริง    
3.4  ขั้น  Reflect ผู๎สังเกตการสอนสะท๎อน 
พฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน ให๎ผู๎สอนทราบ 
เพ่ือให๎เกิดพฤติกรรม หรือการเรียนรู๎ที่ต๎องการ

2.  สํงครูทั้ง 4 กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎เข๎ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
3.  ติดตาม ดูแล การเข๎ารับ
การอบรมของครู 

ธันวาคม 
2561 
(2 วัน) 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการและ
วิทยากร 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. เพชรบูรณ์ 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ให๎เกิดกับนักเรียน ผู๎สอนและสมาชิกในกลุํมทุก
คนบันทึกผลสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของ
นักเรียน 
3.5  ขั้น Redesign  ผู๎สอนและสมาชิกในกลุํม
นําผลการสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของ
นักเรียนจากผู๎สังเกตไปปรับปรุงแก๎ไขแผนการ
จัดการเรียนรู๎ เพ่ือนําไปใช๎ใหมํ 
4.  จัดกิจกรรมกระบวนการ PLC  :  รับรองวํา
เด็กเกิดการเรียนรู๎   
        วิทยากรบรรยายเพื่อให๎ความรู๎ครูในการ
นํากระบวนการ PLC ไปประยุกต์ใช๎กับนักเรียน
ในชั้นเรียน 
        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                       
จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ปรับปรุงแล๎ว
ตาม ข๎อ 3.5 สํงให๎ครูที่เข๎ารับการอบรม  (สํงเป็น 
file) เพ่ือนําไปสอนที่โรงเรียนเพ่ือให๎เห็นผลการ
เรียนรู๎จริงที่เกิดกับนักเรียน  

4.  จัดพิมพ์แผนการจัดการ
เรียนรู๎จาก File ที่ได๎รับจาก 
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  และ 
กํากับ ดูแล ชํวยเหลือ ครู 
ในการนําแผนการจัดการ
เรียนรู๎ไปสอนในโรงเรียน 

ธันวาคม 
2561 

 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 
วิทยากร            
และโรงเรียน 

 5.   ทดสอบความรู๎ครูหลังการอบรม 
(Posttest) 

5. ติดตาม ดูแล การเข๎ารับ
การอบรมของครู 

ธันวาคม 
2561 

(วันที่สอง) 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการและ
วิทยากร 

6.   จัดกิจกรรมกระบวนการ PLC  :  ให๎ความ 
สําคัญกับผลลัพธ์  โดยผู๎รับผิดชอบโครงการ
ชี้แจงแผนการนิเทศ ติดตาม ทั้งการนิเทศภายใน
และภายนอก เพ่ือให๎ความชํวยเหลือ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช๎
กระบวนการ PLC 

6. ดําเนินการนิเทศภายใน 
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช๎กระบวนการ PLC 
ของครูที่เข๎ารับการอบรม 

มกราคมถึง 
กันยายน 
2562 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการและ
โรงเรียน 

7. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 7. สรุปผลการดําเนินงาน 
และขยายผลระดับโรงเรียน 

กันยายน 
2562 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการและ
โรงเรียน 

 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
     โรงเรียนเอกชนในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 54 แหํง 
 

8.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 54 โรงเรียน 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)   1  ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
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10.  งบประมาณ  จํานวนเงิน  159,480  บาท   แยกเป็น 
    คําตอบแทน  24,000  บาท 
    คําใช๎สอย   124,880   บาท 
    คําวัสดุ    10,600  บาท 
  รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดยใช๎กระบวนการ 
PLC  (Profession Learning  Community) 
1.1 เอกสารคูํมือประกอบการอบรม  70  เลํม x 120             
1.2 แบบทดสอบ Pre-test และ Posttest  

120,480 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

8,400 
1,000 

1.3 คําอาหาร 216 คนๆละ 120 บาท/วัน 2 วัน  
1.4 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 216 คนๆละ 70บาท/
วัน 2 วัน  
1.5 คําวิทยากร  4 คน 2 วัน  
1.6  คําสถานที่  2 วันๆละ 2,500 บาท  

 
 
 
 
 

 
 
 

24,000 

51,840 
30,240 

 
 

5,000 

 
 
 
 
 

2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  37,800  37,800  
3. จัดทําเอกสารสรุปรายงานผล 10 เลํมๆละ 120                    1,200   1,200 

รวมงบประมาณ 159,480 24,000 124,880 10,600 
 หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ข๎อจํากัดด๎วนงบประมาณ และความลําช๎าในการเบิกจํายงบประมาณ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง : การจัดการและดําเนินงานโครงการให๎ทันตามกําหนดเวลา  
และความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎กระบวนการ PLC ของครู การยกระดับผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 
 

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  นักเรียนเป็นผู๎รอบรู๎ (Mastery) ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
13.2  ครูผู๎สอน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังกัดโรงเรียนเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สามารถใช๎กระบวนการ PLC เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ และสามารถทํางานรํวมกับเพ่ือนครูได๎ด๎วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

13.3  เกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  ในโรงเรียน 
13.4  โรงเรียนสามารถสร๎างเครือขํายชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) กับหนํวยงานอ่ืน ทั้งระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับหนํวยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี  3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ชื่อโครงการ   นักเรียนดี  มีคุณธรรม  มีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีดี 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากนักเรียนทุกชํวงวัยเป็นเด็กและเยาวชน ที่จะต๎องอบรมบํมนิสัยให๎เป็นคนดี                                         

มีคุณธรรมรู๎จักเสียสละ  และชํวยเหลือผู๎อื่นมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  มีจิตสาธารณะ เพราะการอยูํในสังคม                 
ถ๎าคนในสังคมซึ่งเป็นผู๎มีคุณธรรม ก็จะอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาให๎นักเรียนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 
3.2 เพ่ือให๎นักเรียนอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

 

4. เป้าหมายของโครงการ   
4.1 นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน  54  โรงเรียน 
4.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชน 100 % เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
5.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ร๎อยละ 100 ได๎รํวมกิจกรรม 
                     ตามโครงการนักเรียนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ดี 
5.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นนักเรียนดี มีคุณธรรม 
                      มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ดี 

 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
6.1 การอบรมธรรมะ เข๎าคํายธรรมะ เป็นประจําทุกปี 
6.2 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
6.3 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
6.4 กิจกรรมจิตสาธารณะ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  นักเรียนโรงเรียนเอกชน  54 โรงเรียน 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)    พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 

10. งบประมาณ จํานวน  336,800  บาท แยกเป็น 

คําตอบแทน 12,800 บาท 
คําใช๎สอย 243,000 บาท 
คําวัสดุ 81,000 บาท 
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 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
7. การอบรมธรรมะ เข๎าคํายธรรมะ 228,800 12,800 162,000 54,000 
8. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40,500 - 27,000 13,500 
9. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 27,000 - 27,000 - 
10. กิจกรรมจิตสาธารณะ 40,500 - 27,000 13,500 

รวม 336,800 12,800 243,000 81,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : การไมํบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
การบริหารความเสี่ยง :  จัดให๎มีการกํากับดูแล อยํางใกล๎ชิด 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียนโรงเรียนเอกชน 90% เป็นคนดีมีคุณภาพ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี  3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให๎มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีหน๎าที่กําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
จัดการศึกษาและสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ประสานและสํงเสริมการบริหารและ
การศึกษาขององค์กรเอกชนเพ่ือให๎การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีความสอดคล๎องกับแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดโครงการแขํงขันทักษะวิชาการขึ้น  เพ่ือให๎
สนองตอบแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาศักยภาพ
คน คุณภาพชีวิตและแหลํงเรียนรู๎”  เปูาหมายข๎อที่ 2 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของคนจังหวัด
เพชรบูรณ์ สูํคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21แนวทางการพัฒนาข๎อที่ 2 สํงเสริมคุณลักษณะผู๎เรียนของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใฝุเรียนรู๎)โดยจัดให๎มีการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนเพ่ือสร๎างผู๎เรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถ ทันตํอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
ให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีสุนทรียภาพด๎านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค๎น
นวัตกรรมใหมํ ๆ  ในการเตรียมพร๎อมให๎เด็กและเยาวชน ให๎เป็นผู๎ถึงพร๎อมด๎วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดี 
เกํง มีคุณธรรมและจริยธรรมสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกซึ่งศักยภาพ ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมให๎ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได๎ใช๎ความรู๎ ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยํางเต็มความสามารถ 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ เรียนรู๎ได๎ตามหลักสูตรกําหนด 
3.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความสามารถปฏิบัติได๎จริงตามหลักสูตร 

 

4. เป้าหมายของโครงการ   
4.1 นักเรียนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน  54  โรงเรียน 
4.2 นักเรียน โรงเรียนเอกชน ร๎อยละ 90 มีความสามารถ และมีความรู๎ สามารถปฏิบัติได๎จริง ตาม

หลักสูตรกําหนด 
 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
5.1  เชิงปริมาณ  ผู๎เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน 
5.2  เชิงคุณภาพ   

  5.2.1 ผู๎ เรียน ร๎อยละ 80 ได๎แสดงความสามารถทางวิชาการตาม 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  
                  สุนทรียภาพด๎านดนตรี – นาฏศิลป์  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์ 
  5.2.2  ผู๎เรียน ร๎อยละ 80 ได๎รับการสํงเสริมศักยภาพให๎มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 5.2.3 ผู๎ เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ 80 มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ทางด๎านวิชาการ 
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6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
6.1 กิจกรรมรักการอําน 
6.2 กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ 
6.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
6.4 กิจกรรมอํานออกเขียนได๎ วิเคราะห์เป็น 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  นักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 54 โรงเรียน 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย   โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)    พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 

10.  งบประมาณ จํานวน  351,000  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน - บาท 
คําใช๎สอย 270,000 บาท 
คําวัสดุ 81,000 บาท 

 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมรักการอําน 40,500 - 27,000 13,500 
2. กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ 135,000 - 108,000 27,000 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 135,000 - 108,000 27,000 
4. กิจกรรมอํานออกเขียนได๎ วิเคราะห์เป็น 40,500 - 27,000 13,500 

รวม 351,000 - 270,000 81,000 
          หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : เรื่องงบประมาณในการใช๎จํายอาจไมํเพียงพอและเรื่องความปลอดภัย 
 การบริหารความเสี่ยง :  ประสานงานเรื่องงบประมาณ และดูแลกํากับในเรื่องความปลอดภัย 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 นักเรียนโรงเรียนเอกชน 90%  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากผลการทํากิจกรรม 
ด๎านวิชาการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ     

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET ปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล  
  สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหน๎าที่ในการสํงเสริม สนับสนุนด๎าน
วิชาการให๎แกํโรงเรียนเอกชน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอํานาจหน๎าที่ในการสํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน ประกอบกับตามแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 – 2564 กําหนดเปูาหมายพัฒนาผู๎เรียนโดยมีตัวชี้วัด ร๎อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์คะแนนร๎อยละ 50 
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 50) สํานักงานฯ จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ  
O-NET โดยได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีโรงเรียนเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 27  โรงเรียน 
จากผลการสํารวจความต๎องการได๎รับการพัฒนา และความชํวยเหลือทางด๎านวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียน
เอกชน มีความต๎องการได๎รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET 
ให๎เพ่ิมข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
3.3  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

(O-NET) ต่ํากวําเกณฑ์มาตรฐานให๎เพิ่มขึ้น 
3.4  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนให๎มีประสิทธิภาพ และเกิด 

ประสิทธิผล 
3.5  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ ของครูโรงเรียนเอกชนให๎มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  
  ผู๎บริหาร/ครู/หัวหน๎าฝุายวิชาการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จํานวน 27 โรงเรียน โรงเรียน ละ 5 คน  จํานวนทั้งสิ้น 135 คน 

4.3  เชิงคุณภาพ 
4.3.1 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข๎ารํวมโครงการ มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
4.3.2 ผู๎บริหาร/ครู/หัวหน๎าฝุายวิชาการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข๎ารํวมโครงการ ได๎รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 พัฒนาคุณภาพผู๎บริหาร/ครู/หัวหน๎าฝุายวิชาการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 27 โรงเรียน โรงเรียน ละ 5 คน  จํานวนทั้งสิ้น 135 คน 
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  5.1.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข๎ารํวมโครงการ จํานวน 27 โรงเรียน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

  5.2.1 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข๎า 
รํวมโครงการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

  5.2.2 ร๎อยละ 100 ของครโูรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี 
เข๎ารํวมโครงการ ได๎รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยํางตํอเนื่อง  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6.2.1 ดําเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET 
จํานวน 5 วัน 

 

 

 

6.1 กิจกรรมที่ 1 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1.6 วิเคราะห์ความต๎องการจําเป็น (Need Assessment) 
6.1.7 จัดทําหลักสูตรการพัฒนา 

6.1.7.1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
6.1.7.1.2 การวิเคราะห์และการพัฒนาผู๎เรียน 
6.1.7.1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
6.1.7.1.4 การวัดผลและประเมินผล 
6.1.7.1.5 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
6.1.7.1.6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

6.1.8 แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
6.1.9 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
6.1.10 สํารวจจํานวนโรงเรียน/ผู๎บริหาร/หัวหน๎าฝุายวิชาการ/รายชือ่ครู 

6.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6.3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ของครโูรงเรียนเอกชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.3.1 แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
6.3.2 จัดทําเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
6.3.3 วางแผน และกําหนดปฏิทินการนิเทศ 
6.3.4 แจ๎งกําหนดการนิเทศครูโรงเรียนเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการ 
6.3.5 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 
6.3.6 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู๎บริหาร/ครูคณิตศาสตร์/ครูวิทยาศาสตร์/ครูภาษาอังกฤษ/หัวหน๎าฝุายวิชาการของโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 27 โรงเรียน โรงเรียน ละ 5 คน  จํานวนทั้งสิ้น 
135 คน 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน 27  โรงเรียน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
 

10. งบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชนจัดสรรงบประมาณ  3,000 บาท/คน 
                    รวมเป็นเงินจํานวน  403,700  บาท   แยกเป็น 

คําตอบแทน 114,000 บาท 
คําใช๎สอย 220,700 บาท 
คําวัสดุ 69,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครู
โรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET 
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาฯ 

- คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ/อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ จํานวน 20 คน ๆ ละ 220 บาท 
รวม 2 วัน 

- คําวัสดุ / เอกสารคูํมือหลักสูตรการพัฒนาฯ 
จํานวน 150 เลํม ๆ ละ 150  บาท 

1.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 

- คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ/อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ จํานวน 20 คน ๆ ละ 220 บาท 

35,700 
 
 
 
 

  
 
 

8,800 
 
 
 
 
 
 

4,400 

 
 
 
 
 
 

22,500 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครู
โรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET 
   2.1 คําอาหาร/อาหารวํางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 
คน ๆ ละ 220 บาท รวม 5 วัน 
   2.2 คําวัสดุ / เอกสาร จํานวน 150 ชุดๆ ละ 200 บาท 
   2.3 คําเกียรติบัตร จํานวน 150 ใบๆ ละ 10 บาท 
   2.4 คําวิทยากรหลัก 5 คนๆ ละ 3,600 บาท รวม 5วัน 
   2.5 คําวิทยากรกลุํม 20 คนๆ ละ 600 บาท รวม 5วัน 
   2.6 คําสถานที่จัดอบรมฯ 5 วัน ๆ ละ 6,000  บาท   

304,500  
 
 
 
 
 

18,000 
60,000 

 
 

165,000 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 

30,000 
1,500 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู๎ของครโูรงเรียนเอกชน 
3.1 คําเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ฯ จํานวน 27 โรงเรียน แบํง
ออกเป็น 5 สาย ๆ ละ 4 คน จํานวน 5 วัน  ๆ 360 บาท 
3.2 คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 5 คัน จํานวน 5 
วัน ๆ ละ 500  บาท 
3.3 คําวัสดุ/เอกสารเครื่องมือนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
3.4 คําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 50 เลํม ๆ 
ละ 100  บาท 

63,500  
 
 

36,000 

 
 
 
 
 
 

12,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

5,000 
รวมงบประมาณ 403,700 114,000 220,700 69,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : วิธีการสํารวจรายชื่อครู และจํานวนครูที่โรงเรียนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎ารํวมโครงการฯ
อาจมีรายชื่อ-นามสกุล ที่ไมํถูกต๎อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และจํานวนครูที่เข๎ารํวมโครงการฯ อาจไมํ
ครบตามจํานวน ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอการเบิก-จํายงบประมาณในการดําเนินการ 
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทําแบบฟอร์มสํารวจรายชื่อครูแบบ Online เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการจัดทํารายชื่อครู และจํานวนครูที่เข๎ารํวมโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และจํานวนครูที่เข๎า
รํวมโครงการฯ สามารถตรวจสอบความถูกต๎อง และแก๎ไขข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว จึงไมํกระทบตํอการเบิก-จําย
งบประมาณในการดําเนินการ 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ   
กลุํมสํงเสริมการศึกษาเอกชน และ กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ครูโรงเรียนเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

จัดการเรียนรู๎และขยายผลสูํสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตํอผู๎เรียน 
13.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการในสังกัด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนัก และเห็นความสําคัญในการการนิเทศการจัดการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยํางตํอเนื่อง 

13.3 คําเฉลี่ยร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6                       
ของโรงเรียนเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุํมสาระหลัก 4 วิชา เฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นยุทธ์ สป. ที่ 4    สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
                                                              

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
    ในจังหวัด 
 

1. ช่ือโครงการ     สร้างโอกาสทางการศึกษา   
                                     

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 49  กําหนดวํา บุคคล ยํอมมี

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวํา 12 ปี  ที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมํเก็บ
คําใช๎จํายผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการหรือทุพลภาพ หรือผู๎ที่อยูํในภาวะยากลําบากต๎องได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการ
สนับสนุนจากรัฐ  เพ่ือให๎ได๎รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็น
มนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข ในมาตรา 10 ระบุวํา “...ต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย...” 
กระทั่งถึงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่กําหนดให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ดจนถึงอายุยําง
เข๎าปีท่ีสิบหก เข๎ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งแสดงให๎เห็นเจตนาในการที่
จะสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการยกระดับการศึกษาของคนไทยให๎สูงขึ้น  โดยสภาพปัจจุบันเด็กในวัยเรียนมี
แนวโน๎มตกหลํนและออกกลางคันสูงขึ้นทุกปี 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได๎ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกลําว โดยการ
สํงเสริม สนับสนุน ให๎เด็กได๎เข๎าเรียนและเรียนตํอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ และสํงตํอจนถึงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยมุํงที่จะชํวยเหลือ สนับสนุนและติดตามให๎เด็กที่อยูํในวัยการศึกษาภาคบังคับได๎เข๎าเรียนและเรียน
จบการศึกษาภาคบังคับได๎อยํางมีคุณภาพและทั่วถึง  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให๎เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข๎าเรียน ได๎มีโอกาสเข๎าเรียนครบทุกคน และสํงเสริมให๎นักเรียน

เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได๎เรียนตํอมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.2 เพ่ือลดจํานวนและชํวยเหลือเด็กตกหลํนและออกกลางคันในวัยเรียนที่ไมํได๎เข๎าเรียน 

 3.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให๎เด็กตกหลํนและออกกลางคันที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
 3.4 เพ่ือสํารวจข๎อมูลและติดตามเด็กตกหลํนและออกกลางคันอยํางละเอียดเป็นรายบุคคล  
3.5 เพ่ือสร๎างภาคีเครือขํายการมีสํวนรํวมการจัดการศึกษาและสร๎างองค์ความรู๎อยํางหลากหลาย 
3.6 เพ่ือให๎การดําเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับจังหวัดเป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรํงใส และมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมายของโครงการ 
4.1 เชิงปริมาณ :   

(1) สํารวจข๎อมูลจากโรงเรียน พร๎อมจัดทําทะเบียนข๎อมูลประชากรวัยเรียน ที่เป็นเด็กตกหลํน มี
แนวโน๎มออกลางคัน และเสี่ยงไมํได๎เรียนตํอ มีรายละเอียดที่สามารถนําไปสูํการกําหนดแนวทางชํวยเหลือได๎
อยํางเหมาะสม 
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(2) มีข๎อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข๎าเรียนของเด็กในเขตบริการของโรงเรียน 
เป็นปัจจุบัน เพื่อใช๎ในการตรวจสอบการเข๎าเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(3) นักเรียนทุกคน ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ ร๎อยละ 100 
 4.2 เชิงคุณภาพ   

(1) เด็กกลุํมด๎อยโอกาส พลาดโอกาส กลุํมตกหลํน กลุํมมีแนวโน๎มออกกลางคัน คุณแมํวัยใส และ
เสี่ยงไมํศึกษาตํอได๎รับการชํวยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม                     

(2) มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอยํางกว๎างขวางและท่ัวถึง โดยวิธีการที่หลากหลาย 
(3) เด็กที่มีแนวโน๎มออกกลางคันและนักเรียนที่ออกกลางคัน  กลับเข๎ามาเรียนตํอ ทั้งในระบบ

และนอกระบบ 
(4) เด็กและเยาวชนทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นคนสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู๎ 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
5.1 ร๎อยละ 40 ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไมํเข๎าเรียน เด็กตกหลํน เด็กมีแนวโน๎มออก

กลางคัน เด็กออกกลางคัน คุณแมํวัยใส ได๎รับการชํวยเหลือให๎ได๎เข๎าเรียน 
5.2 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข๎าเรียนได๎เข๎าเรียนในสถานศึกษา  
5.3 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎เข๎าเรียนตํอระดับมัธยมศึกษา

ตอนต๎น 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม รายละเอียดวิธีด าเนินการ 

1. การรับนักเรียนเข๎าเรียน 1. แจ๎งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ให๎
โรงเรียนและสาธารณชนทราบ  

2. ประสานความรํวมมือหนํวยงานทางการศึกษา รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎ปกครองสํงเด็กเข๎าเรียน
ด๎วยสื่อที่หลากหลาย  

3. ประสานหนํวยงานทางการศึกษา จัดหาที่เรียนให๎เด็กตกหลํน 
เด็กด๎อยโอกาส 

4. หนํวยงานทางการศึกษารายงานผลการรับนักเรียน 
5. สรุปรายงานผลการรับนักเรียน 

2. ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการสํารวจข๎อมูลเด็ก ตรวจสอบสภาพจริง
ของเด็กด๎อยโอกาสแตํละคนเพ่ือให๎รู๎วําเด็กด๎อยโอกาส และ
เด็กพิเศษเหลํานี้อยูํที่ไหน  

2. การจําแนก-คัดกรอง การให๎ทางเลือกในการเรียนรู๎ (การเรียน
ทางเลือกการเรียนตํอ การมีงานทํา การสร๎างทักษะชีวิต)  

3. ประสานงานกับหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ดูแลและชํวยเหลือเด็ก
ด๎อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งหนํวยงานทางการศึกษาที่พบ
เห็นเด็กที่อยูํในสภาวะลําบากสมควรที่จะได๎รับการพิทักษ์ 
คุ๎มครองและการชํวยเหลือจากภาครัฐเพื่อนําเด็กด๎อยโอกาส
ดังกลําวมาเข๎ารับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
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กิจกรรม รายละเอียดวิธีด าเนินการ 
3. การสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

นักเรียน 
1. กําหนดแนวทางสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และคํานิยมที่พึง

ประสงค์         
2. จัดตั้งคณะทํางานและประชุมคณะทํางาน 
3. จัดทําโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และคํานิยมที่พึง

ประสงค์         
4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
6. ประชุมประเมินการดําเนินงานสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ

คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
7. สรุปและรายงานผลโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และ

คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
4. ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 1. ศึกษาสภาพและทิศทางการดําเนินงาน 

2. แจ๎งแนวปฏิบัติกํากับดูแลติดตาม การดําเนินงานจัดระบบการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน           

3. นิเทศ กํากับ ติดตาม 
5. คุณแมํวัยใส 1. แจ๎งหนํวยงานทางการศึกษาสํารวจข๎อมูลนักเรียนออกกลางคัน 

2. แตํงตั้งคณะทํางาน กํากับ ติดตาม แก๎ไขปัญหาเด็กออก
กลางคัน 

3. บูรณาการงานรํวมกันระหวําง กรมอนามัย กรมควบคุมโรคและ
กรมสุขภาพจิต และภาคีเครือขํายทั้งรัฐและเอกชนที่ทํางาน
เกี่ยวข๎องกับวัยรุํน จัดอบรมสถานศึกษาให๎มีการสอนเพศวิถี
ศึกษาอยํางเหมาะสม จัดหาและพัฒนาผู๎สอนเพศวิถีศึกษา การ
ให๎คําปรึกษา ชํวยเหลือและค๎ุมครองวัยรุํนที่ตั้งครรภ์ให๎ได๎รับ
การศึกษาตํออยํางเหมาะสม  

4. สรุปและรายงานผล 
6. การแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน รํวมมือกับสํานักงาน กศน. จัดอบรมเจ๎าหน๎าที่ของเขตการศึกษา 

โดยนําสตูลโมเดลของสํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล มาเป็นต๎นแบบ
ในการแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ 
เป็นระบบฐานข๎อมูลที่ชัดเจน ทําให๎สามารถเข๎าถึงตัวบุคคลได๎
ถูกต๎อง และมีระบบการติดตามตัวเด็กออกกลางคันกลับเข๎าสูํ
ระบบการศึกษา จุดเดํนสําคัญของสตูลโมเดลคือ มีการระดมทุก
ภาคสํวนเข๎ามาชํวยกันแก๎ไขปัญหาอยํางใกล๎ชิด 

7. การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน 
ครู นักเรียน 

1. สํารวจความต๎องการของผู๎บริหาร ครู และนักเรียน 
2. จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน ครู และนักเรียน  
4. พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียน โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานโดย

เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ การเรียนรู๎
ด๎วยตนเองและการเรียนรู๎จากวิทยากร  

5. นําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียน  
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กิจกรรม รายละเอียดวิธีด าเนินการ 
6. ติดตาม/ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียน และ

ประเมินผลการเรียนของผู๎เรียน 
8. สถานศึกษา ที่ ได๎รับรางวัล

พระราชทาน และรางวัลตํางๆ 
1. แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก 
2. ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ 

สถานศึกษาขนาดละ 1 แหํง เสนอผลการคัดเลือกให๎
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

3. ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผํานเกณฑ์จากระดับ 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาด

ละ 1 แหง เสนอผลการคัดเลือกให๎คณะกรรมการระดับกลุํม
จังหวัด 

4. ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผํานเกณฑ์จากระดับจังหวัด
ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 3 แหง 
เรียงลําดับที่ 1, 2, 3,... เสนอผลการคัดเลือกให๎คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก ระดับกลุํมจังหวัด 
ที่1 -12 เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

6. พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาที่ 
ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการดําเนินงานระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอผลตํอ 
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา 

7. ประกาศผลการคัดเลือกฯ  
8. เตรียมการเขาเฝาฯ 

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ขั้นเตรียมการ  (Plan)   
1. ศึกษานโยบายที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 
2. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการ 
3. เสนอโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
4. แตํงตั้งกรรมการ 
ขั้นดําเนินการ  (Do) 
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการฯ          
ขั้นประเมินและรายงานผล (Action) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดทํารายงานโครงการฯ  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ     
 7.1 เด็กเยาวชน และครู ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7.2 หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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8. พื้นที่เป้าหมาย           
  ครอบคลุมทั้ง 11 อําเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ชํวงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562) 
  ชํวงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (1 เมษายน 2562– 30 กันยายน 2562)  
 

10. งบประมาณ  จํานวนเงิน  125,000.-  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 63,000.-  บาท 
คําใช๎สอย 52,000.-  บาท 
คําวัสดุ 9,140.-  บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. การรับนักเรียนเข๎าเรียน 5,000 - 2,500 2,500 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาสทาง

การศึกษา 
 -  -  -  - 

3. การสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน 5,000 - 3,500 1,500 
4. ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 5,000 - 4,200 800 
5. คุณแมํวัยใส 5,000 - 4,200 800 
6. การแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน 5,000 - 4,200 800 
7. การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน ครู นักเรียน 5,000 - 4,200 800 
8. สถานศึกษา ที่ได๎รับรางวัลพระราชทาน และรางวัล

ตํางๆ 
90,000 63,000 25,860 1,140 

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 5,000 - 4,200 800 
รวมงบประมาณ 125,000 63,000 52,860 9,140 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
   (1) สถานศึกษาไมํมีมาตรการรองรับหรือดําเนินการหรือสํงตํอเด็กกลุํมเสี่ยงตํอการออกกลางคัน ให๎
ไปในทิศทางใด 

(2) ในอนาคตอาจมีอีกหลายปัจจัยภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ที่อาจสํงผลให๎ผู๎เรียนออกกลางคัน 
และคุณแมํวัยใส เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 
  การบริหารความเสี่ยง 
   (1) จัดมาตรการรองรับเด็กออกกลางคัน โดยใช๎กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต ในกรณีที่ผู๎เรียนหนี
เรียนเพราะไมํมีความสุขกับการเรียน สํวนผู๎เรียนที่จําเป็นต๎องออกกลางคัน โรงเรียนจะรับผิดชอบดูแลจนกวํา
จะเข๎าโรงเรียนใหมํ 
   (2) สํงตํอเด็กที่มีปัญหาให๎กับผู๎เชี่ยวชาญ เชํน นักสังคมสงเคราะห์ ได๎ชํวยเหลือ 
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(3) ครูผู๎สอนเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ทํางานและศึกษาค๎นคว๎าตามความสนใจของตนเอง และนําเด็ก
ออกสูํการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 เด็กกลุํมด๎อยโอกาส พลาดโอกาส กลุํมตกหลํน กลุํมมีแนวโน๎มออกกลางคัน คุณแมํวัยใส และ

เสี่ยงไมํศึกษาตํอ ได๎รับการชํวยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม  
13.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎มีโอกาสเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพ่ิมมากข้ึน 
13.3 มีแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสร๎างโอกาสทางการศึกษาที่ชัดเจนสามารถนําสูํการปฏิบัติได๎ 
13.4 ได๎รับความรํวมมือของทุกภาคสํวนเพื่อให๎เด็กมีโอกาสเขาถึงความชํวยเหลือ เชํน ทุนการศึกษา 

ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ด๎านสุขภาพอนามัย ด๎านที่อยูํอาศัย การจ๎างงาน พํอแมํอุปถัมภ์ การฝึกทักษะ
อาชีพ หรือการสํงตํอสถานศึกษาเฉพาะทาง  

13.5 จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้น เป็นการยกระดับการศึกษา
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ให๎ดียิ่งขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
     ในจังหวัด 
 

1. ช่ือโครงการ   ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา                                

2. หลักการและเหตุผล 
 การคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา  จะใช๎เกณฑ์ในเรื่องครอบครัวมีฐานะยากจน 

ยากลําบาก มีความประพฤติดี ไมํบกพรํองในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต๎อง มีความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ มีผลการเรียนดี มีความมุํงมั่นตั้งใจที่จะเรียนตํอในระดับที่สูงสุด เป็นเกณฑ์ 
ในการพิจารณาคัดเลือก  ดังนั้น จึงได๎จัดทําโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษาขึ้น  เพ่ือ
เป็นการดูแลติดตามสภาพความเป็นอยูํ ความประพฤติ ความต๎องการ ความคาดหวัง ความต๎องการความ
ชํวยเหลือและแนวทางการแก๎ปัญหาของนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษา  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือทราบสภาพความเป็นอยูํครอบครัวนักเรียน  
 3.2 เพ่ือติดตามดูแลนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษา และรับทราบ

ปัญหา/อุปสรรคในระหวํางการศึกษาของผู๎รับทุน เพ่ือหาแนวทางแก๎ไขปัญหารํวมกัน   

4. เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เชิงปริมาณ : 

1. จํานวนนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษาที่ได๎รับการตรวจเยี่ยมบ๎าน 
2. จํานวนกิจกรรมภายใต๎โครงการตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษา  

จํานวน 3 กิจกรรม 
 4.2 เชิงคุณภาพ  :  มีข๎อมูลสภาพความเป็นอยูํ  สภาพปัญหา/อุปสรรคในระหวํางการศึกษาของผู๎รับ

ทุน  และให๎ผู๎รับทุนได๎ตระหนักถึงความกตัญญูและสํานึกถึงบุญคุณของทํานเจ๎าของทุน 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   5.1 ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข๎าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
และพ้ืนที่ลดลง 
   5.2 ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนที่ได๎รับทุนการศึกษาได๎รับการตรวจเยี่ยม 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   6.1 ขออนุมัติโครงการ 
   6.2 แตํงตั้งคณะทํางานตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุน 
   6.3 ดําเนินโครงการตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษา  โดยออกเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

 6.4 นําเสนอรายงานผลการจัดโครงการตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/ นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษา  เสนอ
ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ    นักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. พื้นที่เป้าหมาย   บ๎านพัก/โรงเรียนของนักเรียน/นักศึกษาผู๎รับทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์        

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหวํางเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

10. งบประมาณ 
   จํานวน  30,000.-บาท จากงบประมาณสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   แยกเป็น 

- คําตอบแทน   19,200  บาท 
- คําใช๎สอย       -      บาท 
- คําวัสดุ    10,800  บาท 
 

   รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 

 

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษา   
    ( ทุน ม.ท.ศ. ) 

1.3 คําเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บาท x 2 วัน) 
1.4 คําน้ํามันเชื้อเพลิง  (1,000 บาท x 2 วัน)   
1.3 คําวัสดุ และอ่ืน ๆ  

8,000  
 

4,800 
 

 
 
 

 
 
 

2,000 
1,200 

2. กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษา   
    ( ทุนมูลนิธิรํวมจิตต์น๎อมเกล๎าฯ ) 

2.1 คําเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บาท x 4 วัน) 
2.2 คําน้ํามันเชื้อเพลิง  (1,000 บาท x 4 วัน)   

     2.3 คําวัสดุ และอ่ืน ๆ 

14,000  
 

9,600 
 

 
 
 
 

 
 
 

4,000 
400 

3. กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษา   
    ( ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ) 

3.1 คําเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บาท x 2 วัน) 
3.2 คําน้ํามันเชื้อเพลิง  (1,000 บาท x 2 วัน)   

    3.3 คําวัสดุ และอ่ืน ๆ 

8,000  
 

4,800 

 
 
 

 
 
 

2,000 
1,200 

 30,000 19,200 - 10,800 
(หมายเหตุ : ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง) 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
   ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน/นักศึกษาอาจหาบ๎านนักเรียน/นักศึกษาไมํพบ 
  การบริหารความเสี่ยง 
   ประสานสถานศึกษาที่นักเรียน/นักศึกษาเรียนอยูํเพ่ือนัดวันเวลาออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 
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12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ทําให๎ทราบข๎อมูลสภาพความเป็นอยูํ พฤติกรรมการอยูํบ๎านของนักเรียนทั้งในด๎านที่ดีและด๎านที่
ต๎องปรับปรุง รวมทั้งทราบความต๎องการ  ความคาดหวัง  ความต๎องการความชํวยเหลือและแนวทางการแก๎ปัญหา 
/ แนวทางการชํวยเหลือในระดับตํอไป 
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ประเด็นยุทธ์ สป. ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  
    ในจังหวัด 

1. ช่ือโครงการ         แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท     

2. หลักการและเหตุผล    
ความผิดปกติของสายตา นับเป็นปัญหาสําคัญประการหนึ่งตํอการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อ

เกิดข้ึนกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเพราะเป็นอุปสรรคในการศึกษาเลําเรียน และมีผลสืบเนื่องในระยะยาว ซึ่ง
ปัญหานี้สามารถแก๎ไขได๎ด๎วย “การสวมแวํนตา” สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาด
ไทย ได๎ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได๎เริ่ม “โครงการแวํนสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” ขึ้นในปี 
พ.ศ.2540 และดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให๎เด็กนักเรียนที่อยูํหํางไกลได๎รับการดูแลชํวยเหลือ โดย
การจดัหนํวยแพทย์ให๎บริการตรวจวัดสายตา และมอบแวํนสายตาที่ประกอบขึ้น โดยไมํคิดคําใช๎จํายใดๆ ให๎แกํ
เด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาทุกคน เพ่ือให๎เด็กสามารถเรียนรู๎ และดําเนินชีวิตได๎เหมือนเด็กปกติโดยทั่วไป 
นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ๎นเตือนให๎ผู๎ปกครอง ครูอาจารย์ ตลอดจนตัวเด็กเอง ได๎เฝูาระวังความผิดปกติของ
สายตา 

ในการนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการแวํนสายตาสภากาชาดไทย เพ่ือเด็กนักเรียนในชนบท 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงรํวมกับเหลํากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และสภากาชาดไทย จัดทํา
โครงการแวํนตาสภากาชาดไทย เพ่ือเด็กนักเรียนในชนบท เพ่ือมอบโอกาสในการมองเห็นแกํเยาวชน ด๎วยการ
ตรวจวัดสายตาและมอบแวํนสายตาฟรีแกํเด็กนักเรียนในชนบท เพ่ือลดความผิดปกติทางสายตาและดําเนิน
ชีวิตได๎อยํางปกติสุข   

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือรับทราบแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุํมเปูาหมายที่มีความผิดปกติทางด๎าน

สายตา ในการตรวจวัดสายตาเพ่ือการคัดกรองในเบื้องต๎น   
3.2 เพ่ือชํวยแก๎ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียน ด๎วยการตรวจวัดสายตาและ

ประกอบแวํน 
3.3 เพ่ือให๎เด็กนักเรียนมีโอกาสในการเรียนและดําเนินชีวิตได๎เชํนเดียวกับเด็กทั่วไป 

4. เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เชิงปริมาณ : ครู จํานวน 579 คน ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน
กลุํมเปูาหมาย 

 4.2 เชิงคุณภาพ  :  ครู รับทราบแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุํมเปูาหมายที่มีความ
ผิดปกติทางด๎านสายตา ในการตรวจวัดสายตาเพ่ือการคัดกรองในเบื้องต๎น 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  5.1 ร๎อยละของครูที่สามารถตรวจวัดสายตาและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต๎น  
  5.2 จํานวนเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา 
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6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประสานวิทยากร และผู๎เกี่ยวข๎อง  
6.2 ทําหนังสือขอใช๎สถานที่จัดประชุม  
6.3 ทําหนังสือถึงเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิญครูที่รับผิดชอบงานพยาบาล 
6.4 ดําเนินการจัดประชุม  
6.5 สรุปผลการประชุมและรายงานผล 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ     
7.1 ผู๎วําราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู๎ติดตาม  จํานวน    5  คน 
7.2 นายกเหลํากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ  จํานวน  20  คน 
7.3 ผู๎บริหารการศึกษา     จํานวน  10  คน 

  7.4 วิทยากร และคณะ     จํานวน     5  คน 
7.5 ครู (โรงเรียนละ 1 คน)     จํานวน 579 คน  
 จากเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

(1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จํานวน 146 คน 
(2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  จํานวน 153 คน 
(3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  จํานวน 193 คน 
(4) สพม.40  จํานวน   39 คน 
(5) สังกัดการศึกษาเอกชน จํานวน   48 คน 

  7.6 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ  จํานวน    11 คน 
         รวมทั้งสิ้น 630 คน 

8. พื้นที่เป้าหมาย    
  สถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ สพม.40 และสังกัดการศึกษาเอกชน  
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 579 แหํง 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  9.1 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
  9.2 สถานที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ศักยภาพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. งบประมาณ 
  จากงบประมาณสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน  39,550.-บาท ดังนี้ 

คําตอบแทน      -         บาท 
คําใช๎สอย 39,550   บาท 
คําวัสดุ            - บาท 
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รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 

 

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
คําห๎องประชุม 10,000  10,000  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(จํานวน 630 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
22,050 

  
22,050 

 

คําที่พักวิทยากร 
(จํานวน 5 คน x 1500 บาท x 1 คืน) 

 
7,500 

  
7,500 

 

รวม 39,550    39,550    
(หมายเหตุ : ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง) 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
   1. ครูไมํมีความรู๎พื้นฐานในการตรวจวัดสายตา 
   2. ครูไมํสามารถคัดกรองเด็กทีมีความผิดปกติทางสายตาได๎อยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ 
  การบริหารความเสี่ยง 
   เน๎นย้ําให๎โรงเรียนสํงครูที่มีความรู๎พ้ืนฐานในการตรวจวัดสายตาเข๎ารํวมประชุม 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ครู ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุํมเปูาหมาย  
13.2 ครู มแีนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุํมเปูาหมายที่มีความผิดปกติทางด๎านสายตา  

ในการตรวจวัดสายตาเพ่ือการคัดกรองในเบื้องต๎น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ด๎วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งกํ าหนดให๎มี สํ านักงานศึกษาธิการจั งหวัด สั งกัดสํ านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน๎าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสํวนราชการตําง ๆ ที่
มอบหมาย และให๎มีอํานาจหน๎าที่ในเขตจังหวัด ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
   3.2 เพ่ือประสานความรํวมมือของหนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐ  
เอกชน และท๎องถิ่น ในการดําเนินการแปลงนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  
  3.3 เพ่ือให๎มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.4 เพ่ือให๎สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานและการบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)   

 4.1.1 จัดประชุมหนํวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จํานวน 12 ครั้ง  

 4.1.2 จัดประชุมหนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 6 ครั้ง 
  4.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจําย
ประจําปี) จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
  4.1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจํายประจําปี) จํานวน 1ครั้ง 2 วัน 
  4.1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร) จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 
1 วัน 
  4.1.6 จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จํานวน 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
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4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)   
 4.2.1 หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รํวมคิดรํวมทําและรํวมรับผิดชอบตํอ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดทั้งในสํวนโครงการและ
งบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ 
  4.2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือใช๎ในการบริหาร
จัดการและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 มีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาเพ่ือใช๎ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 
  5.1.2 มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและมีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจํายประจําปี)  
  5.1.3 มีแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจํายประจําปี) 
  5.1.4 มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร) 
  5.1.5 มีแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร) 
   

             5.2 เชิงคุณภาพ  
  5.2.1 หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดอยํางมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ โดยมีแผน
เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

5.2.3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 จัดประชุมหนํวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ได๎แกํ หนํวยงานทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (สพป./สพม./สศศ.) , กศน. , สอศ. และ สกอ. จํานวน 12 ครั้ง  

 

6.2 ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จัดประชุมหนํวยงานทางการศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในจังหวัดเพชรบูรณ์  

จํานวน 6 ครั้ง  
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 6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)  
  1) แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจํายประจําปี)  
  2) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล๎อม 
รํวมกับทุกหนํวยงานที่จัดการศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4) พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5) จัดทํารํางแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6) นําเสนอรํางแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตํอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา เพ่ือขอรับข๎อเสนอแนะ 
  7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
  8) นําเสนอรํางแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ตํอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
  9) จัดทําเลํมแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  10) เผยแพรํประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎กับหนํวยงานที่เกี่ ยวข๎อง
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  11) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
  1) แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  2) ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล๎อม นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข๎อง 
  3) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลเพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศ สรุปผลและนําสารสนเทศที่ได๎ไปใช๎ใน
การกําหนดวิสัยทัศน์ จุดเน๎น ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
  5) รวบรวมแผนงานและโครงการของทุกกลุํมงานเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6) จัดทํารํางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  7) นําเสนอรํางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ตํอศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
  8) จัดทําเลํมแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  9) เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกระดับเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  10) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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 6.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  1) แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร)  
  2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร)  
  5) พิจารณา กลั่นกรองแผนงานและโครงการของทุกกลุํมงาน 
  6) จัดทํารํางแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร)  
  7) นําเสนอรํางแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร) ตํอศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
  8) จัดทําเลํมแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร)  
  9) เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกระดับเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  10) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 6.6 จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
  จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
จํานวน 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หนํวยงาน/หนํวยงานทางการศึกษาทุกแหํงในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

10. งบประมาณ            จํานวนทั้งสิ้น  404,300  บาท         แยกเป็น             
 คําตอบแทน      -        บาท 

                  คําใช๎สอย 404,300 บาท 
                  คําวัสดุ            -         บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. ประชุมหนํวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 27 คน 12 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 27 คน/24 ครั้ง/35 บาท 
 - คําอาหารกลางวัน  27 คน/12 ครั้ง/120 บาท 
 - คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 27 ชุด ชุดละ 
50 บาท รวม 12 ครั้ง 

77,760   
 

22,680 
38,880 
16,200 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
2. ประชุมหนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    จํานวน 50 คน 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน (สถานที่เอกชน) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คน/12 ครั้ง/50 บาท 
- คําอาหารกลางวัน  50 คน/6 ครั้ง/150 บาท 
- คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 50 ชุด ชุดละ 
100 บาท รวม 6 ครั้ง 

105,000   
 

30,000 
45,000 
30,000 

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา   
   จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทํา 
   คําของบประมาณรายจํายประจําปี)  

62,500    

   3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  
        จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
        งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ 
        รายจํายประจําปี) จํานวน 50 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  
        (สถานที่เอกชน) 

-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50คน/4ครั้ง/50บาท 
-  คําอาหารกลางวัน 50คน/2ครั้ง/150บาท 
-  คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด ๆ ละ   
   100 บาท 2 ครั้ง 

35,000   
 
 
 
 

10,000 
15,000 
10,000 

 

 

  3.2 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ 
        เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

-  คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม   
   คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  

         จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

2,000   
 

2,000 

 

3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการ 
       พัฒนาการศึกษา จํานวน 50 คน 1 วัน (สถานที่เอกชน)     
        -  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50คน/2ครั้ง/50บาท 
        -  คําอาหารกลางวัน  50คน/1ครั้ง/150บาท 
        -  คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 50 ชุด 

   ชุดละ 50 บาท 

15,000   
 

5,000 
7,500 
2,500 

 

 

3.4  จัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด    
-  คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ          
   ศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 25 ชุด ๆ ละ 100 บาท 
 
 

2,500   
 

2,500 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
3.5  จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจํายประจําปี)  
-  คําจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจํายประจําปี)  
   จํานวน 40 เลํม ๆ ละ 200 บาท 

8,000   
 
 

8,000 
 
 

 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจํายประจําปี)  
   จํานวน 53 คน 1 ครั้ง 2 วัน (สถานที่เอกชน) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 53คน/4ครั้ง/50บาท 
- คําอาหารเช๎า  53คน/2ครั้ง/150บาท 
- คําอาหารกลางวัน  53คน/2ครั้ง/150บาท 
- คําอาหารเย็น  53คน/1ครั้ง/180บาท 
- คําท่ีพัก 1 คืน  53คน/1,200บาท 
- คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 53 ชุด 

ชุดละ 100 บาท 
- คําพาหนะ 
- คําจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจําย
ประจําปี) จํานวน 20 เลํม ๆ ละ 250 บาท 

135,840   
 
 
 

10,600 
15,900 
15,900 
9,540 
63,600 
5,300 

 
10,000 
5,000 

 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    เพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร)  
    จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20คน/4ครั้ง/35บาท 
- คําอาหารกลางวัน  20คน/2ครั้ง/80บาท 
- คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 20 ชุด 
ชุดละ 50 บาท 2 ครั้ง 
- คําจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ 
จํานวน 20 เลํม ๆ ละ 250 บาท 

13,000   
 
 
 

2,800 
3,200 
2,000 

 
5,000 

 

6. จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของ 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20คน/6ครั้ง/35บาท 

10,200   
 

4,200 

 



 124 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
- คําจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 20 ชุด

ชุดละ 50 บาท 6 ครั้ง 
6,000 

รวมงบประมาณ 404,300 - 404,300 - 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการดําเนินงาน / จํานวนงบประมาณที่ได๎รับ 

 การบริหารความเสี่ยง : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  13.1 หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดอยํางมีประสิทธิภาพ 
  13.2 มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรอบแนวทางใน
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13.3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานและการบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี 6    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. โครงการ (Project)    การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
              ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได๎เจริญก๎าวหน๎าไปมาก โลกเข๎าสูํยุคข๎อมูล
ดิจิทัล (Digital) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชํวยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการศึกษามากขึ้น 
ไมํวําจะเป็นด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน สื่ออุปกรณ์ สาระการเรียนรู๎  และด๎านบุคลากรทางการศึกษา  
โดยใช๎เทคโนโลยีเป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานในทุกหนํวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ได๎ให๎ความสําคัญ ในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเพ่ือให๎รองรับตํอการพัฒนาระบบการศึกษา
ในระดับจังหวัด โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกําหนดนโยบายทางการศึกษา มี
ความจําเป็นต๎องตัดสินใจโดยอาศัยข๎อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถ๎วน ถูกต๎องตรงตาม
ความต๎องการ มีความทันสมัยและทันตํอเวลา จะชํวยให๎การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดําเนิน
ไปอยํางมีประสิทธิภาพ แก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง   
 

3.  วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลการศึกษาทุกระดับในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช๎งานเว็บไซต์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด๎านอื่นให๎มีความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และพร๎อมปฏิบัติงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได๎ในอนาคต 

 

4.  เป้าหมายของโครงการ  
4.1 เชิงปริมาณ  

4.1.1 มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
จํานวน 1 ระบบ  

4.1.2 บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ผํานการฝึกอบรมไมํน๎อย  จํานวน 150 คน  
 

4.2 เชิงคุณภาพ  
 4.2.1 สํานักงานศึกษาธิการมีฐานข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน พร๎อมใช๎ และเป็นปัจจุบัน 
 4.2.1 มีการประยุกต์/พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของหนํวยงานใน

ระดับจงัหวัด 
 4.2.3  บุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สามารถใช๎งานเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
5.1 เชิงปริมาณ   
       5.1.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการบริหาร
จัดการข๎อมูลเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ จํานวน 1 ระบบ  

            5.1.2  ร๎อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผํานการทดสอบความรู๎เกี่ยวกับ
การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดได๎ 
            5.1.3  ร๎อยละ 80 ของจํานวนผู๎เข๎าชมหน๎าเว็บไซต์มีจํานวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล๎ว 
 

5.2 เชิงคุณภาพ   
5.2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่ครบถ๎วน ถูกต๎อง  

พร๎อมใช๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎ข๎อมูล  สามารถสืบค๎นได๎งําย หลากหลายชํองทาง 
5.2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน

ทุกระดับ สามารถวางแผนและแก๎ไขปัญหาได๎ตรงตามประเด็น  ลดความผิดพลาด 
5.2.3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถให๎บริการข๎อมูลด๎านการศึกษาในระดับจังหวัด

ได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน ตรงกับความต๎องการใช๎งาน  
5.2.4 ผู๎เข๎าอบรมสามารถนําความรู๎ในการอบรมไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานในหนํวยงานได๎ 

 

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 1.1   แตํงตั้งคณะทํางานวิเคราะห์ และกําหนดประเด็นการใช๎ข๎อมูลทางด๎านการศึกษา 
เกี่ยวข๎องกับนโยบาย จุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 กําหนดรูปแบบการนําเสนอข๎อมูลเพื่อใช๎ในการจัดเก็บข๎อมูลให๎เข๎าใจเปูาหมายการดําเนินการ
และจัดเก็บข๎อมูลที่สอดคล๎องกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนํวยงาน 

1.3 รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาในระดับจังหวัดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบข๎อมูล
ให๎เกิดความถูกต๎อง แมํนยํา เชื่อถือได๎จัดทําเป็นระบบฐานข๎อมูลให๎สามารถเข๎าถึงได๎หลากหลายชํองทาง 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาแบบรูป Infographic และการนําเสนอข๎อมูลผําน
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไลน์  

1.4 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
1.5 ประชุมชี้แจงผู๎ใช๎งานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือแนะนําการใช๎งานระบบ 
1.6 ทดสอบและใช๎งานระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
1.7 รายงานผลการพัฒนาและการใช๎งานระบบฐานข๎อมูล 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
2.1 ดําเนินการอบรมการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
      อบรมการใช๎โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานในสํานักงานได๎แกํ  

-  google Drive การใช๎พ้ืนที่จัดเก็บข๎อมูลออนไลน์ : การติดตั้ง การอัพโหลดไฟล์  
การแบํงปันไฟล์ 

-  google Form การสร๎างแบบฟอร์มจัดเก็บข๎อมูลออนไลน์  
-  google Docs การใช๎งานเอกสารออนไลน์ : การสร๎างเอกสารและทํางานรํวมกัน 
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-  google Site การสร๎างเว็บไซต์เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร : การเพ่ิมรูปภาพ การเพ่ิมลิงค์ 
 การเพ่ิมหน๎าเว็บไซต์ใหมํ  การใช๎งาน Gadget การสร๎างขําวประกาศ 

2.2  อบรมการใช๎เว็บไซต์ของหนํวยงานอยํางมีประสิทธิภาพ  
  -  การบริหารเว็บไซต์  การปรับแตํงเว็บไซต์ 
       - การเพ่ิมขําวประชาสัมพันธ์ การเพิ่มภาพกิจกรรม การเพิ่มปฏิทินกิจกรรม   
       - การบริหารจัดการไฟล์ข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ  
  - การเข๎าใช๎งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
         7.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่ครบถ๎วน ถูกต๎อง  พร๎อม
ใช๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎ข๎อมูลในระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
         7.2 บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได๎รับการฝึกอบรม จํานวนไมํน๎อยกวํา  150 คน 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย   หนํวยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

10.งบประมาณ (Budget)      
แหลํงงบประมาณ  ( / )  งบพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา  206,750  บาท  แยกเป็น 

                                    คําตอบแทน 14,400 บาท 
                                    คําใช๎สอย 162,350 บาท 
                                    คําวัสดุ 30,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ 
    

1.1. แตํงตั้งคณะทํางานวิเคราะห์ และกําหนดประเด็น
การใช๎ข๎อมูลทางด๎านการศึกษาที่เก่ียวข๎องกับ
นโยบาย จุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ 

    

1.2. ประชุมคณะทํางานกําหนดรูปแบบการนําเสนอ
ข๎อมูลเพ่ือใช๎ในการจัดทําฐานข๎อมูล จํานวน 20คน  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (20 x 30)  
- คําจ๎างถํายเอกสารประกอบการประชุม  

1,600 
 

 

  
 

600 
1,000 

 

1.3. ประชุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทางการศึกษาเพ่ือ
รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตรวจสอบข๎อมูล ให๎เกิดความถูกต๎อง 
แมํนยํา เชื่อถือได๎รับการศึกษาทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 
นักเรียน บุคลากร สถานศึกษา และคุณภาพ
การศึกษา (100 คน) (ใช๎สถานที่เอกชน) 
- คําอาหารกลางวัน   (100X150) 

24,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

15,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (100 x45X2)  
- คําถํายเอกสาร 

9,000 
5,000 

 1.4 คําพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ+คําติดตั้งระบบ 50,000  50,000  
     2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1 จัดฝึกอบรมบุคคลากรทางการศึกษาจํานวน  3 รุํน 
ครั้งละ 50 คน รวม 150 คน  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
รุํนละ 2 วัน  

    - คําอาหาร (150 คน x 80 บาท x 2 วัน ) 
    - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (150คน x60บาท  
2วัน) 
    - คําตอบแทน (600บาท x 6ชม x 1 คน x 2 วัน ) 
2.2  จัดซื้อวัสดุ 
   - Flash drive 16 GB สําหรับ บันทึกข๎อมูลและสื่อ
ในการอบรม  จํานวน 150 ชุด * 200 บาท  
2.3  คําเชําห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร๎อมเครือขําย
อินเตอร์เน็ต (จํานวน 6 วัน วนัละ 5,000 บาท) 

121,400  
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 

24,000 
18,000 

 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

     3. คําจ๎างออกแบบ Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการนําเสนอ
ข๎อมูลผํานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไลน์  

9,750  
 

9,750  

รวมเป็นเงินจ านวน 206,750    
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  โครงการไมํได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานที่เก่ียวข๎องในการจัดเก็บข๎อมูล  

การบริหารความเสี่ยง :   1.  จัดประชุมเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข๎อมูลให๎กับ 
                                   หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

                                         2.  สร๎างเครือขํายความรํวมมือในระดับจังหวัดให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวน 
                                              รวํมในการดําเนินการโครงการ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่พร๎อมใช๎

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน  และสนับสนุนการตัดสินใจ แก๎ไขปัญหา ตํอยอดผลการดําเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

13.2 บุคคลากรทางการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู๎ความสามารถใน
การใช๎งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี 6    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. ช่ือโครงการ  การพัฒนาระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ข๎อมูลในอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห๎องสมุดขนาดใหญํสําหรับสืบค๎นขําวสาร การติดตํอสื่อสาร

ผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่สําคัญ ขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขํายขององค์กรไมํเก็บข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือระบุตัวผู๎ใช๎บริการและจัดเก็บข๎อมูลการเข๎าใช๎งานตําง ๆ ของผู๎ใช๎บริการเพ่ือเป็นหลักฐานการกระทํา
ความผิด การสืบสวนเพ่ือนําผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาลงโทษจะดําเนินการได๎ยาก เนื่องจาก
หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เป็นหลักฐานที่เปลี่ยนแปลงได๎  โดยพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในมาตรา 26 สรุปสาระสําคัญดังนี้ “ผู๎ให๎บริการต๎องเก็บรักษา
ข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว๎ไมํน๎อยกวําเก๎าสิบวันนับแตํวันที่ข๎อมูลนั้นเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์ แตํในกรณี
จําเป็น พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะสั่งให๎ผู๎ให๎บริการผู๎ใดเก็บรักษาข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว๎เกินเก๎าสิบวันแตํไมํ
เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได๎” 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นหนํวยงานราชการที่ให๎บริการเข๎าถึงระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎องให๎กับหนํวยงาน/สถานศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ซึ่งมีการใช๎งานอินเทอร์เน็ตทุกวัน  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงจําเป็นต๎องมีระบบเก็บข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และบุคลากรใน
หนํวยงานมีความรู๎การใช๎งานคอมพิวเตอร์โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลําว  จึงได๎มีการพัฒนาระบบเก็บ
รักษาข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเก็บรักษาข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให๎เป็นไปตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ 

วําด๎วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
  3.2 เพ่ือมีระบบบริหารจัดการการใช๎งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
  3.3 เพ่ือให๎บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู๎ในการใช๎งานเครือขําย
อินเตอร์เน็ตและสร๎างความตระหนักรู๎ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ   
   4.1.1 มีระบบจดัเก็บข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log System)  จํานวน 1 ระบบ 
   4.1.2 มีระบบการให๎บริการการเข๎าใช๎งานเครือขํายและสารสนเทศ จากภายนอก (User Authentication for 
External Connection) จํานวน 1 ระบบ  
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        4.2 เชิงคุณภาพ  
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระบบจัดเก็บข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในการใช๎
งานอินเทอร์เน็ตไว๎ไมํน๎อยกวําเก๎าสิบวัน  
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ ร๎อยละ 100 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายงานข๎อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว๎  ไมํน๎อยกวําเก๎าสิบวัน 
 5.2 เชิงคุณภาพ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีการให๎บริการเครือขํายข๎อมูล
สารสนเทศที่มีความเสถียร มีความมั่นคงปลอดภัย ในการใช๎งานระบบเครือขําย พร๎อมทั้งสามารถให๎บริการแกํ
บุคคลากรภายในสํานักงานและผู๎มาติดตํอราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการและแตํงตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ดําเนินการตามโครงการ 

  6.2.1 การจ๎างเหมาวางระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ภายในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ 
        1)  การวางระบบ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือขําย มีคุณลักษณะพ้ืนฐานคือ เป็น
อุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได๎มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ ( logs or 
Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances หรือ non-appliances เชํน Firewall, Network Devices 
ตําง ๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances หรือระบบเครือขําย และระบบฐานข๎อมูล เป็นต๎น ได๎อยํางน๎อย 3 
อุปกรณ์ตํอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูํภายใต๎รูปแบบเดียวกัน, มีระบบการเข๎ารหัสข๎อมูลเพ่ือใช๎ยืนยันความ
ถูกต๎องของข๎อมูลตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวํา, สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของ
อุปกรณ์ เชํน Router, Switch, Firewall, VPN, Server ได๎, สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผํานมาตรฐาน 
HTTPS, Command Line interface และ SSH ได๎, สามารถจัดเก็บ log file ได๎ถูกต๎อง ตามพระราชบัญญัติ
วําด๎วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ฉบับที่มีผลบังคับใช๎ 
โดยได๎รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได๎มาตรฐาน เชํน มาตรฐานของ
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ (มศอ. 4003.1-2552) เป็นต๎น, สามารถทําการสํารองข๎อมูลไปยัง
อุปกรณ์จดัเก็บข๎อมูลภายนอก เชํน External Storage หรือ DVD เป็นต๎นได๎, สามารถจัดเก็บข๎อมูลเหตุการณ์
ตํอวินาที (Events per Seconds) ได๎ไมํน๎อยกวํา 1,000 eps 

 2)  การวางระบบ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch (L3 Switch) ขนาด 18 ชํอง 
10/100/1000 แบบ Managed switch 

 3)  การวางระบบ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชํอง  10/100/1000 
Base-T จํานวน 5 ตัว 

 4) การวางระบบ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access Point) 2.4 GHz และ 5.0 GHz 
 5) การวางระบบ ตู๎สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  RACK 15U แบบตั้งพ้ืน 
 6) การวางระบบ ตู๎สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ RACK 6U 60 CM จํานวน 5 ตัว 
 7) การวางระบบ เครื่องสํารองไฟ UPS 800 VA 

            6.2.2 การอบรมสร๎างความตระหนักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
 6.3 สรุปผลการดําเนินงาน 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 60 คน 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน  176,550 บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 3,600 บาท 
คําใช๎สอย 160,950 บาท 
คําวัสดุ 12,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ 
1. การจ๎างเหมาวางระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อุปกรณ์ภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

147,550  147,550  

2. การอบรมสร๎างความตระหนักการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
   2.1 จัดฝึกอบรมบุคลากร จํานวน 60 คน  ระยะเวลา
ในการฝึกอบรม 1 วัน   

- คําอาหาร (60 คน x 80 บาท  ) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (เช๎า-บําย)  
(60 คน x 60บาท) 
- คําตอบแทนวิทยากร (ราชการ)  
(600บาท*6ชม*1 คน ) 

2.2  จัดซื้อวัสดุ 
   - วัสดุอุปกรณ์บันทึกข๎อมูลสื่อในการอบรม  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 60ชุด * 200 บาท  

2.3  คําเชําห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร๎อมเครือขําย
อินเตอร์เน็ต (จํานวน 1 วัน วนัละ 5,000 บาท)   

29,000  
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

4,800 
3,600 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

รวมงบประมาณ 176,550 3,600 160,950 12,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ผู๎ใช๎งานอินเทอร์เน็ตไมํเข๎าใจการใช๎งานระบบเครือขําย 
 การบริหารความเสี่ยง : จัดอบรมและจัดทําคูํมือการใช๎งานระบบ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีระบบเก็บรักษาข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  
สําหรับตรวจสอบประวัติการใช๎งานอินเทอร์เน็ต ไมํน๎อยกวําเก๎าสิบวัน  
             13.2 บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรู๎ด๎านการใช๎งานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. โครงการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

2. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
            ด๎วยประเทศไทยปัจจุบันสังคมต๎องการให๎เกิดการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง  
นโยบายภาครัฐได๎เรํงรัดให๎มีการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการสอน การวัดผลและการพัฒนาผู๎บริหารและครู        
ในการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมํ โดยเฉพาะการเรียนรู๎ในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นชํวงแหํงการยกระดับคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนเกํง สร๎างสังคมดี”รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงสูํ
ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาศาสตร์แหํงการเรียนรู๎สําหรับผู๎เรียน ล๎วนยืนยันถึงความจําเป็นที่ต๎อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให๎สอดคล๎องกับวิธีคิด วิธีดําเนินชีวิตของเด็กในปัจจุบัน เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการสอนอยํางแท๎จริง โดยเฉพาะอยํางยิ่งความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมที่มุํงเน๎นความรู๎ 
ความจําของเนื้อหาให๎เป็นการสอนที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดทักษะและกระบวนการคิด  ผู๎เรียนสนุกกับการ
เรียนรู๎มีการสร๎างสัมพันธภาพในการเรียนรู๎กับผู๎อ่ืนได๎ รวมทั้งสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตจริง อันจะนําไปสูํ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่ดีตํอไป ดังนั้น จึงจัดทําโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและสํงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนสามารถเข๎าใจและรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ตําง ๆ ที่ควรจะ

ได๎รับ สามารถนําไปพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน มีความรู๎เกี่ยวกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนอยํางถํองแท๎ สามารถนําไปสูํการปฏิบัติได๎ในโรงเรียน 
3.3 เพ่ือให๎ผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ได๎รํวมจัดกิจกรรมวันการศึกษาเอกชนจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. เชิงปริมาณ (Quantitative) 
                 - ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน ผู๎อํานวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง   
ครั้งละ จํานวน 70 คน จํานวน 6 ครั้ง 
 

          2. เชิงคุณภาพ (Qualitative)  
       - ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนได๎รับการพัฒนา พร๎อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายได๎อยํางมีคุณภาพ                                                      
และเป็นรูปธรรม 
 

 กิจกรรมที่ 2  วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. เชิงปริมาณ (Quantitative) 
                  - ผู๎บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และบุคลกรที่เกี่ยวข๎อง จํานวน   1,650  คน 
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      2. เชิงคุณภาพ (Qualitative) ผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชนได๎รํวมกันจัดกิจกรรมวัน
การศึกษาเอกชน จัดนิทรรศการ รับรางวัลครูดีศรีเอกชน และได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาของแตํละ
โรงเรียนเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน พร๎อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายได๎อยํางมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. เชิงปริมาณ (Quantitative) 
                 - ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน ผู๎อํานวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง   
เข๎ารํวมประชุมในแตํละครั้งไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
 

          2. เชิงคุณภาพ (Qualitative)  
       - ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนได๎รับการพัฒนา พร๎อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายได๎อยํางมีคุณภาพ                                                      
และเป็นรูปธรรม 
 

 กิจกรรมที่ 2 วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. เชิงปริมาณ (Quantitative) 
                  - ผู๎บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และบุคลกรที่เกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมกิจกรรมในวันงานไมํต่ํากวํา 
ร๎อยละ 80 
      2. เชิงคุณภาพ (Qualitative)  
       - ผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชนได๎รํวมกันจัดกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน จัดนิทรรศการ                      
รับรางวัลครูดีศรีเอกชน และได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาของแตํละโรงเรียนเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน พร๎อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายได๎อยํางมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน (Key activities)  
  กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
    2. ประสานหนํวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
  3. จัดเตรียมวาระการประชุม 
                  3. ดําเนินการประชุม     
    4. จัดทํารายงานการประชุม      
 กิจกรรมที่ 2  วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
    2. ประสานหนํวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
  3. ดําเนินการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 
   - ทําบุญเลี้ยงพระ 
   - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน 
   - มอบเกียรติบัตรครูดีศรีเอกชน 
                  3. สรุป และประเมินโครงการ 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกคน 
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8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
         2 เดือน / ครั้ง  จํานวน 6 ครั้ง/ปี 
 

 กิจกรรมที่ 2 วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 

10. งบประมาณ (Budget)      
จํานวนเงิน 124,900 บาท      แยกเป็น 

- คําตอบแทน - บาท 
- คําใช๎สอย 119,900 บาท 
- คําวัสดุ 5,000 บาท 

   รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประกอบด๎วย ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน และ
เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง จํานวน 70 คน ประชุม 6 ครั้ง 
    - คําอาหารกลางวัน จํานวน  70 คน ๆ ละ 85 
บาท/คน  จํานวน 6 วัน  ( 70 x 85 x 6 ) 
   - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จํานวน 70 คนๆ ละ 
70 บาท  /คน/วัน จํานวน 6 วัน( 70 x 70 x 6 ) 
   - คําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 70 ชุด ๆ 
ละ 100 บาท จํานวน 6 ครั้ง (70x100 x6) 
กิจกรรมที่ 2 วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม พิธีเปิด จํานวน 80 
คนๆ ละ 35 บาท ( 80 x 35 ) 
   - คําวัสดุจัดทําเกียรติบัตร 
       - กระดาษทําเกียรติบัตร 
       - หมึกสี 
   - คําจัดสถานที่จัดงาน  

107,100 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,800 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

35,700 
 

29,400 
 

42,000 
 
 

2,800 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

รวมงบประมาณ 124,900  119,900 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  ผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจะไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามจํานวนที่กําหนด 
 การบริหารความเสี่ยง : ประสานงานให๎ชัดเจนและครบถ๎วน 
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12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        13.1  ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับความรู๎เรื่องสิทธิประโยชน์ตําง ๆ ที่ควรจะ
ได๎รับและนําไปพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
          13.2 ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการพัฒนา พร๎อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายได๎
อยํางมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม 
 13.3 ผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ได๎รํวมจัดกิจกรรมวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. ช่ือโครงการ   การประกันคุณภาพการศึกษาเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม 

2. หลักการและเหตุผล  
 กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต   นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง 
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู๎ปกครอง และประชาชนในชุมชนให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกัน เพ่ือนําไปสูํการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

 เพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง โดยผู๎บริหารสถานศึกษา ครู  
ผู๎เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียน มีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการสะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และรายงานผลตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัด เพ่ือให๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความม่ันคงและยั่งยืนจึงจัดทําโครงการนี้ 

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด  
3.2  เพ่ือประชุมวางแผน จัดทํากรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎ 

บรรลุตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.3  เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ แกํสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

และเตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.4  เพ่ือประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
3.5 เพ่ือตรวจเยี่ยม ชํวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน สะท๎อนผลการปฏิบัติงานด๎านการประกันคุณภาพ 

การสร๎างขวัญและกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  

1)  คณะศึกษานิเทศก์จัดทําแผนงานสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ แกํสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี
การศึกษา 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
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2)  ศึกษานิเทศก์ และคณะวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาในสังกัด ได๎แกํ คณะ 
ศึกษานิเทศก์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะครูในสถานศึกษา อยํางน๎อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

3)  สถานศึกษาประชุมจัดทํากรอบวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม 
กับบริบทความต๎องการของสถานศึกษา และสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษาละ 1  ครั้ง 

4) ศึกษานิเทศก์ติดตาม ชํวยเหลือ แนะนํา สะท๎อนผลการปฏิบัติงานด๎านการประกันคุณภาพ 
การสร๎างขวัญและกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
  

4.2 เชิงคุณภาพ  
 1)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีความรู๎และเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล๎องกับ 

มาตรฐานสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
 2)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งตามมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และพร๎อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  
สมศ. 
 3)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีการสะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานผลตํอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ   
        ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง       
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
         ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู  ผู๎เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียน มีความรู๎
และเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง        
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพของศึกษาธิการจังหวัดและ
สถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน  
ศธจ. พช. 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนของ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ให๎แนวทางในการวิเคราะหส์ภาพ
ปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาในสังกัด  

1. สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทน
ผู๎ปกครองนักเรยีนเพื่อวิเคราะหส์ภาพ
ปัจจุบันปัญหาภายในสถานศึกษา และ
ชุมชน เพื่อวิเคราะห์จุดเดํน จดุที่ควรพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต 

สิงหาคม-
กันยายน 2561 

ศน.นิพพิชน ์
ศน.นิยมพร 

2. จัดประชุมวางแผนจัดทํากรอบในการ
พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาให๎บรรลุตาม 
มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

2. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน
และจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานสถานศึกษาระดับกอํน
ประถมศึกษา และรายงานให๎สาธารณชน
รับทราบถึงมาตรฐานของสถานศึกษาน้ัน 

ตุลาคม 2561 ศึกษานิเทศก์
และคณะ  
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน  
ศธจ. พช. 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนของ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. สร๎างความรูค๎วามเข๎าใจ แกํ
สถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 

3. สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู ช้ีแจงและ
ทําความเข๎าใจกับระบบประกันคณุภาพ
ภายใน 4 มาตรฐาน ได๎แกํ คณุภาพผู๎เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นสําคัญ  และ
ระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน 
2561 

 

ศึกษานิเทศก์
และคณะ 

4. ประเมินผลระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. แตํงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อทําการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา นาํเสนอผล
การดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบปี ที่
ครอบคลมุมาตรฐานสถานศึกษา และ
นําเสนอรายงานตํอคณะกรรมการ
สถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัด เปิดเผยผล
ตํอสาธารณชน 

พฤศจิกายน 
2561- 

กันยายน 2562 

ศึกษานิเทศก์
และโรงเรียน 

5. ตรวจเยี่ยม ชํวยเหลือ แนะนาํ 
สนับสนุน สะท๎อนผลการปฏิบัติงานด๎าน
การประกันคณุภาพการสร๎างขวัญและ
กําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา   

- พฤศจิกายน 
2561- 

กันยายน 2562 

ศึกษานิเทศก์
และคณะ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ระยะเวลาการดําเนินงานให๎สถานศึกษากําหนดตามบริบท 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด  

8. พื้นที่เป้าหมาย  สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด  

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน   84,080  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 24,000 บาท 
คําใช๎สอย 34,680 บาท 
คําวัสดุ 50,000 บาท 
 
 

-แผนกลุยุทธ ์
-แผนปฏิบัตกิาร 
-หลักสูตร 
-ผลสัมฤทธิ ์
-ผล O-NET 
        ฯลฯ 

INPUT 

-มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
  * การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  * อนุบาล 
- การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 

PROCESS OUTCOME 

- สถานศกึษามรีะบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เขม๎แข็ง 
- สถานศกึษาผํานการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก 
-สถานศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. ให๎แนวทางในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของ
สถานศึกษาในสังกัด  

- - - - 

2. ประชุมวางแผน จัดทํากรอบในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎บรรลุตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา  
2.1 อาหารกลางวัน (120 คน x120)  
2.2 อาหารวํางและเครื่องดื่ม  (120 คน X35 X2) 
2.2 คําเอกสาร (65x120) 
2.3 วัสดุ (กระดาษเอ4,กระดาษปรุ๏ฟ,หมึก,แฟูม)=5,400 

35,280 - - 
 
 

14,400 
7,680 
7,800 

 
 
 
 
 
 

5,400 
3. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ แกํสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียม
ความพร๎อมให๎สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
3.1 คํานิเทศ (120 x20 วันx5 คน) =12,000 
3.2 คําน้ํามัน (วันละ 500x20 วัน) = 10,000 
3.3 คําเอกสารการนิเทศ (60 เลํมx 80)= 4,800  

26,800  
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 

4,800 

 
 
 
 
 

10,000 

4. ประสานความรํวมมือและประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

- - - - 

5. ตรวจเยี่ยม ชํวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน สะท๎อนผล
การปฏิบัติงานด๎านการประกันคุณภาพการสร๎างขวัญ
และกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
5.1 คํานิเทศ (120 x20 วันx5 คน) =12,000 
5.2 คําน้ํามัน (วันละ 500x20 วัน) = 10,000 

22,000  
 
 

12,000 

-  
 
 
 

10,000 
รวมงบประมาณ 84,080 24,000 34,680 50,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความล๎าช๎าของงบประมาณ และการดําเนินงานขับเคลื่อนระบบประกันในโรงเรียน 
 การบริหารความเสี่ยง : การดําเนินงานด๎วยงบประมาณของ สช.หรืองบประมาณของสถานศึกษา /
การนิเทศโรงเรียนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีโรงเรียนดําเนินงานช๎า 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนเอกชนในสังกัด  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีความรู๎และเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล๎อง 

กับมาตรฐานสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
 13.2  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และพร๎อม 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 13.3  มีการสะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและรายงานผลตํอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในจังหวัด 

1.  ช่ือโครงการ   การประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎กําหนดความมุํงหมายและหลักการในด๎าน
คุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งมีกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข๎อ 14 กําหนดให๎สถานศึกษาจัดให๎มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและถือวําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่อง  โดยให๎สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให๎มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยดําเนินการ 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6.จัดให๎มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7.จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และ 8.จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องเป็นแนวใหมํ   
  จังหวัดได๎เล็งเห็นความสําคัญในการสํงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการประกันคุณภาพ   
แนวใหมํ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาให๎มีระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีและเข๎มแข็งพร๎อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ด๎วยความจําเป็นดังกลําวจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให๎การบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับ

บริบทของชุมชน 
 3.2  เพื่อดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

4.  เป้าหมายของโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 

                1.  การบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ 
สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน 

 2.  ดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

1.  มีการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน 

 2.  มีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 

5.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ 
                           1.  สถานศึกษา ร๎อยละ 100  มีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับบริบทของชุมชน 
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                           2.  สถานศึกษา จํานวน  48  แหํง  มีการดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยํางตํอเนื่องตามแนวใหมํ  

 5.2  เชิงคุณภาพ 
                       สถานศึกษาจัดทําแผนของโครงการได๎  โดยจัดทําโครงการตามขั้นตอนระบบการ

พัฒนาคุณภาพ PDCA 

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1  ประชุมวางแผนดําเนินงาน 
 6.2  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 6.3  ดําเนินงานตามท่ีกําหนด 
  1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําปีและดําเนินการตามแผนฯ 
  3. จัดทําระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2560, 2561 
 6.4  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   สถานศึกษาในสังกัดเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8.  พื้นที่เป้าหมาย   สถานศึกษาเอกชน  จํานวน  48  แหํง  ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)   ปีการศึกษา  2560 – 2561  

10.  งบประมาณ ใช๎งบประมาณของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด 
     

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมสํงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาภายในจังหวัดมีการบริหารงานอยํางมีระบบสํงผลสูงสุดตํอคุณภาพผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
 ในจังหวัด 

1. ชื่อโครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เด็กพิการเรียนร่วม  
 

2.  หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี
บทบัญญัติหลายหมวด หลายมาตรา ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  และ หมวด 2 สิทธิและ
หน๎าที่ทาง การศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปี ที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย  การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรํองทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการ
เรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมํสามารถพ่ึงตนเองได๎ หรือไมํมีผู๎ดูแล  หรือด๎อย
โอกาส ต๎องจัดให๎บุคคลดังกลําวมีสิทธิและโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสําหรับคน
พิการในวรรคสอง ให๎จัดตั้งแตํแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมํเสีย คําใช๎จําย และให๎บุคคลดังกลําวมีสิทธิ
ได๎รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง การจัด การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต๎องจัดด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยคํานึงความสามารถของบุคคลนั้น และจากการประชุมคณะจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเพชารบูรณ์  ในวันที่ 18 กันยายน 2560  พบวํา โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชารบูรณ์สํวนมากมีเด็กพิการ
ประเภทตํางๆ เรียนรํวม  

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎ครูผู๎สอนสามารถใช๎/จัดหา หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาทักษะด๎าน 

การอําน การเขียนและการคิดคํานวณ ให๎นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะ 
3  ด๎าน  

2. เพ่ือให๎ครูผู๎สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก เพ่ือให๎ทราบถึง 
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแตํละคน  
 3. เพ่ือให๎ครูผู๎สอนสามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : Individual Education 
Program)  ที่เหมาะสมตํอพัฒนาการและความต๎องการพิเศษของเด็ก แตํละคน ในการเพ่ิมศักยภาพการเรียน 
การสอนเด็กพิเศษได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให๎นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะในด๎านการอําน  
การเขียน และการคิด คํานวณ ทั้ง 3 ด๎าน อยํางเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 

4.  เป้าหมายของโครงการ 
 4.1  เชิงคุณภาพ 
        ครโูรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 54 โรงเรียน  
โรงเรียนละ 2  คน  รวมจํานวน  108  คน   
 4.2  เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ครูที่เข๎ารับการอบรมสามารถจัดการเรียนรํวม โดยใช๎สื่อหรือนวัตกรรม ในการจัด                      
การเรียนการสอน ในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ให๎มีพัฒนาการทักษะ                      
ด๎านการอําน การเขียนและการคิดคํานวณดีขึ้น 
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 4.2.2  ครูผู๎สอนสามารถดําเนินการคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก   
หรือ ประสานงานกับหนํวยงาน องค์กร บุคคลที่เกี่ยวของ เพ่ือให๎ทราบถึงระดับความสามารถและพัฒนาการ                  
ของเด็กแตํละคน  
  4.2.3 ครูผู๎สอนสามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : Individual 
Education Program)  และนําไปใช๎ในการเพิ่มศักยภาพในการเรียนของเด็กพิเศษได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ 

5.1.1 ครูผู๎สอนร๎อยละ 100 มีสื่อ หรือพัฒนา หรือจัดทํา สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียน 
การสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
  5.1.2 ครูผู๎สอนร๎อยละ 100  สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐาน                                  
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแตํละคน 
  5.1.3 ครูผู๎สอนร๎อยละ 100 สามารถจัดการเรียนรํวมโดยใช๎เทคนิคการสอนทางการศึกษา
พิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต๎องการเด็กเป็นรายบุคคล 
  5.1.4 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ร๎อยละ 80 ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็ม                           
ตามศักยภาพ 
 5.2  เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ครูที่จัดการเรียนรํวม มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม                      
ตามความบกพรํองทางการเรียนรู๎ของนักเรียน 
  5.2.2 โรงเรียนมีฐานข๎อมูลนักเรียนทุกคนที่มีความต๎องการพิเศษเรียนรํวม   

5.2.3 นักเรียนที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษเรียนรํวมทุกคน ได๎รับการเรียนรู๎ตามฐานข๎อมูล                     
ที่มีความต๎องการอยํางมีคุณภาพ และเรียนอยํางมีความสุข 

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 

ศธจ. เพชรบูรณ์ 
วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 

สถานศึกษา 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ คัดเลือกครู 2  คน เข๎ารับการ
อบรม 

พฤศจิกายน 
2561 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

และโรงเรียน 
2. ประชุมคณะทํางาน และจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม 

มอบภารกิจให๎ครูที่จะเข๎ารับการ
อบรมศึกษาข๎อมูลและพฤติกรรม
เด็กพิเศษลาลํวงหน๎า 

พฤศจิกายน 
2561 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

3. ดําเนินการอบรม 
    3.1 วิทยากรบรรยายวิธีการคัดกรอง                    
ความต๎องพิเศษของเด็ก  
    3.2 วิทยากรให๎ความรู๎ในการเลือก และ
ใช๎สื่อที่เหมาะสมกับความต๎องพิเศษของ
เด็ก และการประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
 
 

สํงครูเข๎ารํวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ธันวาคม 
2561 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 
วิทยากร 

และโรงเรียน 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. เพชรบูรณ์ 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
สถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

    3.3 วิทยากรให๎ความรู๎ในการจัดการ
เรียนการสอนตามความพิการของเด็กแตํละ
ประเภท  
    3.4  แบํงกลุํมครูให๎ฝึกปฏิบัติการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู๎เฉพาะบุคคล  (IEP : 
Individual Education Program)  ตาม
ความต๎องการพิเศษของเด็กโดยไมํซ้ําความ
ต๎องการเพื่อให๎มีแผนที่หลากหลาย 
    3.5  ทุกกลุํมนําเสนอแผนการจัดการ
เรียนรู๎เฉพาะบุคคล  (IEP : Individual 
Education Program)  วิทยากรและ
ผู๎เชี่ยวชาญรํวมกันวิพากย์ และให๎
ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง 
4. คณะทํางานของโครงการจัดพิมพ์
แผนการจัดการเรียนรู๎เฉพาะบุคคล  (IEP : 
Individual Education Program)  เพื่อ
เผยแพรํให๎ทุกโรงเรียน 

 ธันวาคม 
2561 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 
และคณะ 
ทํางาน 

5. นิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือครูในการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎
เฉพาะบุคคล  (IEP : Individual 
Education Program)  และประเมินผล
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน  

นิเทศภายใน เพ่ือติดตาม 
ชํวยเหลือครูในการจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎
เฉพาะบุคคล  (IEP : Individual 
Education Program)  ประเมิน 
ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

ธันวาคม 
2561 ถึง 
กันยายน 
2562 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

และโรงเรียน 

6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ สรุปรายงานผลการดําเนินการ
พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรํวม
รายบุคคล 

กันยายน 
2562 

ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

และโรงเรียน 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  โรงเรียนเอกชนในสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
     จํานวน 54 แหํง 

8.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 54 โรงเรียน 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)   1  ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

10.  งบประมาณ  จํานวนเงิน   112,690 บาท          แยกเป็น 
    คําตอบแทน    15,000 บาท 
    คําใช๎สอย  107,740   บาท 
    คําวัสดุ     10,100 บาท 
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  รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1.ประชุมคณะทํางาน  25 คน  
1.1  คําอาหาร 25 คนๆละ 120 บาท/1 วัน=2,000  
1.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 25  คนๆละ 70 
บาท/วัน 1 วัน  =   1,750  บาท 

3,750   
2,000 
1,750 

 

2. ดําเนินงานอบรมตามโครงการ 
2.1 เอกสารคูํมือประกอบการอบรม  70  เลํม x 120 
= 8,400 บาท 
2.2 แบบทดสอบ Pre-test และ Posttest  
2.3 คําอาหาร 108 คนๆละ 120 บาท/วัน 2 วัน ๆ 
ละ  12,960  บาท 
2.4 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 108  คนๆละ70 
บาท/วัน 2 วัน ๆ ละ 7,560  บาท 
2.5 คําวิทยากร     
2.6  คําสถานที่  2 วันๆละ 2,500 บาท   

69,940  
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 

 
 
 
 

25,920 
 

15,120  
 
 

5,000 

 
8,400 

 
500 

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  37,800  37,800  
4. จัดทําเอกสารสรุปรายงานผล 10 เลํมๆละ 120บาท   
= 1,200 บาท  

1,200   1,200 

รวมงบประมาณ 112,690 15,000 87,590 10,100 
หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ข๎อจํากัดด๎วนงบประมาณ และความลําช๎าในการเบิกจํายงบประมาณ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง : ดําเนินการคัดกรองนักเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ  และความยั่งยืนใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎เฉพาะบุคคล  (IEP : Individual Education Program) 
ของครู และการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สถานศึกษาเอกชนทุกแหํงในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจพฤติกรรมตํางๆ ของเด็กพิเศษเรียนรํวม และจัดการเรียนรู๎อยําง              
มีความสุข  
  13.2  นักเรียนพิเศษเรียนรํวมได๎รับความเอาใจใสํ และพัฒนาการเรียนรู๎ตามความต๎องการอยําง
ตํอเนื่อง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 

1. ช่ือโครงการ   นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เน๎นให๎มีการ
ปฏิบัติอยํางเป็นระบบและดําเนินการอยํางตํอเนื่องโดยสํงเสริมให๎มีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความ
ต๎องการ เพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งการนํายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของการพัฒนาประเทศ  
  การนิเทศการศึกษานับเป็นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาให๎ประสบผลสําเร็จ สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎สูงขึ้น ตรงตามสภาพความต๎องการที่แท๎จริงของการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน   
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎ดําเนินการโครงการนิเทศติดตาม ประเมินผล และการ
ตรวจราชการของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แบบบูรณาการ เพ่ือให๎สามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสูํทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17   
 

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศติดตาม ประเมินผลและตรวจราชการแบบบูรณาการของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. เป้าหมายของโครงการ  
4.1 เชิงปริมาณ  

      นิเทศติดตาม ประเมินผลและตรวจราชการแบบบูรณาการของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ทุก
โรงเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
        4.2 เชิงคุณภาพ 
              นิเทศติดตาม ประเมินผลและตรวจราชการแบบบูรณาการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเต็มตาม
ศักยภาพ 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ  

             ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาเปูาหมายได๎รับการนิเทศติดตาม ประเมินผลและตรวจราชการแบบ
บูรณาการ       
       5.2 เชิงคุณภาพ    
             ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได๎รับการนิเทศติดตาม ประเมินผลและตรวจราชการแบบบูรณาการ
สามารถการจัดการศึกษาได๎อยํางมั่นคง 
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6. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ 
นายบุญโยม  เกยเลื่อน 

2 กิจกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการของ   
กระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย 

1. นายสมชาย  มีกําลัง 
2. นายสุภาพ กุประดิษฐ์ 

3 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา และแนะแนวแบบ
บูรณาการ 

1.นางปัญญ์ประคอง สาธรรม 
2.น.ส.วราภรณ์  ผึ่งผาย 

4 กิจกรรมการขับเคลื่อนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

1. น.ส.ธนัชพร  อํอนอิงนอน 
2. นายเอกชัย จันทา 
3. นายชัยชาญ หมื่นชนะมา 

5 การประกันคุณภาพการศึกษา 1.น.ส.นิพพิชญ์ เสนารถ 
2.นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอําเภอ รวม 11 อําเภอ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน  854,580 บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 227,100 บาท 
คําใช๎สอย 540,380 บาท 
คําวัสดุ 87,100 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

67,500 45,060 7,500 120,060 

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการตรวจราชการของผู๎ตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย 

25,200 12,000 34,000 71,200 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา และ
แนะแนวแบบบูรณาการ 

- 433,320 10,000 443,320 

กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 

67,200 14,000 17,800 99,000 

กิจกรรมที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษา 121,000 67,200 36,000 17,800 
รวม 854,580 227,100 540,380 87,100 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
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11. รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

1.1. วัตถุประสงค์  
        1.1.1 เพ่ือจัดทําข๎อเสนอยุทธศาสตร์ การวางแผน แนวทางการจัดการศึกษา และสํงเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาทุกระดับของจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอตํอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
        1.1.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการและหนํวยงาน 

1.2. เป้าหมายของโครงการ  
 2.1 เชิงปริมาณ   
              2.1.1 บุคลากรกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จํานวน 12 คน  
              2.1.2 คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 11 คน  
        2.2 เชิงคุณภาพ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถจัดทําข๎อเสนอยุทธศาสตร์ การวางแผน 
แนวทางการจัดการศึกษาและสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดให๎แกํคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   

1.3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 3..1 เชิงปริมาณ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 2 เดือน : ครั้ง 6 ครั้ง  
        3.2 เชิงคุณภาพ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถขับเคลื่อนและจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.4 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        1.4.1 ประชุมคณะทํางานและจัดทําระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
        1.4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
        1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   

1.5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ บุคลากรกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะอนุกรรมบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์  

1.6. พื้นที่เป้าหมาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

1.8. งบประมาณ            จาํนวนเงิน  120,060  บาท     แยกเป็น 
คําตอบแทน 67,500 บาท 
คําใช๎สอย 45,060 บาท 
คําวัสดุ 7,500 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะทํางานและจัดทําระเบียบวาระการประชุม
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
    1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่มสําหรับคณะทํางาน
จํานวน  12 คน จํานวน  6 วนัๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  
(12X6X2X30) เป็นเงิน 

26,580   
 

4,320 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

    1.2 คําอาหารกลางวันสําหรับคณะทํางานจํานวน 12 คน  
จํานวน 6 มื้อๆ ละ 80 บาท (12X6X80) เป็นเงิน  
   1.3 คําถํายเอกสารและเข๎าเลํมระเบียบวาระประชุม  
จํานวน 15 เลํมๆ ละ 100 บาท จํานวน 6 ครั้ง (15X100X6)  
   1.4 คํากระดาษ หมึก แฟูมเก็บเอกสาร ซองใสํเอกสาร  

5,760 
 

9,000 

 
 
 
 

7,500 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
    2.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่มสําหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
จํานวน 11 คน จํานวน 6 มื้อๆละ 30 บาท (11X6X30) เป็นเงิน  
    2.2 คําตอบแทนผู๎เข๎ารํวมประชุม จํานวน 11 คน 
จํานวน  6 ครั้งๆ ละ 11,250 บาท  (ประธานอนุกรรมการ=
1,250 บาท /อนุกรรมการ=1,000 บาท) เป็นเงิน  

69,480  
 
 

67,500 

 
1,980 

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (สถานที่เอกชน) 
    3.1 คําอาหาร สําหรับผู๎เข๎าประชุมฯ  จํานวน 15 คน  
จํานวน 3 มื้อๆ ละ 200 บาท (15x200x3) เป็นเงิน  
   3.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม สําหรับผู๎เข๎าประชุมฯ  
จํานวน 15 คน จํานวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท (15x50x4)       
   3.3 คําท่ีพักสําหรับผู๎เข๎าประชุมฯ  จํานวน 15 คน 
จํานวน 1 คืน  (15x600x1) เป็นเงิน  
   3.4 คําถํายเอกสารและเข๎าเลํมรายงานผลการดําเนินงาน  
จํานวน 30 เลํมๆ ละ 100 บาท (30x100) เป็นเงิน 

24,000   
 

9,000 
 

3,000 
 

9,000 
 

3,000 

 

รวมงบประมาณ 120,060 67,500 45,060 7,500 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

1.9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 

1.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีเอกสารข๎อเสนอยุทธศาสตร์ การวางแผน แนวทางการจัด
การศึกษา และสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดให๎แกํคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและรายงาน
ผลการดําเนินงานการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์รายงาน  
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กิจกรรรมท่ี 2 การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

2.1. วัตถุประสงค์  
2.1.1 เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการ 

ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ  2562 
 2.1.2  เพ่ือสรุปและรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  
กรณีปกติ และกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ  2562 

2.2. เป้าหมายของกิจกรรม  
 2.2.1 เชิงปริมาณ 

1) เอกสารข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการฯ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ  2562 ครบทุกโครงการ/นโยบาย และ
เผยแพรํผํานเว็บไซต์ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ 

2) ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการแกํหนํวยงานในจังหวัด จํานวน  1 ครั้ง 
3) เอกสารแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 

งบประมาณ 2562  จํานวน  50  เลํม  และเผยแพรํผํานเว็บไซต์ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
4) ปฏิบัติการตรวจราชการกับผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจ 

ราชการแบบบูรณาการฯ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  2 ครั้ง  2  ดังนี้ 
   -  ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ  เพื่อมุํงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
รัฐบาล  รอบที่ 1 และตรวจราชการกรณีปกติ  ตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 
   -  ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ  เพื่อมุํงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
รัฐบาล  รอบที่ 1 และตรวจราชการกรณีปกติ  ตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 

5) ปฏิบัติการตรวจราชการกับผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได๎รับ 
มอบหมายแบบกรณีพิเศษ เมื่อเกิดเหตุเรํงดํวน ฉุกเฉิน ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

6) สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตาม 
นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ  2652 ดังนี้ 
  การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล 
  (1) สรุปและรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือมุํงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
รัฐบาล  จํานวน 2 ครั้ง  ได๎แกํ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 
  (2) แจ๎งข๎อเสนอแนะของผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการไปยังหนํวยรับตรวจ 1 ครั้ง 
  (3) เอกสารรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือมุํงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล  
ประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  50  เลํม และเผยแพรํผํานเว็บไซต์ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
  การตรวจราชการกรณีปกติ 
  (1) สรุปและรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 2 ครั้ง  ได๎แกํ งวดที่ 1  และงวดที่ 2  
  (2) เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการงวดที่ 1 
จํานวน 50 เลํม  และเผยแพรํผํานเว็บไซต์ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
  (3) เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการงวดที่ 2 
จํานวน 50 เลํม  และเผยแพรํผํานเว็บไซต์ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
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  การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
  (1) สรุปและรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ  ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
หนํวยงาน หรือสถานศึกษา 
  (2) เอกสารรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2562  
จํานวน  10 เลํม 
          2.2.2 เชิงคุณภาพ  
  ผู๎บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รับทราบผลการนํา
นโยบายไปสูํการปฏิบัติ  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นข๎อมูลไปใช๎ประกอบในการปรับปรุง พัฒนาและแก๎ไข
ปัญหาให๎สอดคล๎องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ 
  1. รํวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ และกรณีปกติ ประจําปีงบประมาณ 2562  จํานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 100 
  2. รํวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีพิเศษ ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์เรํงดํวน ฉุกเฉิน คิดเป็นร๎อยละ 
100  
  3. สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ  กรณีปกติ ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 
100   
  4. สรุปและรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ  ทุกครั้งที่รํวมตรวจราชการหรือตามที่
ได๎รับมอบหมาย คิดเป็นร๎อยละ 100 
 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู๎บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง รับทราบผลการนํา
นโยบายไปสูํการปฏิบัติ  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นข๎อมูลไปใช๎ประกอบในการปรับปรุง พัฒนาและแก๎ไข
ปัญหาให๎สอดคล๎องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 จัดทําข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการ กรณีปกติ และแบบบูรณาการฯ 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการตรวจราชการ 
กิจกรรมที่ 5 การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

ที ่ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ 

    

1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการตรวจ
ราชการของผู๎ตรวจราชการ

ทุกนโยบาย พ.ย.61 – 
ม.ค.62 

- สมชาย/
สุภาพ 
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ที ่ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ 2562 

2 จัดทําเอกสารข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพรํผําน  
เว็บไซต์ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ 

10 เลํม พ.ย.61 – 
ม.ค.62 

1,000 สมชาย/
สุภาพ 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

    

1 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวงใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี
งบประมาณ 2562 แจ๎งหนํวยงานและ
สถานศึกษาท่ีเป็นหนํวยตรวจรับทราบ 
รวมทั้งเผยแพรํผํานเว็บไซต์ ของ ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

เอกสาร 50 
เลํม 

ม.ค.62 5,000 สมชาย/
สุภาพ 

2 ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการแกํเครือขํายการตรวจราชการใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1 ครั้ง ก.พ.62  กลุํมนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ กรณีปกติ  
และแบบบูรณาการฯ 

    

1 รํวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู๎ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 
และแบบบูรณาการ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 รํวมปฏิบัติการตรวจ

ราชการกับผู๎ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 
งวดที่ 1 และการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ รอบท่ี 1 

2 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

 
 
 

เม.ย.62 

 กลุํมนิเทศฯ 
 
 

กลุํมนิเทศฯ 

 - ครั้งที่ 2 รํวมปฏิบัติการตรวจ
ราชการกับผู๎ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 
งวดที่ 2  และการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ รอบท่ี 2 
 
 

1 ครั้ง ส.ค.62  กลุํมนิเทศฯ 
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ที ่ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการตรวจราชการ     
1 สรุปรายงาน และจัดทําเอกสารรายงาน

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุํง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและ
ประชาสัมพันธ์ผํานเว็บไซต์ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 สรุปและจัดทํารายงาน

ผลการตรวจราชการแบบบูรณา
การฯ รอบที่ 1 การสอบทาน
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
และติดตามความก๎าวหน๎า พร๎อม
ข๎อเสนอแนะไปยังหนํวยรับตรวจ 

- ครั้งที่ 2 สรุปและรายงานผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
รอบท่ี 2 การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือ
มุํงผลสัมฤทธิ์ตานโยบายรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ 2562 

2 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

เอกสาร 
50 เลํม 

 
 
 
 
 

มิ.ย.62 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.62 
 
 
 
 

ก.ย.62 

 สมชาย/
สุภาพ 

 
 
 

สมชาย/
สุภาพ 

 
 
 
 
 

สมชาย/
สุภาพ 

 
 

สมชาย/
สุภาพ 

2 สรุปรายงาน และจัดทําเอกสารรายงาน
การตรวจราชการกรณีปกติ ตาม
นโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประชาสัมพันธ์ผํานเว็บไซต์ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 สรุปและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการกรณีปกติของหนํวยรับ
ตรวจ งวดที่ 1  

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

เอกสาร  
50 เลํม 

 
 
 
 
 
 

เม.ย.62 

 สมชาย/
สุภาพ 

 
 
 
 

สมชาย/
สุภาพ 

 - ครั้งที่ 2 สรุปรายงานและจัดทํา
เอกสาร ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการกรณี
ปกติของหนํวยรับตรวจ งวดที่ 2 

เอกสาร 
50 เลํม 

ก.ย.62  สมชาย/
สุภาพ 

กิจกรรมที่ 5 การตรวจราชการกรณีพิเศษ     
1 ศึกษาข๎อมูล เหตุการณ์ข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่เกิด

เหตุการณ์ 
พ.ย.61 – 
ธ.ค.62 

 สมชาย/
สุภาพ 
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ที ่ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 รํวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู๎ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ี
ได๎รับมอบหมาย กรณีพิเศษ 

ทุกครั้งที่เกิด
เหตุการณ์ 

พ.ย.61 – 
ธ.ค.62 

 กลุํมนิเทศฯ 

3 สรุปรายงานและจัดทําเอกสารรายงาน
การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
- สรุปรายงานการตรวจราชการ 

กรณีพิเศษ ทุกครั้งที่รํวมการ
ตรวจราชการหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

- จัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ  2562 

 
 

ทุกครั้งที่รํวม
การตรวจ

ราชการหรือ
ตามท่ีได๎รับ
มอบหมาย 
เอกสาร 
10 เลํม 

 
 

พ.ย.61 – 
ธ.ค.62 

 
 
 

ก.ย.62 

 สมชาย/
สุภาพ 

สมชาย/
สุภาพ 

 
 
 

สมชาย/
สุภาพ 

รวม     

2.5 กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม   
หนํวยงาน และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.6 พื้นที่เป้าหมาย   
หนํวยงาน และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.7 ระยะเวลาด าเนินการ  
  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
2.8 งบประมาณ  จํานวนเงิน  71,200  บาท         แยกเป็น 

คําตอบแทน 25,200 บาท 
คําใช๎สอย 12,000 บาท 
คําวัสดุ  34,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ 
- จัดทําเอกสารข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
เผยแพรํผํานเว็บไซต์ ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ 

1,000 
 
 

   
 

1,000 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการตรวจราชการ

ของผู๎ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2562 แจ๎ง

17,000    
 

5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

หนํวยงานและสถานศึกษาที่เป็นหนํวยตรวจ
รับทราบ รวมทั้งเผยแพรํผํานเว็บไซต์ของ 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 

 - ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการแกํเครือขํายการตรวจราชการใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  7,000 5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ กรณีปกติ  
และแบบบูรณาการฯ 
- ครั้งที่ 1 รํวมปฏิบัติการตรวจราชการกับ

ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณี
ปกติ งวดที่ 1 และการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ รอบที่ 1 

16,400  
 
 

7,200 

 
 
 

1,000 

 

 - ครั้งที่ 2 รํวมปฏิบัติการตรวจราชการกับ
ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณี
ปกติ งวดที่ 2  และการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ รอบที่ 2 

 7,200 1,000  

4 
 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการตรวจราชการ 
- สรุปและจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ

แบบบูรณาการฯ รอบท่ี 1 การสอบทาน
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และติดตาม
ความก๎าวหน๎า พร๎อมข๎อเสนอแนะไปยัง
หนํวยรับตรวจ 

22,000    
1,000 

 - สรุปและรายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ รอบที่ 2 การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

   1,000 

 - จัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ เพ่ือมุํงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาลประจําปีงบประมาณ 2562 

   5,000 

 - สรุปและจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
กรณีปกติของหนํวยรับตรวจ งวดที่ 1 

   7,500 

 - สรุปและจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
กรณีปกติของหนํวยรับตรวจ งวดที่  2 
 

   7,500 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 กิจกรรมที่ 5 การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
- รํวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู๎ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ี
ได๎รับมอบหมาย กรณีพิเศษ 

14,800  
10,800 

 
3,000 

 

 - จัดทํารายงานผลการตรวจราชการกรณี
พิเศษ ประจําปีงบประมาณ  2562 

   1,000 

 รวมงบประมาณ 71,200 25,200 12,000 34,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

2.9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
 ความเสี่ยง : - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 

2.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.10.1 ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจําปี
งบประมาณ  2562  สํงผลตํอปฏิบัติการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลอยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 2.10.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติการตรวจราชการเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับ
รองรับการตรวจราชการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.10.3 ผลการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตํอหนํวยงาน และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้ง
ผู๎บริหารระดับสูงสามารถนําข๎อมูลไปปรับปรุงแก๎ไขการดําเนินงานตามนโยบายให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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กิจกรรมที่ 3  การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา และแนะแนวแบบบูรณาการ 

3.1  วัตถุประสงค์  
3.1.1  เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ 

แหลํงเรียนรู๎และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเต็มตาม
ศักยภาพ 

3.1.2  เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวให๎ผู๎เรียนสามารถเลือกศึกษาตํอได๎ตามความถนัด 
ความสนใจ เพื่อสํงเสริมการมีงานทํา/การประกอบอาชีพอิสระ 

3.2  เป้าหมายของโครงการ  
3.2.1 เชิงปริมาณ  

1)  นิเทศ ติดตามเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎และสื่อการเรียนรู๎ของโรงเรียนเอกชน ทุกโรงเรียน จํานวน 54 แหํง อยํางน๎อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

2)  แนะแนวการศึกษาการศึกษาตํอแบบบูรณาการของสถานศึกษา จํานวน 353 แหํง 
2.1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จํานวน 45 แหํง 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน 52 แหํง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 68 แหํง สศศ. จํานวน 1 แหํง  รวม
ทั้งหมด 166 แหํง 

2.2) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.40  จํานวน 39 แหํง   
2.3) สถานศึกษาสังกัด กศน. (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 

ตําบลละ 1 แหํง) จํานวน 117 แหํง 
2.4) โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 31 แหํง 

3.2.2 เชิงคุณภาพ  
1)  สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน/กระบวนการการเรียนรู๎ และ

พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎สํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ 
2)  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอให๎ผู๎เรียนได๎ตามความถนัด ความสนใจ 

และสํงเสริมการมีงานทํา/การประกอบอาชีพอิสระ 

3.3  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
3.3.1 เชิงปริมาณ 

1)  ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาเปูาหมายได๎รับการนิเทศ  
2)  จํานวนครั้งที่สถานศึกษาตามเปูาหมายได๎รับการนิเทศ อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

3.3.2 เชิงคุณภาพ 
1)  ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได๎รับการนิเทศสามารถปรับปรุงหลักสูตรได๎สอดคล๎อง

หลักสูตรระดับชาติ และบริบท ความต๎องการของสถานศึกษาและชุมชน 
2)  ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได๎รับการนิเทศสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ พัฒนาแหลํง

เรียนรู๎และสื่อการเรียนรู๎ ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎เต็มตามศักยภาพ 
3)  ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวให๎ผู๎เรียนสามารถเลือกศึกษาตํอได๎ตามความถนัด ความสนใจ เพ่ือสํงเสริม
การมีงานทํา/การประกอบอาชีพอิสระ 
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3.4  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.  จัดทําแผนการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
2.  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเปูาหมาย 
3.  ประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรํวมกับหนํวยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษา

สายสามัญและสายอาชีพ แบบบูรณาการและจัดทําสื่อแนะแนวให๎เข๎าถึงทุกโรงเรียน 
4.  จัดกิจกรรมแนะแนวที่เข๎าถึงทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุํมเปูาหมาย 
5.  สรุป รายงานผลการนิเทศ และแนะแนว 

3.5  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
3.5.1  กลุํมเปูาหมายนิเทศ : สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทุกระดับ จํานวน 54 แหํง 
3.5.2  กลุํมเปูาหมายแนะแนว : สถานศึกษาทุกแหํงที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6  จํานวน 353 แหํง 

3.6 พื้นที่เป้าหมาย ทุกอําเภอ รวม 11 อําเภอ 

3.7 ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

3.8 งบประมาณ            จํานวนเงิน  443,320  บาท     แยกเป็น 
คําตอบแทน - บาท 
คําใช๎สอย 433,320 บาท 
คําวัสดุ 10,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 

1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนนิเทศฯ  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ๆ คณะทํางาน 2 วัน 

จํานวน 14 คน จํานวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท  
- คําอาหารกลางวันคณะทํางาน 2 วัน จํานวน 14 คน 

จํานวน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท 

18,320 
 

  
 

1,960 
 

3,360 

 

1.2 จัดทําแผนนิเทศ  
- คําวัสดุจัดทําต๎นฉบับ  
- คําจัดทํารูปเลํมเอกสาร จํานวน 20 เลํม ๆ 150 บาท 

   
 

3,000 

 
10,000 

2. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เป้าหมาย  

302,500 

 
   

2.1 คําพาหนะ สถานศึกษา 461 แหํง เฉลี่ยแหํงละ 500 บาท   230,500  
2.2 คําเบี้ยเลี้ยงคณะผู๎นิเทศ จํานวน 12 คน ๆละ 25 วันๆ 

ละ 240 บาท 
 
 
 

  72,000  
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
3. ประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาสายสามัญและสาย
อาชีพ และท าสื่อแนะแนวแบบบูรณาการ 

97,500 

 
   

3.1 ประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
แบบบูรณาการ  

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คณะทํางาน 2 วัน จํานวน 
35 คน จํานวน 4 มื้อๆละ 50 บาท 

- คําอาหารกลางวัน คณะทํางาน 2 วัน จํานวน 35 คน 
2 วัน จํานวน 2 มื้อๆละ 150 บาท 

   
 

7,000 
 

10,500 

 

3.2 คําจัดทําสื่อแนะแนว มอบให๎สถานศึกษา จํานวน 353แหํง     80,000  
4. สรุปรายงานผล  25,000    

4.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการ
นิเทศ และแนะแนว 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ๆ คณะทํางาน 2 วัน
จํานวน 35 คน จํานวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท  

- คําอาหารกลางวัน คณะทํางาน 2 วัน จํานวน 35 คน 
2 วัน จํานวน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท 

   
 

7,000 
 

10,500 

 

4.2 จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการนิเทศและแนะแนว 
จํานวน 20 เลํม ๆ 150 บาท 

  7,500  

รวมงบประมาณ 443,320         433,320 10,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

3.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
 ความเสี่ยง : คณะทํางานแตํละสังกัดติดภารกิจ ไมํสามารถมารํวมจัดทําแผนได๎ครบทุกหนํวยงาน 
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทําข๎อมูลสารสนเทศผู๎รับผิดชอบงานแนะแนวของสถานศึกษาสายอาชีพ
และประสานงานเป็นเครือขําย 

3.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดความรํวมมือระหวํางหนํวยงานเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวได๎อยํางมีประสิทธิภาพเข๎าถึง

นักเรียนทุกคน 
2. สถานศึกษาที่ได๎รับการนิเทศสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 162 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 

4.1 วัตถุประสงค์  
  4.1.1  เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษาของหนํวยงานทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4.1.2  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของหนํวยงานทางการศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  4.1.3.  เพ่ือจัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัด ของหนํวยงานทาง

การศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.2 เป้าหมายของโครงการ  
 4.2.1 เชิงปริมาณ  
                 1) จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา  
จํานวน 4 ครั้งตํอปี 
                 2) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา  จํานวน 4 ครั้งตํอปี 
        4.2.2 เชิงคุณภาพ  
     1) หนํวยงานทางการศึกษาและโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได๎รับการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
       2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข๎อมูลสารสนเทศ ผลการ การ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ของหนํวยงานทางการศึกษาในสังกัดที่สามารถนํามาใช๎ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

4.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 4.2.1 เชิงปริมาณ 
                      1) ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา  
จํานวน 4 ครั้งตํอปี 
                      2) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา  จํานวน 4 ครั้งตํอปี 
 4.2.2 เชิงคุณภาพ 
          1) หนํวยงานทางการศึกษาและโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ร๎อยละ 100  ได๎รับการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
            2) ร๎อยละ 100 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข๎อมูลสารสนเทศ ผลการ การ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ของหนํวยงานทางการศึกษาในสังกัดที่สามารถ
นํามาใช๎ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  

4.4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.4.1 จัดประชุมกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
- จัดทํารายงานการประชุม 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

4.4.2 วางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
4.4.3 จัดกรอบ  การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
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4.4.4 ดําเนินการ ออกติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
4.4.5 จัดทํารายงานผล การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 

4.5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   หนํวยงานทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.6. พื้นที่เป้าหมาย หนํวยงานทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.7. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) ปีงบประมาณ 2561 

4.8. งบประมาณ            จาํนวนเงิน  99,000  บาท      แยกเป็น 
คําตอบแทน 67,200 บาท 
คําใช๎สอย 36,000 บาท 
คําวัสดุ 17,800 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. จัดประชุมกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 4 ครั้ง ตํอปี 
 - คําอาหาร/อาหารวํางและเครื่องดื่ม  
   (14 คน X 250 บาท X 4 ครั้ง = 14,000)  
 - คําเอกสาร/คําจัดทําเครื่องมือ  
   (14 คน  X 50 บาท X 4 ครั้ง = 2,800) 

16,800   
 
 

14,000 

 
 
 
 
 

2,800 
2. ดําเนินการ ออกติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
- คําเบี้ยเลี้ยงกรรมการ (14คน x 120บาท x 20วัน = 33,600) 
- คําชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 

67,200  
 

33,600 
 

 
 
 

33,600 

 

3. จัดทํารายงานผล การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
- คําจัดทํารายงาน (100เลํม x 150บาท = 15,000 ) 

15,000    
 

15,000 
รวมงบประมาณ 99,000 33,600 14,000 17,800 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

4.9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 

4.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข๎อมูลสารสนเทศ ผลการ การ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ของหนํวยงานทางการศึกษาในสังกัดท่ีสามารถนํามาใช๎ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  
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กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ  360 องศา 

5.1 วัตถุประสงค์  
5.1.1 เพ่ือศึกษาระบบการประกันคุณภาพและใช๎เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา 

ของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือประชุมวางแผน จัดทํากรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให๎บรรลุตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
          5.1.2    เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ แกํสถานศึกษาเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือประสานความรํวมมือ
และประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

     5.1.3   เพื่อตรวจเยี่ยม ชํวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน สะท๎อนผลการปฏิบัติงานด๎านการประกัน 
คุณภาพการสร๎างขวัญและกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   

5.2. เป้าหมายของโครงการ  
 5.2.1 เชิงปริมาณ  

1)  คณะศึกษานิเทศก์จัดทําแผนงานสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ แกํสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี
การศึกษา 2561 จํานวน 1 ครั้ง 

2)  ศึกษานิเทศก์ และคณะวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาในสังกัด ได๎แกํ คณะ 
ศึกษานิเทศก์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะครูในสถานศึกษา อยํางน๎อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

3)  สถานศึกษาประชุมจัดทํากรอบ วางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่ 
เหมาะสมกับบริบทความต๎องการของสถานศึกษา และสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษาละ 1  ครั้ง 

4) ศึกษานิเทศก์ติดตาม ชํวยเหลือ แนะนํา สะท๎อนผลการปฏิบัติงานด๎านการประกันคุณภาพ 
การสร๎างขวัญและกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 1)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีความรู๎และเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล๎องกับ 
มาตรฐานสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพ 

 2)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  และพร๎อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 3)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีการสะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานผลตํอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.3.1 เชิงปริมาณ   
          ร๎อยละของสถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.3.2 เชิงคุณภาพ 
          ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู  ผู๎เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียน มี
ความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีเข๎มแข็ง 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
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5.4 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพของศึกษาธิการจังหวัดและ
สถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. พช. 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ของสถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระบบการประกันคุณภาพ
และใช๎เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษา
ในสังกัด  

1. สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทน
ผู๎ปกครองนักเรียนเพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหาภายในสถานศึกษา และ
ชุมชน เพื่อวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควร
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต 

สิงหาคม-
กันยายน 
2561 

ศน.นิพพิชน์ 
ศน.นิยมพร 

2. ประชุมวางแผน จัดทํากรอบในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให๎บรรลุตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
โรงเรียนและจัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐาน
สถานศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา 
และรายงานให๎สาธารณชนรับทราบถึง
มาตรฐานของสถานศึกษานั้น 

ตุลาคม 
2561 

ศึกษานิเทศก์
และคณะ  

3. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ แกํ
สถานศึกษาเก่ียวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาใน
การประเมินคุณภาพภายนอก 

3. สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู 
ชี้แจงและทําความเข๎าใจกับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน 
ได๎แกํ คุณภาพผู๎เรียน กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู๎บริหาร
สถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  และ
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน 
2561 

 

ศึกษานิเทศก์
และคณะ 

4. ประสานความรํวมมือและ
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. แตํงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือทําการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
นําเสนอผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในรอบปี ที่ครอบคลุม
มาตรฐานสถานศึกษา และนําเสนอ
รายงานตํอคณะกรรมการสถานศึกษา 
หนํวยงานต๎นสังกัด เปิดเผยผลตํอ
สาธารณชน 

พฤศจิกายน 
2561- 

กันยายน 
2562 

ศึกษานิเทศก์
และโรงเรียน 

5. ตรวจเยี่ยม ชํวยเหลือ แนะนํา 
สนับสนุน สะท๎อนผลการปฏิบัติงาน
ด๎านการประกันคุณภาพการสร๎างขวัญ
และกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา   

- พฤศจิกายน 
2561- 

กันยายน 
2562 

ศึกษานิเทศก์
และคณะ 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ศธจ. พช. 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 
ของสถานศึกษา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ระยะเวลาการดําเนินงานให๎สถานศึกษากําหนดตามบริบท 

5.5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด  

5.6. พื้นที่เป้าหมาย  สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด  

5.7. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 

5.8. งบประมาณ            จาํนวนเงิน   141,000   บาท        แยกเป็น 
คําตอบแทน 81,100 บาท 
คําใช๎สอย - บาท 
คําวัสดุ 60,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. ศึกษาระบบการประกันคุณภาพและใช๎เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาในสังกัด  

- - - - 

2. ประชุมวางแผน จัดทํากรอบในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎บรรลุตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  
2.1 อาหาร (120 คน x140) = 16,800 
2.2 คําเอกสาร (65x120)= 7,800 
2.3 วัสดุ(กระดาษขาว,กระดาษบรุ๏ฟ,หมึก,แฟูม) =5,400 

30,000 - - 30,000 

3. เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ แกํสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมความพร๎อม
ให๎สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.1 คํานิเทศ (135x30 วันx10 คน) =40,500 
3.2 คําน้ํามัน (วันละ 500x30 วัน) = 15,000  
 
 

55,500 40,500 - 15,000 

-แผนกลุยุทธ ์
-แผนปฏิบัตกิาร 
-หลักสูตร 
-ผลสัมฤทธิ ์
-ผล O-NET 
        ฯลฯ 

INPUT 

-มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
  * การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  * อนุบาล 
- การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 

PROCESS OUTCOME 

- สถานศกึษามรีะบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เขม๎แข็ง 
- สถานศกึษาผํานการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก 
-สถานศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

4. เพ่ือประสานความรํวมมือและประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- - - - 

5. เพ่ือตรวจเยี่ยม ชํวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน สะท๎อนผล
การปฏิบัติงานด๎านการประกันคุณภาพการสร๎างขวัญและ
กําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
5.1 คํานิเทศ (135x30 วันx10 คน) =40,500 
5.2 คําน้ํามัน (วันละ 500x30 วัน) = 15,000 

55,500 40,500 - 15,000 

รวมงบประมาณ 141,000 81,000 - 60,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

5.9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ความล๎าช๎าของงบประมาณ และการดําเนินงานขับเคลื่อนระบบประกันในโรงเรียน 
 การบริหารความเสี่ยง : การดําเนินงานด๎วยงบประมาณของ สช.หรืองบประมาณของสถานศึกษา /
การนิเทศโรงเรียนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีโรงเรียนดําเนินงานช๎า 

5.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.10.1  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีความรู๎และเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายในสอดคล๎อง 

กับมาตรฐานสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
 5.10.2  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพร๎อม 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 5.10.3  มีการสะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและรายงานผลตํอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข๎อมูลสารสนเทศ ผลการ การ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการของหนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์        
และสามารถนํามาใช๎ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4   การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
   ในจังหวัด 

1. ช่ือโครงการ   ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)   พ.ศ.  2545  
มาตรา 62 กําหนดให๎สถาบันการศึกษาได๎จัดระบบการตรวจติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การ
ใช๎จํายงบประมาณ การจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา
โดยหนํวยงานภายใน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได๎มีมติกําหนดให๎ทุกสํวนราชการ ต๎องจัดให๎มีหนํวยตรวจสอบภายใน  
เพ่ือทําหน๎าที่ตรวจสอบติดตามและให๎คําปรึกษาตํอหนํวยงาน 
 จากรายละเอียดข๎างต๎น พบวํา รัฐบาลได๎ให๎การสํงเสริม  สนับสนุน ผลักดันให๎ทุกสํวนราชการ           
มีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือของผู๎บริหารในการตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติงานของ
สํวนราชการในความรับผิดชอบให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ของ
องค์กร 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให๎มั่นใจวําการใช๎จํายเงินของหนํวยรับตรวจเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข๎อกําหนด  

มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
 3.2 เพ่ือให๎มั่นใจวํา การดําเนินงานของหนํวยรับตรวจเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และค๎ุมคํา 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  
  1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  - กลุํมอํานวยการ 
  - กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
 2  สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - กลุํมอํานวยการ 
  3.  โรงเรียนเอกชน ที่อยูํในระดับความเสี่ยง มาก จํานวน 15 แหํง 
  - โรงเรียนสําราญราษฏร์ 
  - โรงเรียนโสมนิลวงศ์อนุสรณ์ 
  - โรงเรียนวัชรชัย 
  - โรงเรียนอนุบาลทิพยาหลํมสัก 
  - โรงเรียนบูรณวิทยา 
  - โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 
  - โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 
  - โรงเรียนสมอทอดศึกษา 
  - โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 
  - โรงเรียนอนุบาลพร๎อมจิต 
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  - โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 
  - โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 
  - โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 
  - โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 
  - โรงเรียนสิรินคริสเตียน 

         4.2 เชิงคุณภาพ  
 1. การใช๎จํายเงินงบประมาณและเงินอ่ืนๆ ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ๎มคํา 
 2. การใช๎จํายเงินงบประมาณและเงินอ่ืนๆ ของ สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและค๎ุมคํา 
 3. การใช๎จํายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด โปรํงใส  
ตรวจสอบได๎ 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  1. ร๎อยละ 100 ของจํานวนหนํวยรับตรวจที่เป็นสํานักศึกษาธิการจังหวัดได๎รับการ
ตรวจสอบ (กลุํมอํานวยการ,กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน) 
  2. ร๎อยละ 100 ของจํานวนหนํวยรับตรวจที่เป็นสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได๎รับ 
  3. ร๎อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาเอกชนที่สุํมตรวจได๎รับการตรวจสอบ 
 5.2 เชิงคุณภาพ  
       1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผํานการตรวจสอบอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุ๎มคําและมีรายงานผลการตรวจสอบสํานักศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. สํานักงาน กศน. ผํานการตรวจสอบอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ๎มคําและ    
มีรายงานผลการตรวจสอบสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   3. สถานศึกษาเอกชน ผํานการตรวจสอบอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ๎มคํา
และมีรายงานผลการตรวจสอบของสถานศึกษาเอกชนที่ได๎รับการสุํมตรวจ 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1  ศึกษาข๎อมูลทั่วไปของหนํวยรับตรวจเพื่อสร๎างความเข๎าใจระบบการปฏิบัติงานของหนํวย 

รับตรวจ 
 6.2  ศึกษาระเบียบ กฏหมาย เกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการดําเนินงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข๎อง  
 6.3  ประเมินความเสี่ยงหนํวยรับตรวจ เพ่ือจัดทําแผน/ปฏิทินในการตรวจสอบ 
 6.4  จัดทําเครื่องมือที่ใช๎ในการตรวจสอบ(กระดาษทําการตรวจสอบ) 
 6.5  จัดทําแผน/ปฏิทินการตรวจสอบ 
 6.6  ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหนํวยงานและสถานศึกษา 
 6.7  สรุปและรายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหนํวยรับตรวจที่กําหนดไว๎ใน
แผนตรวจสอบ 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   - กลุํมอํานวยการ 
   - กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
  2.  สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   - กลุํมอํานวยการ 
  3.  โรงเรียนเอกชน ที่อยูํในระดับความเสี่ยง มาก จํานวน 15 แหํง 
    

8. พื้นที่เป้าหมาย 
  1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.  สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3.  โรงเรียนเอกชน ที่อยูํในระดับความเสี่ยง มาก จํานวน 15 แหํง 
  - โรงเรียนสําราญราษฏร์ 
  - โรงเรียนโสมนิลวงศ์อนุสรณ์ 
  - โรงเรียนวัชรชัย 
  - โรงเรียนอนุบาลทิพยาหลํมสัก 
  - โรงเรียนบูรณวิทยา 
  - โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 
  - โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 
  - โรงเรียนสมอทอดศึกษา 
  - โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 
  - โรงเรียนอนุบาลพร๎อมจิต 
  - โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 
  - โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 
  - โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 
  - โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 
  - โรงเรียนสิรินคริสเตียน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน 2562 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน   57,200.-  บาท    แยกเป็น 
คําตอบแทน ………-………. บาท 
คําใช๎สอย 22,200.- บาท 
คําวัสดุ  35,500.-  บาท 
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รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
    

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. คําน้ํามันเชื้อเพลิง 31,000   31,000 
2. คําวัสดุ 4,000   4,000 
3. คําเบี้ยเลี้ยง 7,200  7,200  
4. คําฝึกอบรมพัฒนาผู๎ตรวจสอบ 15,000  15,000  

รวมงบประมาณ 57,200  22,200 35,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : การขาดพาหนะของทางราชการที่ใช๎นําพาผู๎ตรวจสอบเข๎าถึงหนํวยรับตรวจ 
 การบริหารความเสี่ยง : หากไมํสามารถขอใช๎รถยนต์สํวนกลางได๎ ผู๎ตรวจสอบจะบริหารความเสี่ยงโดย
การใช๎รถยนต์สํวนตัว และขอเบิกคําน้ํามันเชื้อเพลิงกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎เข๎าถึงพ้ืนที่
ตรวจสอบ เพื่อให๎การตรวจสอบสามารดําเนินไปได๎อยํางตํอเนื่องและออกรายงานได๎ทันเวลา  

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  หนํวยตรวจสอบภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  หนํวยรับตรวจมีระบบงานการเงิน การบัญชี ที่ถูกต๎องตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ มีการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 13.2 เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชีของหนํวยรับตรวจ ปฏิบัติหน๎าที่ถูกต๎องตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โปรํงใส มีความสุขุม รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
    ในจังหวัด 
 

1. ชื่อโครงการ   บริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ  วันที่  3  เมษายน  2560  ข๎อ 11  ให๎มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน๎าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสํวน
ราชการตําง ๆที่มอบหมายและให๎มีอํานาจในเขตจังหวัดและ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศ ณ 
วันที่  12  มิถุนายน  พ .ศ 2560 เรื่อง  การแบํงหนํวยงานในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ (3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแบํงกลุํมงาน
ภายในออกเป็น 8 กลุํม (1) กลุมํอํานวยการ และ ข๎อ 4 ให๎แตํละกลุํมตามข๎อ 3 มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
4.1 กลุํมอํานวยการ 
 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ . คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน รวมทั้ งปฏิบัติ งาน 
ราชการที่เป็นไปตามอํานาจหน๎าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมายปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตําง ๆ ในระดับจังหวัดดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  
ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุม
ภายใน ดําเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพรํกิจกรรมและผลงานของสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดและหนํวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และ
ยานพาหนะ  ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กร ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานตํางๆ 
ในระดับจังหวัดปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย  
 ในการนี้การบริหารจัดการภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ต๎องมีการระบบการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพผํานกระบวนการมีสํวนรํวมกับทุกภาคสํวน กลุํมอํานวยการจึงจัดทําโครงการบริหารจัดการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือสร๎างระบบบริหารจัดการภายในสํานักงานให๎มีประสิทธิภาพ 
เสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานศึกษาการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือดําเนินงานบริหารจัดการ ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไป ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและประสานงานตําง ๆในระดับจังหวัดอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 3.  เพ่ือเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ 
  4.1.1  กลุํมงานภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 8 กลุํมงาน 
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  4.1.2  บุคลากรภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน  
  4.1.3  หนํวยงานองค์กรภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4.1.4 หนํวยงานทางการศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา/สถานศึกษา   
 4.2  เชิงคุณภาพ 
  4.2.1 การบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลคุ๎มคําและผู๎รับบริการพึงพอใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอองค์กร 
  4.2.2 เพื่อให๎การบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปตามนโยบายและทิศทาง
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ 
  5.1.1 ร๎อยละ 100 ของผู๎รับบริการได๎รับการบริการจากการบริหารงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  5.1.2 อาคารสถานที่และภูมิทัศน์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นระเบียบ
เรียบร๎อยเหมาะสมกับการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ 
  5.1.3 ร๎อยละ 70 ของหนํวยงานทางการศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา/
สถานศึกษา   
 5.2  เชิงคุณภาพ 
 การบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุ๎มคํา และผู๎รับบริการพึงพอใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอองค์กร 
 

6 วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
 6.2  แตํงตั้งคณะทํางาน 
 6.3  ดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1)  กิจกรรมวันสําคัญ   
  2)  กิจกรรมการประชุมผู๎อํานวยการกลุํม/สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อยํางน๎อย 
เดือนละ 2 ครั้ง 
  3)  กิจกรรมการประชุมระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
  4)  กิจกรรมการประชุมเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
  5) กิจกรรมเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอองค์กร 
  6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 6.4  ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผล 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
      7.1 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      7.2 หนํวยงานทางการศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา/สถานศึกษา   
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8. พื้นที่เป้าหมาย 
      8.1 กลุํมงานภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      8.2 หนํวยงานทางการศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา/สถานศึกษา   
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม  2561 ถึง เดือนกันยายน  2562 
 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน 892,810 บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 0  บาท 
คําใช๎สอย 345,010  บาท 
คําวัสดุ 547,800  บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมวันส าคัญ 
    1.1 กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
    1.2 กิจกรรมวันสําคัญของชาติไทย 
    1.3 กิจกรรมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 
    1.4 กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ 
    1.5 กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
    1.6 กิจกรรมวันครู 

154,000   
5,000 
15,000 
40,000 
30,000 
20,000 
20,000 

 
1,000 
3,000 
10,000 

 
5,000 
5,000 

2. กิจกรรมการประชุมคณะบริหารส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (การประชุม ศธจ./รอง ศธจ. 
และ ผอ.กลุ่ม)12 คน เดือนละ 4 ครั้ง จ านวน 12 
เดือน รวม 48 ครั้ง 
2.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (12x35x48)  
   2.2 คําเอกสารการประชุม  

26,160   
 
 
 

20,160 

 
 
 
 
 
 

6,000 
3. กิจกรรมการจัดระบบการควบคุมภายใน
ส านักงาน(ปีละ 2 ครั้ง) 
   3.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (65x35x2)  
   3.2 คําเอกสารการประชุม 

9,550   
 

4,550 

 
 
 

5,000 
4. กิจกรรมการประชุมบุคลากรส านักงานศึกษาการ
จังหวัด จ านวน 6 ครั้ง  
   4.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (65x35x4)  
   4.2    คําอาหารกลางวัน (65x120 x4) 
   4.3    คําเอกสารการประชุม 

48,300   
 

9,100 
31,200 

 

 
 
 
 

8,000 
5. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
   5.1 วัสดุสําหรับซํอมแซมสํานักงาน 
   5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร  
   5.3 วัสดุบังแสงอาคาร (ผ๎ามําน)  

610,000   
 
 
 

 

350,000 
100,000 
10,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
   5.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  150,000 
6. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
    6.1 สร๎างการรับรู๎นโยบาย  

44,800   
 
 

 

 
44,800 

รวมงบประมาณ 892,810  345,010 547,800 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง การใช๎จํายงบประมาณไมํเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว๎ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมํทราบลํวงหน๎า 
 

 การบริหารความเสี่ยง 
  1)  ควบคุมการใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามวิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงานที่
กําหนด 
  2)  ประสานความรํวมมือกับกลุํมตําง ๆ ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3)  จัดประชุมหารือ เพื่อหาทางรํวมมือกันในการจัดทําโครงการนี้ ให๎ประสบความสําเร็จ 
 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
       กลุํมอํานวยการ/ผู๎รับผิดชอบ 1. นางสายชล  สังขพันธ์  โทรศัพท์   0812819121 
                                          2. นางสาวกรุณา  อุตราชา 
    3. บุคลากรกลุํมอํานวยการ ทุกคน 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  สามารถสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการภายในสํานักงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 2)  การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในระดับจังหวัดอยํางทั่วถึง    
 3)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพแวดล๎อมเหมาะสมแกํการปฏิบัติหน๎าที่
ราชการ 
 4)  หนํวยงานทางการศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา/สถานศึกษา ได๎รับรู๎
นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษานําไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. ช่ือโครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล  

 ด๎วยนโยบายการทํางานในปัจจุบันมุํงเน๎นการบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) จึงสํงผลให๎บุคลากร
ต๎องปรับตัว และพัฒนาตนเองอยํางเต็มที่เพ่ือให๎ก๎าวทันรูปแบบการทํางานที่ปรับเปลี่ยนไป โดยการพัฒนาที่
ได๎รับการยอมรับกันอยํางกว๎างขวางก็คือการพัฒนาทีมงานให๎เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือนําพา
องค์กรไปสูํเปูาหมาย มุํงสูํความเป็นเลิศ และในการทํางานเป็นทีม หรือทํางานรํวมกันนั้น ต๎องมีการศึกษาและ
ทําความเข๎าใจองค์กร และภารกิจของแตํละฝุาย มีการวางแผนการทํางานรํวมกันที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น กลาง
และยาว นั้น 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําวจึงได๎จัดทําโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการบริหารงานบุคคลจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการนําจุด
แข็งหรือความชํานาญของแตํละฝุาย มาแบํงปันเพ่ือสร๎างประโยชน์รํวมกัน มีการปรับรูปแบบและกระบวนการ
ทํางานรํวมกันให๎มีความยืดหยุํนโดยหาจุดรํวมบนความแตกตํางเพ่ือไปสูํเปูาหมายตามพันธกิจที่มาดําเนินการ
รํวมกัน เสริมสร๎างความสัมพันธ์และรักษาความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งระบบงานที่เอ้ือตํอการพูดคุย 
หารือ สื่อสาร ถํายทอด แลกเปลี่ยน แบํงปันข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคนิคการดําเนินงานระหวํางกัน เพ่ือ
สร๎างสรรค์ ตํอยอดและสร๎างคุณคํารํวมกันในการพัฒนางาน 

 

3. วัตถุประสงค์  
        3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
    3.2 เพ่ือสร๎างเครือขํายการปฏิบัติงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎มีความพร๎อมสําหรับสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ด๎านการบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับรูปแบบและกระบวนการทํางานรํวมกันด๎านการบริหารงานบุคคล 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
      4.1 เชิงปริมาณ    
       4.1.1 ผู๎เข๎ารับการประชุมปฏิบัติการ ดังตํอไปนี้ 

    1) บุคลากรสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ได๎แกํ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการ 
จังหวัด  ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุํมบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คน 
      2) บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตํางๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ 
ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุํม
บริหารงานบุคคล ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุํมบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 

2.1) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน 10 คน
2.2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน 10 คน
2.3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 10 คน
2.4) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 10 คน  
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 4.2 เชิงคุณภาพ                  
       4.2.1  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงาน 
       4.2.2  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีเครือขํายการปฏิบัติงานด๎านการบริหารงานบุคคลระหวํางหนํวยงาน  
       4.2.3  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ รํวมกันพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎มีความพร๎อมสําหรับสนับสนุน 
การบริหารจัดการด๎านการบริหารงานบุคคล 
       4.2.4  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ รํวมกันปรับรูปแบบและกระบวนการทํางานรํวมกันด๎านการบริหาร          
งานบุคคล 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ ผู๎เข๎ารํวมโครงการเข๎ารับการอบรมตามเปูาหมายที่กําหนด 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
       5.2.1  ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงาน 
       5.2.2  ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีเครือขํายการปฏิบัติงานด๎านการบริหารงานบุคคล
ระหวํางหนํวยงาน  
       5.2.3  ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ รํวมกันพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎มีความพร๎อม
สําหรับสนับสนุน การบริหารจัดการด๎านการบริหารงานบุคคล 
       5.2.4  ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ รํวมกันปรับรูปแบบและกระบวนการทํางานรํวมกัน          
ด๎านการบริหารงานบุคคล 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร๎อมการประชุม การจัดทําวาระการประชุม 
อกศจ.  ทุกเดือน/เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน  20 ราย 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําข๎อมูลสารสนเทศ ดังตํอไปนี้ 
  1. งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  จํานวน 3 วัน  10 ราย 
  2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนํง  จํานวน 3 วัน 10 ราย 
  3. งานสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง     จํานวน  3 วัน 10 ราย 
  4. งานพัฒนาบุคลากร      จํานวน 3 วัน 10 ราย 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  จํานวน 3 วัน 50 ราย 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
รับผิดชอบกลุํมบริหารงานบุคคล ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุํมบริหารงานบุคคลจาก
เขตพ้ืนที่การศึกษาตํางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)   ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 



 178 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

10. งบประมาณ            จํานวนเงิน  250,400  บาท แยกเป็น 
คําตอบแทน 0 บาท 
คําใช๎สอย 250,400 บาท 
คําวัสดุ 0 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏบิัติการ เพื่อเตรียมความพร๎อม         
การประชุม การจัดทําวาระการประชุม อกศจ.                  
ทุกเดือน/เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน  20 รายx 12 ครั้ง 

1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20 ราย x 12 ครั้ง x            
มื้อละ 35บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 16,800 บาท 

2. คําอาหาร 20ราย x 12 ครั้ง x มื้อละ 120 บาท 
เป็นเงิน 28,800 บาท 

(45,600) 
 
 

  
 
 
16,800 

 
28,800 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําข๎อมูล
สารสนเทศ ดังตํอไปนี้  

    

       1. งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ           
จํานวน 3 วัน  10 ราย 

  1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 10 ราย  
x มื้อละ 35 บาท x 2 มื้อx 3 วัน เป็นเงิน 2,100 บาท 
           1.2 คําอาหาร 10 ราย x มื้อละ 120 บาท x 3 วัน         
เป็นเงิน 3,600 บาท 

(5,700) 
 
 

  
 

2,100 
 

3,600 

 

       2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนํง       
จํานวน 3 วัน 10 ราย 

2.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 10 ราย  
x มื้อละ 35บาท x 2 มื้อx 3 วัน เป็นเงิน 2,100 บาท 
          2.2 คําอาหาร 10 ราย x มื้อละ 120 บาท x 3 วัน         
เป็นเงิน 3,600 บาท  

(5,700) 
 
 

  
 

2,100 
 

3,600 

 

        3. งานสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง จํานวน  3 วัน 10ราย 
3.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 10 ราย  

x มื้อละ 5 บาท x 2 มื้อx 3วัน เป็นเงิน 2,100 บาท 
         3.2 คําอาหาร 10 ราย x มื้อละ 120 บาท x 3 วัน         
เป็นเงิน 3,600 บาท  

(5,700) 
 
 

  
2,100 

 
3,600 

 

        4. งานพัฒนาบุคลากร  จํานวน 3วัน 10 ราย 
4.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 10 ราย  

x มื้อละ 35 บาท x 2 มื้อx 3 วัน เป็นเงิน 2,100 บาท 
          1.2 คําอาหาร 10 ราย x มื้อละ 120 บาท x 3 วัน         
เป็นเงิน 3,600 บาท  

(5,700) 
 
 

  
2,100 

 
3,600 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
จํานวน 3 วัน 50 ราย 
        1. คําที่พัก คืนละ 1,200 x 25 ห๎อง x 2 คืน 
        2. คําอาหารครบมื้อ วันละ 800x 50 คนx 2 วัน 
        3. คําอาหารไมํครบมื้อ วันละ 600x 50 คน 
        4.คําน้ํามันเชื้อเพลิงคันละ 800 บาท จํานวน 15 คัน 
เป็นเงิน 12,000บาท 

(182,000)   
 

60,000 
80,000 
30,000 
12,000 

 

รวมงบประมาณ 250,400  250,400  
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : 1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เชํน ขาดความรํวมมือจากบุคลากรและหนํวยงาน                   

          ที่เก่ียวข๎อง  
      2. ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประเมินคําใช๎จํายของโครงการต่ํากวําที่ควรจะเป็น 

 การบริหารความเสี่ยง :  1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2. วิเคราะห์จุดมุํงหมายของโครงการ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       13.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงานทําให๎การดําเนินงานด๎าน
การบริหารงานบุคคลเกิดความคลํองตัว  
       13.2  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ สร๎างเครือขํายการปฏิบัติงานด๎านการบริหารงานบุคคลภายในจังหวัด  
       13.3  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ รํวมกันพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎มีความพร๎อมสําหรับสนับสนุน 
การบริหารจัดการด๎านการบริหารงานบุคคลและนําข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
       13.4  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ รํวมกันมีรูปแบบและกระบวนการทํางานที่ชัดเจนด๎านการบริหาร          
งานบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
      กับสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาเยาวชนเพื่อการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. หลักการและเหตุผล   
 ภายใต๎กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนา

ประเทศท่ีมีลักษณะเป็นขั้นตอน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม และเพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วโดยเฉพาะแนวทางสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ในด๎านการ
พัฒนาและเสริมสร๎างกําลังคน และการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎นําแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
จังหวัด เพ่ือสร๎างความมั่นคงในทุกมิติ เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความสมบูรณ์ในทุน รวมทั้ง สามารถ
สร๎างความยั่งยืนให๎กับประชาชนในพื้นท่ี โดยการดําเนินการพัฒนาที่ตํอเนื่องในระยะยาว 

 เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาดังกลําว สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักในการบูรณาการการจัดการศึกษาของทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัด
โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการเกษตรปลอดภัย และการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์  
      3.1 เยาวชนมีทักษะและสมรรถนะด๎านการเกษตรปลอดภัย และการทํองเที่ยวตรงตามต๎องการ
ของจังหวัด 
      3.2 สถาบันการศึกษามีสินค๎าและบริการ สูํธุรกิจการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. เป้าหมายของโครงการ  
4.1 เชิงปริมาณ  

      มีสินค๎า และการบริการด๎านการเกษตรปลอดภัย และการทํองเที่ยวจากการเรียนรู๎ผํานโครงงาน
จํานวน  30  ชนิด 
        4.2 เชิงคุณภาพ 
              1) เยาวชนที่เข๎ารํวมโครงการมีทักษะและสมรรถนะในประกอบอาชีพการเกษตรปลอดภัย และมี
รายได๎ระหวํางเรียนจากการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  2) สถาบันการศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีสินค๎าและบริการที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร และเติบโตสูํ
ธุรกิจการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ได๎อยํางยั่งยืน 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ  

           ร๎อยละ 100 ของสถาบันการศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีสินค๎าและบริการ สูํธุรกิจการทํองเที่ยวใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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        5.2 เชิงคุณภาพ    
             ร๎อยละ 100 ของเยาวชนที่เข๎ารํวมโครงการมีทักษะและสมรรถนะด๎านการเกษตรปลอดภัย และการ
ทํองเที่ยวตรงตามต๎องการของจังหวัด 

6. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อการเกษตรปลอดภัย และการทํองเที่ยวใน
จังหวัดเพชรบูรณ์  

นายคํารณ  เหมือนโพธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 พัฒนาโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการทํองเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายคํารณ  เหมือนโพธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 การประกวดโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการทํองเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายคํารณ  เหมือนโพธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 การพัฒนาสินค๎าและบริการสูํธุรกิจการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

นายคํารณ  เหมือนโพธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5 สรุปรายงานผล และเผยแพรํ นายคํารณ  เหมือนโพธิ์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  และ กศน 

8. พื้นที่เป้าหมาย  อําเภอหลํมสัก  อําเภอหลํมเกํา  อําเภอศรีเทพ อําเภอเขาค๎อ  อําเภอน้ําหนาว            
รวม 5 อําเภอ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

10. งบประมาณ            ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
   จํานวนเงิน      1,162,250   บาท  แยกเป็น 
   คําตอบแทน    284,400   บาท 
   คําใช๎สอย    871,600    บาท 
   คําวัสดุ         6,250   บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อการเกษตร
ปลอดภัย และการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- การวางแผนธุรกิจการเกษตร 
- การเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี 
- การเป็นมัคคุเทศก์น๎อย 713,600 236,400 252,200 - 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโครงงานการเกษตรปลอดภัย  
และการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- การนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงาน 
 

 
 

45,650 

 
 
- 

 
 

39,400 

 
 

6,250 



 182 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจําย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานการเกษตรปลอดภัย 
และการทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

261,800 62,000 199,800 - 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสินค๎าและบริการสูํธุรกิจการ
ทํองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

91,800 187,000 74,800 - 

กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผล และเผยแพรํ 50,000  50,000  

                                               รวมงบประมาณ 1,162,250 284,400 871,600 6,250 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการตามที่จํายจริง 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
 11.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหนํวยงานที่ตั้งใหมํ อาจเกิดความไมํเข๎าใจกันระหวําง 
สถานศึกษาแตํละแหํงในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจทําให๎การบริหารโครงการมีอุปสรรคตํอการดําเนินการ   
 11.2 การบริหารความเสียง กิจกรรมที่ตั้งไว๎เป็นกิจกรรมโครงงาน ซึ่งรูปแบบการทําโครงงานในแตํ
สถานศึกษาอาจเป็นรูปแบบที่ไมํเป็นทิศทางเดียวกัน 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎รับการประสานสํงเสริมในการพัฒนาเยาวชนเพื่อการเกษตร
ปลอดภัยและการทํองเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 12.2 พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์บางสํวนมีสภาพแวดล๎อมที่ดีขึ้น 
 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  หนํวยงานหลัก : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
       เพชรบูรณ์ 
     หนํวยงานรอง : 1. สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      2. สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (หนํวยงานรอง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้น าการออกก าลังกายและนันทนาการเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาผู๎นําการออกกําลังกายและนันทนาการในเด็กและเยาวชน เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา

และสํงเสริมการเลํนกีฬาออกกําลังกายในกลุํมนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการสร๎างเสริมสุขภาพพลานามัยขั้น
พ้ืนฐานในสถานศึกษา ที่จะมีสํวนในการพัฒนารํางกายและจิตใจของเด็กและเยาวชน โดยเป็นการสํงเสริมให๎
เยาวชนที่มีศักยภาพในการเป็นผู๎นําการออกกําลังกาย ให๎มีความรู๎ ทักษะ ในการออกกําลังกายขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักวิชาการพลศึกษา และสํงเสริมความกล๎าแสดงออกในทางที่สร๎างสรรค์ให๎แกํเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจาก
การพัฒนาผู๎นําการออกกําลังกายแล๎ว ผู๎นํานันทนาการในเด็กและเยาวชน ถือเป็นสํวนสําคัญในการสร๎าง
เยาวชนให๎รู๎จักประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎กับชีวิตประจําวันได๎ ซึ่ง
นอกจากเยาวชนจะได๎รับประโยชน์จากการเป็นผู๎นําการออกกําลังกายและผู๎นํานันทนาการแล๎ว ยังจะเป็นการ
สํงเสริมการปูองกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือกระตุ๎นในเด็กและเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม
การออกกําลังกายและนันทนาการ อันเป็นการปูองกันปัญหาดังกลําวในเชิงรุกอีกด๎วย 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในการเป็นผู๎นําการออกกําลังกายและผู๎นํา

นันทนาการ ตามหลักวิชาการพลศึกษา ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ผู๎นําการออกกําลังกายและนันทนาการใน
สถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนได๎มีโอกาสแสดงความสามารถในทางสร๎างสรรค์ 
และใช๎กิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการในการลดความเสี่ยงที่จะเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4. เป้าหมายของโครงการ 
4.1 เชิงปริมาณ มีผู๎แทนเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในทุกระดับในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เข๎ารํวมการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู๎นําการออกกําลังกายและนันทนาการในสถานศึกษา จํานวน 80 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ ผู๎แทนเด็กและเยาวชนที่ผํานการพัฒนาศักยภาพดังกลําว สามารถนําความ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่ได๎จากการเป็นผู๎นําการออกกําลังกายและนันทนาการ ไปสํงเสริมและขยายผลใน
การพัฒนาการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการอยํางสร๎างสรรค์ในสถานศึกษา และลดความเสี่ยงของ
เยาวชนในการเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 จํานวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอยํางน๎อย
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เพ่ิมขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5 (เพ่ิมขึ้นอยํางน๎อย ประมาณ 7,000 คน) จาก
จํานวนประชากรวัยเรียนในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา  

6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. การอบรมผู๎แทนเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา จํานวน 4 รุํน รุํนละ 20 คน รวม 80 คน 
 2. การติดตามและประเมินผล  
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู๎แทนเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. พื้นที่เป้าหมาย สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 
 

10. งบประมาณ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
     จํานวน 222,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ๎วน)  แยกเป็น 
   คําตอบแทน    -    บาท 
   คําใช๎สอย   222,000  บาท 
   คําวัสดุ      -    บาท 
 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
การอบรมผู๎แทนเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษา
ร ะ ดั บ ป ร ะถ ม ศึ ก ษ า  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต๎ น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 

222,000 - 222,000 - 

รวมงบประมาณ 222,000 - 222,000 - 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการตามท่ีจํายจริง 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : สถานศึกษาจะต๎องใช๎ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู๎แทนเด็กและเยาวชน ในการเข๎ารับ
การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู๎นําการออกกําลังกายและนันทนาการ ถ๎าหากได๎ผู๎แทนเด็กและเยาวชนที่ไมํได๎มี
ความเอาใจใสํและขาดความเป็นผู๎นํา โครงการก็จะไมํประสบความสําเร็จและไมํสามารถขยายผลออกไปได๎ 
 การบริหารความเสี่ยง : สถานศึกษาจะต๎องพิจารณาคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนที่จะเข๎ารับ
การพัฒนาการศักยภาพดังกลําว วํามีความพร๎อมในการเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ มีความเต็มใจ เสียสละ 
กระตือรือร๎นและมีความเป็นผู๎นํา ซึ่งจะต๎องให๎สถานศึกษาพิจารณาใช๎ดุลยพินิจคัดเลือกอยํางละเอียดถี่ถ๎วน 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  หนํวยงานหลัก : สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  
      หนํวยงานรอง : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู๎แทนเด็กและเยาวชนที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพผู๎นําการออกกําลังกายและนันทนาการแล๎ว 
สามารถขยายผลการปฏิบัติในการสํงเสริมพลศึกษา กีฬา และนันทนาการในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนา
และสํงเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ให๎แกํเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการปูองกัน 
การเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนอีกด๎วย 
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  ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์  

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

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

1. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                  ประธานกรรมการ 
2. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                รองประธานกรรมการ 

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

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
 

   /11. รองอธิการบด.ี.. 
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11. รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนาเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจงัหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

13. ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

14. ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

15. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จงัหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

16. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ์    กรรมการ 
หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 

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

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
20. ผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโปง่ตะแบก   กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
21. ผู้อ านวยการกลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดเพชรบรูณ์   กรรมการ 
22. นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเพชรบรูณ์     กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
23. นายกเทศมนตรีเมอืงเพชรบรูณ์      กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
24. นายกเทศมนตรีเมอืงหลม่สัก      กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
25. พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
26. วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์      กรรมการ 

หรือผู้รบัผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน 
27. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบรูณ์      กรรมการ 

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

 

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

 

      ประกาศ  ณ  วันที่   8   สิงหาคม  พ.ศ. 2560   
 
 
  
                                                                                

 



คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้จัดท า 

นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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