


 
 

 

ก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ค ำน ำ 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 2,780,500 บาท 
รวม 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและแผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อยู่ภายใต้งบด าเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)   
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี   พ.ศ. 2546 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับเร่งรัด ติดตาม 
ประเมินผลของผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 

 
            (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
              ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 
 

ข แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อน
จะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
ภารกิจ และ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจา่ยและทรัพยากรอื่นทีจ่ะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ  ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  
  ประกอบกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 2,780,500 บาท รวม 2 แผนงาน
ได้แก่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อยู่ภายใต้งบด าเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)  
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี พ.ศ. 2546 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับเร่งรัด ติดตาม 
ประเมินผลของผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 

  “ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนบัสนุน         
การจัดการศึกษาสูม่าตรฐาน” 
 
 



 
 
 

ค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสรมิและประสานงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลมุถูกต้อง และ
เป็นปจัจบุัน  
  3. ส่งเสรมิการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4. ประสานงาน เรง่รัด ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ  
  5. ส่งเสรมิ สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกบังานด้านวิชาการ การนิเทศ และการแนะแนว
การศึกษาทุกระดับ ทกุประเภท 
  6. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนทุกกลุ่มและทุกประเภท 
  7. ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานลูกเสอื ยุวกาชาด กิจการนักเรียน และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  8. สนับสนุนการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบญัชีของส่วนราชการหรอืหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพฒันาทักษะชีวิต  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาก าลงัคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
                           การพัฒนาจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบรหิารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 

เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

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



 
 
 

ง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา 
       จังหวัด  

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

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสรมิการผลิตและพฒันาก าลังคนใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของจังหวัด 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการ การผลิตและพฒันาก าลังคนของสถาบันและหน่วยงาน
ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 2 สร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ฝึกงานในสถานประกอบการ  
  2. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อใหผู้เ้รียนมทีักษะและสมรรถนะตามความต้องการ
จังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน/วิชาชีพ 
   กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลการทดสอบระดบัชาติทางอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

  3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกจิศึกษา  เพื่อวางรากฐานสู่การ
มีงานท า 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา เพื่อวางรากฐานสู่การมีงานท า  
  4. ส่งเสรมิขีดความสามารถด้านการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1  เสริมศกัยภาพเยาวชนเพื่อการเกษตรปลอดภัย และการทอ่งเที่ยวในจังหวัด
เพชรบรูณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการทอ่งเที่ยวในจังหวัดเพชรบรูณ์ 
   กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบรูณ์ 



 
 
 

จ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสินค้าและบรกิารสู่ธุรกจิการท่องเทีย่วในจังหวัดเพชรบรูณ์ 
   กิจกรรมที่ 5 สรปุรายงานผล และเผยแพร่ 
 
  5. ส่งเสรมิการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิม่มลูค่าในการพฒันาจังหวัด  
   กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้ สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการศึกษาวิจัยทีส่อดคล้องกบั
การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้  
เป้าหมาย  
  1. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่งมีการพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่คุณลักษณะ     
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
อุดมการณ์ความเป็นครู 
  4. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ที่เอื้อต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.  มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   5.1 นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได ้
   5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
   5.3 ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
   5.4 สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง  มีการส่งเสริมการสอน ความสามารถในการใช้
ความรู้และทกัษะ ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง PISA 
  6. การด าเนินการตามตัวช้ีวัดของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และตัวช้ีวัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  7. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมการทีรู่้ทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนมีจิตส านึก
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ขยะ ต้นไม้ พลังงาน ฯลฯ ) 
  8. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มรีะบบการบริหารจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม  
 

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 สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชน 



 
 
 

ฉ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  2. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง (เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
สู้งาน) สู่คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   กิจกรรมที่ 1  สร้างคนดี 
   กิจกรรมที่ 2  มีวินัย  
   กิจกรรมที่ 3  ใฝ่เรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ 4  สู้งาน 
  3. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความส าเร็จ 
   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
  4. ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และยกย่องครูที่มีอุดมการณ์ 
   กิจกรรมที่ 1 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถ่ิน (ส านึกรักษ์บ้านเกิด) 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6. ส่งเสรมิ สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแหง่ การจัดกิจกรรมสร้างสื่อใหผู้้เรียนส านึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรุ้และประกวดสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม  
  7. ส่งเสรมิกิจกรรมบรหิารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ประกวด สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ต้นแบบการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม / ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 
  8. ส่งเสรมิการศึกษาวิจัย/นวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1  ประกวด/สิง่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (recycle)  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

เป้าหมาย  
  1. มีการบูรณาการจัดการศึกษาของจังหวัดอย่างมีเอกภาพ  
  2. มีเครือข่ายในการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
             3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
           4. มีระบบก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล ที่ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคน
พิการ ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการพิเศษ  
          6. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 



 
 
 

ช แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  7. นักเรียนปฐมวัย อย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เข้าเรียนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา) 
  8. นกัเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนร้อยละ 100  
  9. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาได้รับการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
  10. เพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ 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. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ใหเ้ป็นเอกภาพ “ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ์”  
   กิจกรรมที่ 3 น าข้อมูลสารสนเทศของศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษามาใช้ให้สอดคล้องกับการ 
จัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. สร้างระบบก ากบัติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างระบบก ากับ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
ในระบบมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัสายอาชีพ (เปิดบ้านอาชีวะ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จัดเสวนา บูธ สื่อ คู่มือ แนะแนวเชิงพื้นที่) 
   กิจกรรมที่ 3 ก าหนดพื้นทีบ่ริการและสัดส่วนการจัดการศึกษานักเรียนปฐมวัย  
   กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรูผู้้เรียนระดบัปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

 
แผนงาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

1 แผนงานบุคลากร   

 เงินเดือน - 
 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ - 
2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพฒันาทักษะชีวิต  - 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาก าลงัคน สร้างขีดความสามารถ 

                     ในการตอบสนองการพฒันาจังหวัด  
- 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการ

จังหวัด 
- โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนใน

ชนบท 

116,000 
(61,000) 

 
(55,000) 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบรหิารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษา 

                     โดยการมีส่วนร่วมในจงัหวัด 
                     -    งบบริหารจัดการส านักงาน  
                            1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ
                            2) ค่าสาธารณูปโภค 

- โครงการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด 
- โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม

นโยบายและยทุธศาสตร ์

824,500 
 

(615,000) 
 
 

(64,000) 
(145,500) 

2 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพฒันาทักษะชีวิต  - 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาก าลงัคน สร้างขีดความสามารถ 

                     ในการตอบสนองการพฒันาจังหวัด 
-  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารปูแบบ

และแนวทางพฒันาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1,200,000 
 

(1,200,000) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
- โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

(อนุบาล 1 - 3) 

640,000 
(640,000) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบรหิารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษา 
                     โดยการมีส่วนร่วมในจงัหวัด 

- 

รวมงบประมาณท้ังหมด 2,780,500 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.1.1 ท่ีตั้ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 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 จังหวัดลพบุร ี
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  

         และพิจิตร 
 

 
 
 

 1.1.3 ภูมิประเทศ  
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัด 
และมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ตอนกลาง 
และอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพื้นที่ลาดชัน โดยจากเหนือถึงใต้มีพื้นที่ป่าไม้รวม 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  
เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว  

โดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุด พื้นที่ภูเขาจะมีอากาศ
เย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 18.1 องศาเซลเซียส  



 
 

2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

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

1.1.5 การปกครองและประชากร 

  1) เขตการปกครอง 
    จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง    
3 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์มีพื้นที่มากที่สุด
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) 
 

ที่ อ าเภอ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เทศบาลเมอืง 

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 หนองไผ ่ 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.2561 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 าเภอเมืองเพชรบรูณ์ 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 าเภอวิเชียรบรุ ี 65,119 67,212 132,331 43,162 
อ าเภอศรีเทพ 35,055 35,614 70,669 23,062 
อ าเภอหนองไผ ่ 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 สถานการณแ์ละแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2.1  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมและอัตราการว่างงาน 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GPP) 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อป ี

อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ) 

เพชรบรูณ์ 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 ช่ือพืชเศรษฐกิจส าคัญในจงัหวัด 

เพชรบรูณ์ พืชไร่   ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันส าปะหลงั, มะขามหวาน 
พืชสวน  ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน 
พืชผัก  กะหล่ าปลี, หน่อไมฝ้รัง่ 

 

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.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2.2  สถานการณ์ด้านสังคม 
 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลสถานพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

จังหวัด 
โรงพยาบาล 

ของรัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

สถานี
อนามัย 

คลินิก 

ทุกประเภท 

เพชรบรูณ์ 12 3 150 3 252 
 

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

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการนับถือศาสนาของประชากร 
 

จังหวัด 
วัดในพระพุทธศาสนา 

(แห่ง) 
โบสถ์ศาสนาคริสต ์

(แห่ง) 
มัสยิด 

(แห่ง) 
เพชรบรูณ์ 228 33 3 

 

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

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ช่ือประเพณีทีส่ าคัญ วันที่หรือระยะเวลาทีจ่ัดประเพณี 
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เดือนตุลาคมของทุกป ี

ประเพณีปีใหม่มง้ ((น่อเปจ๊าว) เข็กน้อย ตรงกบัวันข้ึน ๑ ค่ า ๒ ค่ าและ ๓ ค่ าของเดือนหนึง่   
จัดข้ึน ณ บ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ 

งานประเพณีบุญบัง้ไฟพุเตย  อ าเภอวิเชียรบุรี เดือนพฤษภาคมของทุกป ี
ประเพณีบญุบั้งไฟวัดหนองแจง 

อ าเภอบึงสามพัน 
เดือนพฤษภาคมของทุกป ี

งานประเพณีเสง็กลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ๒๙ ธันวาคม- ๒ มกราคมของทุกป ีณ ลานอนุสาวรีย์
พ่อขุนผาเมือง สี่แยกหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก 

งานประเพณีแข่งขันเรือภูเขา 
บ้านมาตุลี ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 

เดือนพฤศจิกายนของทุกป ี

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็ 

พระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร  
อ าเภอบึงสามพัน  

ต้นเดือนตุลาคมของทุกป ี

งานแข่งเรอืยาวอ าเภอหล่มเก่า ต้นเดือนตุลาคมของทุกป ี

แหล่งที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเพชรบรูณ์  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.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2.3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 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 ของพื้นที่จังหวัด 

เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 13 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 2 แห่ง สวนรุกขชาติ 3 แห่ง วนอุทยาน 1 แห่ง สามารถจ าแนกตามเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ ได้แก่ เขตเพื่อการอนุรักษ์ เขตเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เขตพื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตร คิดเป็น   
ร้อยละ 58.59 28.67 และ 6.67 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด ตามล าดับ 
  

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลป่าไม ้
เนื้อที่ป่าไม ้ ป่าสงวน

แห่งชาติ 
อุทยาน
แห่งชาติ 

วน
อุทยาน 

เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า 

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 แสดงข้อมูลแร่ธาตุท่ีส าคัญในจังหวัด 
ล าดับที ่ ช่ือแร่ธาตุส าคัญ 

1 แร่เงิน 
2 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
3 หินอุตสาหกรรมชนิดแอนดิไซด ์
4 หินอุตสาหกรรมทั่วไปชนิดโคโลไมท ์
5 สินแร่ไมส่ะอาด 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) อ่างเกบ็น้ า (แห่ง) เข่ือน (แห่ง) ฝาย (แห่ง) 

เพชรบรูณ์ แม่น้ าป่าสัก อ่างเกบ็น้ าห้วยป่าแดง - ฝายฝัง่ซ้ายแม่น้ าป่าสัก 
  อ่างเกบ็น้ าคลองเฉลียบลับ  ฝายศรีจันทร ์
  อ่างเกบ็น้ าห้วยขอนแก่น   
  อ่างเกบ็น้ าห้วยป่าเลา   
  อ่างเกบ็น้ าห้วยใหญ ่   
  อ่างเกบ็น้ าห้วยนา   
  อ่างเกบ็น้ าห้วยน้ าก้อ   
  อ่างเกบ็น้ าคลองล ากง   
  อ่างเกบ็น้ าห้วยน้ าชุนใหญ ่   

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.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 1.2.4 ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
จังหวัดเพชรบรูณ์มีแหลง่ท่องเที่ยวส าคัญอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในเชิงนเิวศและวัฒนธรรม ดังนี ้
 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
 

จังหวัด 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ช่ือแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอ าเภอ ช่ือแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอ าเภอ 
เพชรบรูณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรเีทพ ศรีเทพ น้ าตกศรีดิษฐ์ เขาค้อ 

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง หล่มสัก วนอุทยานน้ าตก 
ธารทิพย ์

หล่มสัก 

 ศาลหลกัเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สวนรุกชาติผาเมือง 
(หนองนารี) 

เมืองเพชรบูรณ์ 

 วัดพระแก้ว เมืองเพชรบูรณ์ สวนรุกขชาติซับชมภู หนองไผ ่
 วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ ภูทับเบกิ หล่มเก่า 
   อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว น้ าหนาว 
   อุทยานแห่งชาติ 

ตาดหมอก 
เมืองเพชรบูรณ์ 

 

แหล่งที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเพชรบรูณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

และด้วยศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของเพชรบูรณ์ ท าให้การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) ให้ความสนใจและได้คัดเลือกให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเสาะหาแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ อาทิ  

- ภูทับเบิก ภูเขาสูงสุดของเพชรบูรณ์ ที่ที่มีความสนุกสนานกลางทุ่งกะหล่ ายักษ์ และนอน 
อาบหนาวใต้ดาวพราวฟ้า  

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

สวิตเซอร์แลนด์แบบไทย ๆ  
- อ่างเก็บน้ ารัตนัย พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบที่มีอะไรมากกว่าผืนน้ าและแผ่นฟ้า               

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

และป่าเปลี่ยนสี  
- ไร่ก านันจุล ไร่ส้มที่โด่งดังจากการทดลองค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบัน 

มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย  
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1.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศกึษาของจังหวดัเพชรบรูณ ์
 

 1.3.1 หน่วยงานทางการศึกษา  
 

ตารางท่ี 12  รายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
1.1.1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1  

(สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1) 
อ.1 - ม.3 

1.1.2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2  
(สพป.เพชรบรูณ์ เขต 2) 

อ.1 - ม.6 

1.1.3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต  3  
(สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3) 

อ.1 - ม.3 

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

1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดเพชรบรูณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบรูณ์ ป.1 - ม.6 
1.1.5.3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดเพชรบรูณ์ เตรียมความพร้อม 

1.2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดเพชรบรูณ์  (กศน.) 

 

1.2.1. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ป.1 – ม.6 และ ปวช. 
1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก ป.1 – ม.6 และผู้พกิาร 
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 าเภอวิเชียรบุร ี ป.1 – ม.6 
1.2.6. กศน.อ าเภอชนแดน ป.1 – ม.6 
1.2.7. กศน.อ าเภอศรเีทพ ป.1 – ม.6 
1.2.8. กศน.อ าเภอหนองไผ ่ 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 าเภอบงึสามพัน ป.1 – ม.6 

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

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

1.3.2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2  
(สพป.เพชรบรูณ์ 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 านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3  
(สพป.เพชรบรูณ์ 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. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์ ปวช. - ป.ตร ี
1.4.1.2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.1.3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.1.4. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบรุ ี ปวช. - ปวส. 
1.4.1.5. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ปวช. - ปวส. 

1.4.2. เอกชน  
1.4.2.1. วิทยาลัยเทคโนโลยบีรหิารธุรกิจเพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.2.2. วิทยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศเพชรบูรณ์ ปวช. - ปวส. 
1.4.2.3. โรงเรียนเทคนิคธุรกจิภาคเหนือ ปวช. 
1.4.2.4. วิทยาลัยเทคโนโลยปี่าสักธารา ปวช. - ปวส. 
1.4.2.5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบรุ ี 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. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  

2.1. องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.1.1.โรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเพชรบรูณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ม.1 – ม.6 
2.2. เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  

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

2.3. เทศบาลเมอืงหลม่สัก  
2.3.1.โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ป.1 – ม.3 
2.3.2.โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย อ.1 – ป.6 
2.3.3.โรงเรียนเทศบาลวัดปทมุคงคาราม อ.1- ป.6 
2.3.4.โรงเรียนอนบุาลบ้านศรีมงคล อนุบาล 
2.3.5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ปวช. – ปวส. 

2.4. เทศบาลต าบลนางั่ว  
2.4.1.โรงเรียนเทศบาลต าบลนางั่ว อนุบาล 

2.5. เทศบาลต าบลชนแดน  
2.5.1.โรงเรียนอนบุาลเทศบาลชนแดน อนุบาล 

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

4. ส านักงานมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ (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 (วิเชียรบรุ)ี ม.1 – ม.6 

5. มหาวิทยาลัย  
5.1. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตร ี
5.2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ จังหวัด

เพชรบรูณ์ 
ปริญญาตร ี

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

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

รวม 1,574 แห่ง 
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1.3.2 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา รายอ าเภอ 
 

ที่ อ าเภอ 

ระดับการศึกษา 

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

อ่ืนๆ 

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 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 หนองไผ่ 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 วิเชียรบุรี 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

12 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา และสังกัด 

ที่ สังกัด 

ระดับการศึกษา 

รวม 
อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

อ่ืนๆ 

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.เพชรบูรณ์ เขต 1 4,323 13,507 3,273 0 0 0 0 0 0 0 0 21,103 

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

 
1.3 สพป.เพชรบูรณ์ 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 านักงานคณะกรรมส่งเสริมการ
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 านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 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 ารวจแห่งชาติ 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) 
 

ที่ สังกัด 

ต าแหน่ง 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบคุลากรทาง 
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
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                     

 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- 
นุเคราะห์ 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
เพชรบูรณ์ 

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

2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                      

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

3 
ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบฯ 

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

ต าแหน่ง 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงาน
ภารกิจ 

รวม
ทั้งหมด 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบคุลากรทาง 
การศึกษา 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างใช้

งบฯ 
ครูต่างประเทศ 

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

4 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

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

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

6 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                     

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

7 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน         

2,077 
           

2,077 

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

ที่ สถาบันการศึกษา 
บุคลากรต าแหน่ง 

รวมทั้งหมด  
ผู้บริหาร 

ผู้สอน สนับสนุนการสอน 
อาจารยป์ระจ า อาจารย์พเิศษ เจ้าหน้าที ่

1 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 - - 12 14 

2 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
พ่อขุนผาเมือง 

3 15 16 4 38 

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

 
รวม 73 272 32 309 686 
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ตารางท่ี 18 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สายบริหารการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา 
 

ที่ หน่วยงาน 

ต าแหน่ง 

รวมทั้งหมด สายงานบริหาร 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

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

1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

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.เพชรบูรณ์ 2 - 2 0 3 3 4 - 4 34 36 70 79 

7 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจ.
เพชรบูรณ์ 

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

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

13 

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

ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลดา้นการเรียนต่อ 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 
จบตามระยะเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนด 10,967 3,897 206 85 1,256 736 17,147 
จบหลงัระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 77 

   
99 88 264 

นักเรียนออกกลางคัน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 19 
  

49 
  

68 
นักเรียนออกกลางคัน ระดับ ปวช. - 

   
48 194 242 

นักเรียนออกกลางคัน ระดับ ปวส. - 
   

52 64 116 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

18 

 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 
นักเรียนพกิาร ระดับประถมศึกษา 233 4 - - - - 237 
นักเรียนพกิาร ระดับมัธยมศึกษา 87 2 - 4 - - 93 
นักเรียนพกิาร ระดับ ปวช. - - - - 3 - 3 
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1.4 สถานการณแ์ละแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 

 1.4.1 สภาพการจัดการศึกษา 

  1.4.1.1 สภาพท่ัวไป 
 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 มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (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.  อั ตร าส่ วนครู ต่ อผู้ เ รี ยนของสถานศึกษาระดับการ ศึกษา ข้ันพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1 : 17  
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   2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 : 23  
   3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ 1 : 18 
   4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผูเ้รียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 12 
   จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมระดับประเทศ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราก าลั ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง มีครูเกินเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 10 
 

 
 
  1.4.1.3 สภาพดา้นโอกาสทางการศึกษา 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 273,375 คน 
ในจ านวนน้ีมีประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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 จากประชากรวัยเรยีน โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีการเข้าเรียนในอัตรา
ร้อยละ 105.72  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอพยพย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครอง รายละเอียดดังแผนภูมิ 
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  ปีการศึกษา 2560 ประชากรวัยเรียนที่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ที่มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 72.50 ในจ านวนน้ีมีผู้อัตราส่วนผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวศึกษาในสัดส่วน 65 : 35  
และสัดส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนอาจยังให้ความส าคัญในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยช้ันน า
ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ หรือไปประกอบอาชีพ จึงมีสัดส่วนการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
น้อย รายละเอียดดังภาพ 
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 1.4.1.4 ข้อมูลคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 
 

    ผลการทดสอบระดบัชาติ NT, O-NET, N-NET, V,NET  ปีการศึกษา 2556 - 2559 
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดงันี ้
 
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 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการทดสอบ NT  
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
 

ช้ัน 
ผลการทดสอบ O-NET 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ 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 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
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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
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ชื่อแผนภูมิ 



 
 

 

24 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

24 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการทดสอบ N-NET  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

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

 
แผนภูมิท่ี 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 

 
แผนภูมิท่ี 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  ครูไม่ครบช้ัน ครูไม่ตรงสาขา เป็นอุปสรรคส าคัญใน
ระดับประเทศ ส่วนด้านผลผลิตคือ ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)       
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)  
 

 1.4.3 แนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 

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

 1.4.4 ตัวชี้วัดด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  จังห วัดเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดตัวช้ี วัดด้านการ ศึกษา จากแผนการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ.2560 - 2579 จ านวน 53 ตัวช้ีวัด ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 จ านวน 
6 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ 24 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) จ านวน 8 ตัวช้ีวัด และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) จ านวน 9 ตัวช้ีวัด มาบูรณาการเพื่อ
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดในการด าเนินงานจ านวน 24 ตัวช้ีวัด และน ามาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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ส่วนท่ี 2 

บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศกึษา 
 
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 ดังนี ้ 
 

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

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

  2. ความมั่งค่ัง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสงู สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค 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. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ดังน้ี  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน   
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรยีบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
   4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่
   5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
   6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม  
   7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2) การพัฒนาภาคการผลิตและบรกิาร เสรมิสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยัง่ยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายยอ่ยสูเ่กษตรยัง่ยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูส่ากล  
   5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพฒันา 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
   1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและทั่วถึง  
   3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงค์ 
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   4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
   5) การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิและสังคม 
   2) พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ  
   3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   4) สรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   3) การพัฒนาและใช้พลงังานทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
   4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
   5) การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพือ่สิ่งแวดลอ้ม 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ 
   3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
   4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6) พัฒนาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 
   7) ปรับปรงุการบรหิารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 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 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
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 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 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 าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

3. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 โดยได้ก าหนด
นโยบายไว้ 11 ด้าน ดังนี ้   
 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหลือ่มล้ าของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

31 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

             4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เปน็ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
             4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
             4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
             4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
             4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 

 5. การยกระดบัคุณภาพบรกิารด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาและสง่เสรมิการใช้ประโยชนจ์ากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
 10. การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11. การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
4. แผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ข้ึน เพื่อ
วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

32 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 

  ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบันหลกัของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรปูแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัตจิากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

33 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคน        
ทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

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



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

35 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

  1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 

  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
   กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีจุดเน้นเ ชิงนโยบาย แนวทางการด า เนินงาน และโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1. ด้านความมั่นคง 
   แนวทางหลัก  
    1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
     1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ 
   1.2 การบริหารจัดการ 
     1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/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 และสงักัดส 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) เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
     2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน 
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    2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
    2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและ
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 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
     3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
  4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind  
    4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
    4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

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

  6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    6.1 เรื่องกฎหมาย 
     เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนญู  
    6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

37 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

    6.4 การขับเคลือ่นนโยบายระดับพื้นที ่
      ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมเ่หล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

6. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  วิสัยทัศน์  
    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
 

  พันธกิจ 
    1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  ยุทธศาสตร์  
    1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ     
ของการพัฒนาประเทศ 
    4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   

 

7. สาระส าคัญของแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  แผนงานบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีการ
ด าเนินงานหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไปให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ซ้ าซ้อน และมุ่งหมาย
ให้แผนงานบูรณาการท าหน้าที่เช่ือมโยงภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีตัวช้ีวัดร่วมกัน โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีนายกรัฐมนตรี/รอง
นายกรัฐมนตรีทีไ่ด้รับมอบหมาย เป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของ
ขอบเขต เปูาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน และหน่วยด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก าหนดให้มีแผนงานบูรณาการ จ านวน 29 
เรื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการ และได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9 แผนงาน
บูรณาการ 11 เปูาหมาย 16 โครงการเทียบเท่าผลผลิต 33 กิจกรรมหลัก 86 โครงการย่อย งบประมาณ รวม 38,680.2093 
ล้านบาท จ าแนกรายแผนงานบูรณาการ ดังนี้ 
  1. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ผู้ก ากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงานเจ้าภาพ : ส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        
มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 3.3210 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สคบศ.)   
    2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ก ากับแผนงานฯ :  



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

38 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงานเจ้าภาพ : ส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 44 โครงการ งบประมาณรวม 310.2464 ล้านบาท  (หน่วยที่
รับผิดชอบหลัก : สปศ.จชต., ศปบ.จชต., สช., กศน.) 
   3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ผู้ก ากับแผนงานฯ :              
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงยุติธรรม ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 10.8083 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สสก.) 
   4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   ผู้ก ากับแผนงานฯ  : รองนายกรัฐมนตรี 
(พลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 113.6691 ล้านบาท  (หน่วยที่รับผิดชอบ
หลัก : กศน.) 
    5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   ผู้ก ากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิณ  
จั่นตอง) หน่วยงานเจ้าภาพ : ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง (ส านักงาน คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) ในส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 6 โครงการ งบประมาณ รวม 3.5749 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบ
หลัก : สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ กศน.ภาคใต้ สงขลา, กศน., สกก., สคบศ., ศทก., 
สนย.) 
  6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  ผู้ก ากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการทีเ่กีย่วข้องจ านวน 4 โครงการ งบประมาณ รวม 4,780.9809 ล้านบาท  (หน่วย
ที่รับผิดชอบหลัก : สช., กศน.) 
   7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้ก ากับแผนงานฯ :          
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง) หน่วยงานเจ้าภาพ :  กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 26 โครงการ งบประมาณ รวม 33,449.1291 ล้านบาท (หน่วยที่
รับผิดชอบหลัก : ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ., ศธจ., สช., กศน., ศทก., สต., สนย.) 
   8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  ผู้ก ากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ รวม 14.8480 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบ
หลัก : กศน.) 
  9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ผู้ก ากับแผนงานฯ :  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) หน่วยงานเจ้าภาพ : หน่วยงานอิสระของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการ ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ รวม 2.7414 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สสก.) 
 

8. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มาก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .2561.ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี ้ 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

39 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 วิสัยทัศน์ 
  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

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

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
   2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง  
และเท่าเทียม  
 

  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
(เจ้าภาพหลัก) 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
   *ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่า
เปูาหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเปูาหมาย  

ระดับมาตรฐาน* 

2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ของการด าเนินงานของหน่วยงาน (ศปท.) 

ร้อยละ 82 

3. ร้อยละของก าลงัแรงงานทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นข้ึนไป (กศน.) 

ร้อยละ 48 
 

4. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) (สช.) 

เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 3 
ของปีทีผ่่านมา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  2. พัฒนาและส่งเสรมิการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการบริหาร การบรกิารและการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา         

ตามอัธยาศัย 
   4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

40 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. หน่วยงานมีระบบบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
     2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่มปีระสิทธิภาพในการบรหิาร การบริการ 

และการเรียนรู ้
     3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทยีม 
     5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

9. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษาของกลุ่มจังหวัด ในเขตภาคเหนอืตอนล่าง 1 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของกลุม่จงัหวัด 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  ไว้ดังนี ้
 

 วิสัยทัศน์  
  ประชากรทุกคน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษ 

ที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาประชากรทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. พัฒนาผูเ้รียนให้มีทกัษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

5. พัฒนาระบบบรหิารการศึกษาแบบมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการระดมทรพัยากร  
เพื่อการศึกษาให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด 
 

 เป้าประสงค์ 

1. ประชากรทุกกลุ่มอายุมีโอกาสเข้าถึงการบรกิารการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมี 
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มเีอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเปน็ไทย ด ารงชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. ผู้เรียนมีทกัษะวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและมงีานท า 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทีท่ันสมัยและการน าผลวิจัยไปใช้ในการ          
จัดการศึกษา 

5. หน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
 

 ตัวชี้วัด/เป้าหมายความส าเร็จ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา เพื่ออาชีพและการมีงานท า 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

41 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาและการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

5. ส่งเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

6. พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะก้าวสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. สร้างโอกาสและพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. จัดการศึกษาเขตเศรษฐกจิพิเศษ สร้างอาชีพและรายได้ บนพื้นฐานของเอกลกัษณ์
และอัตลกัษณ์ของจงัหวัด 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม การวิจัย 

5. สร้างโครงข่ายกระบวนการมสี่วนร่วมและความรบัผิดชอบ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาโดยเน้นการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 
     

10. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 - 2564 
 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  

“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ 
วัฒนธรรม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของคน และชุมชนอย่างทั่วถึง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริม 

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

42 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1. เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ผลิตภาพภาคการเกษตร  

1.1 ส่งเสริม/เพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

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

2. อัตราการเพิ่มของผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคัญเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี 

2. เพื่อสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร  
ปลอดภัย/ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 

2.1 ส่งเสริม พัฒนา/
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพทาง
การเกษตร 
2.2 ส่งเสริม พัฒนา/ภาค 
อุตสาหกรรมการเกษตรและการ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 

3. อัตราส่วนฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) 
ต่อจ านวนฟาร์มทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี 

3. เพื่อส่งเสริมรายได้ 
และลดภาระหน้ี
เกษตรกร 

3.1 ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหน้ีเกษตรกร 

4. สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืม 
ต่อรายได้เงินสดสุทธิทาง 
การเกษตรลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยว 

1.1 สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อใช้เป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยว 
1.2 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
จากทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
1.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยว  
ผ่านกิจกรรมและการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และของฝากของที่ระลึก 

2.1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝาก
ของที่ระลึกให้เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า 

3. มูลค่าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ของฝากของที่ระลึก เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 ต่อปี 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  

43 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
3.  การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การบริหารจัดการเป็น
อย่างดี 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การดูแลความปลอดภัย และ
ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม 
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

4. ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเกินร้อยละ 80  
ในปี 2564 

3. การพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา คุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างความ
ม่ันคงของคนและชุมชน
อย่างทั่วถึง 

1. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และ มีความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

1.1 เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1. สัดส่วนคนจนลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 1 ต่อปี 
2. อัตราคดียาเสพติดลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี 

3. อัตราคดีความ (อุกฉกรรจ์
และคดีอาญา) ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อปี  

2. ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบสวัสดิการ
ทั้งด้านการศึกษา การ
สาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.1 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา การสาธารณสุขและ 
การบริการภาครัฐแก่ประชาชน 

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

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

3. สังคมและชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

3.1 พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการ
สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม/จิตสานึกตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลด
รายจ่าย 

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

12. สัดส่วนนักเรียนในสาย
วิชาชีพต่อจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
13. สัดส่วนจ านวนผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ต่อจ านวนแรงงานที่เข้ารับการ
ทดสอบใน 6 สาขาอาชีพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรปุาไม้ 

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 การจัดการองค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.0025 ต่อปี 

 2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.1 การจัดการขยะและของเสีย 
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5 
ต่อปี 

3.  สร้างความม่ันคงทาง
พลังงานผ่านการใช้
พลังงานทดแทน หรือใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ 

3.1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพื่อการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

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

4. การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

5. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับความ
เสียหายจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในแต่ละประเภทภัย 
(ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย) 
ลดลงร้อยละ 2 ต่อปี 

5. ยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน 
และส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างความพร้อมต่อ 
AEC 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.1 ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
2. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี 

2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพิ่มสูงขึ้น 

2.1 เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนส่งระบบ 
โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการ
ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและ
การคมนาคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

3. เป็นฐานอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมการลงทุนและ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
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4. ผลิตภาพแรงงานเพิ่ม
สูงขึ้น 

4.1 พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

6. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 ต่อปี 

 

11. 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 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ   
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

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

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล         

เพื่อการศึกษา 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

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

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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12. สรปุความคดิเหน็และความต้องการของประชาชนด้านการจดัการศกึษาจังหวัดเพชรบรูณ ์
 

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

 1. ประเด็นท่ีได้จากผู้เข้าร่วมเสาวนา 
1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจุดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือด้านความปลอดภัยในชีวิต มีจุดแข็ง 

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

1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดเช่ือมต่อเส้นทางสายเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor 
ซึ่งจังหวัดตากที่เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าและศูนย์กลางการเดินทาง
ระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เอื้อให้การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกจะสามารถขยายตัวได้ 
ตลอดจนความต้องการด้านแรงงานในอาชีพที่หลากหลาย การจัดการศึกษาจึงควรส่งเสริมให้เป็นการเรียนเพื่อ
การมีงานท 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 ระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อจะบริการอย่างไรที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

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 และที่พัก  

  1.5.3 การผลิตคนเข้าสู่ธุรกิจ SME การผลิตเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถประกอบกิจการ     
หรือต่อยอดการผลิตได้  
 คุณลักษณะของบุคคลที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ “ต้องท างานได้จริง มีประสบการณ์ มีคุณธรรม 
มีความอดทน เอาใจใส่ต่อการท างาน” 
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1.6 การท่องเที่ยว ในธุรกิจการท่องเที่ยว เจ้าบ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้บริการการจัด 
ท าหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา อยากให้น าเรื่องการท่องเที่ยวไปบรรจุไว้ในหลักสูตร ก าหนดให้พัฒนา
ทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน และส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา 

1.7 ส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Local) เพื่อผลิตและส่งเสริม Green Market  
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.8 การแนะแนวนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเพื่อการมีงานท าและร่วมมือ 
กับสถานประกอบการในการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียน 
 

 2. ประเด็นท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 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” 
  และวิสัยทัศน์ที่ผู้ประชุมเสนอเพิ่มเติม ได้แก่ 
  “การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  
ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม” 
 

  2.2 คุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอ 
ร่างคุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างคุณลักษณะ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย 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” 

  และคุณลักษณะผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเพิ่มเติม 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 
  จากประเด็นที่ได้จากการเสวนาทิศทางการจดัการศึกษา และประเด็นที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นจากการประชุมรบัฟงัความคิดเหน็ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์ 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 การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
  3.1.4 การด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
  3.1.5 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  3.2 ประเด็นด้านโอกาสทางการศึกษา 
  3.2.1  การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
  3.2.2  การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท 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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12. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี ้

            13.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โครงการสร้างและการบริหารจัดการศึกษา

ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ์      
มีความ เป็น เอกภาพ โปร่ ง ใส  ยึ ดหลั ก            
ธรรมาภิบาล รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
“กศจ .”  เพื่ อการ ขับเคลื่ อนการป ฏิรู ป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ตามค าสั่ง คสช. 

2. มีหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ทุกระดับทุก
ประเภทและหลักสูตรการจัดการศึกษามี
ความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 

3. มี ส ถ า น ศึก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ าน ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

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. สัดส่วนของบุคลากรด้านวิชาชีพต่อจ านวน
นักเรียนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ค่านิยมในสังคมต่อการเรียนต่อสายอาชีพน้อยกว่า
การเรียนต่อสายสามัญ 

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

4. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนไม่ครบ
ช้ัน  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูสอนไม่เต็มเวลา 
เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการเรียน
การสอน 

5. สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
และใช้สื่อเทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

6. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลขาดความ
ต่อเนื่อง และไม่ได้น าผลการตรวจสอบมาแก้ไข
ปัญหา/พัฒนา 

7. ขาดการท าวิจัย/นักวิจัยที่สามารถเ ช่ือมโยง
งานวิจัยไปสู่การพัฒนา 

8. ขาดการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพในการสร้าง
อาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

9. ผู้เรียนยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
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  13.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 

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

ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยว
ไ ด้ ต ล อ ด ปี  ซึ่ ง เ อื้ 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  
ขาดปัจจัยเกื้ อหนุนที่นอกเหนือจากรัฐบาล
สนับสนุน ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีภาวะ 
ทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหาร เงินเดือน
ของประชากรที่ยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์มี
เงินเดือนต่ ากว่าระดับประเทศ (2,100 บาท/
เดือน) 

2. ผู้ปกครองนักเรียนไปประกอบอาชีพต่างพื้นที่  
ท าให้ทิ้งนักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ หรือบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่บิดา มารดา 

3. ผู้สัดส่วนหนี้ ในระบบต่อหนี้ทั้งหมด 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) 

 



 
 
 

51 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ส่วนท่ี 3 

แผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านกังานศกึษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ ์(ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
3.1  วิสัยทัศน์ 

  “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 
 
3.2  พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสรมิและประสานงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลมุถูกต้อง และ
เป็นปจัจบุัน  
  3. ส่งเสรมิการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4. ประสานงาน เรง่รัด ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ  
  5. ส่งเสรมิ สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกบังานด้านวิชาการ การนิเทศ และการแนะแนว
การศึกษาทุกระดับ ทกุประเภท 
  6. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนทุกกลุ่มและทุกประเภท 
  7. ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานลูกเสอื ยุวกาชาด กิจการนักเรียน และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  8. สนับสนุนการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบญัชีของส่วนราชการหรอืหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
3.3  เป้าประสงค์ 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์ประสานบูรณาการเช่ือมโยงหน่วยงานทางการศึกษาทุก
ภาคส่วน ในการบริหารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์สู่มาตรฐาน 
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3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพฒันาทักษะชีวิต  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาก าลงัคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
                           การพัฒนาจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบรหิารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
3.5 เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

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. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิ คุ้มกัน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิต การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี  ทางสังคม      
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ  
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้และขยายผลการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา 
       จังหวัด  

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

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสรมิการผลิตและพฒันาก าลังคนใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของจังหวัด 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการ การผลิตและพฒันาก าลังคนของสถาบันและหน่วยงาน
ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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   กิจกรรมที่ 2 สร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ฝึกงานในสถานประกอบการ  
  2. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อใหผู้เ้รียนมทีักษะและสมรรถนะตามความต้องการ
จังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน/วิชาชีพ 
   กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลการทดสอบระดบัชาติทางอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

  3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกจิศึกษา  เพื่อวางรากฐานสู่การ
มีงานท า 
   กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา เพื่อวางรากฐานสู่การมีงานท า  
  4. ส่งเสรมิขีดความสามารถด้านการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1  เสริมศกัยภาพเยาวชนเพื่อการเกษตรปลอดภัย และการทอ่งเที่ยวในจังหวัด
เพชรบรูณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการทอ่งเที่ยวในจังหวัดเพชรบรูณ์ 
   กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบรูณ์ 
   กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสินค้าและบรกิารสู่ธุรกจิการท่องเทีย่วในจังหวัดเพชรบรูณ์ 
   กิจกรรมที่ 5 สรปุรายงานผล และเผยแพร่ 
  5. ส่งเสรมิการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิม่มลูค่าในการพฒันาจังหวัด  
   กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้ สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการศึกษาวิจัยทีส่อดคล้องกบั
การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้  
เป้าหมาย  
  1. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่งมีการพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่คุณลักษณะ     
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
อุดมการณ์ความเป็นครู 
  4. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ที่เอื้อต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.  มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   5.1 นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได ้
   5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
   5.3 ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
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   5.4 สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง  มีการส่งเสริมการสอน ความสามารถในการใช้
ความรู้และทกัษะ ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง PISA 
  6. การด าเนินการตามตัวช้ีวัดของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และตัวช้ีวัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  7. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมการทีรู่้ทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนมีจิตส านึก
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ขยะ ต้นไม้ พลังงาน ฯลฯ ) 
  8. สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง มรีะบบการบริหารจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม  
 

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 สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
  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 
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความส าเร็จ 
   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
  4. ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และยกย่องครูที่มีอุดมการณ์ 
   กิจกรรมที่ 1 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถ่ิน (ส านึกรักษ์บ้านเกิด) 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6. ส่งเสรมิ สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแหง่ การจัดกิจกรรมสร้างสื่อใหผู้้เรียนส านึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และประกวดสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม  
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  7. ส่งเสรมิกิจกรรมบรหิารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1 ประกวด สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ต้นแบบการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม / ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 
  8. ส่งเสรมิการศึกษาวิจัย/นวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
   กิจกรรมที่ 1  ประกวด/สิง่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (recycle)  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

เป้าหมาย  
  1. มีการบูรณาการจัดการศึกษาของจังหวัดอย่างมีเอกภาพ  
  2. มีเครือข่ายในการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
             3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
           4. มีระบบก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล ที่ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคน
พิการ ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการพิเศษ  
          6. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
  7. นักเรียนปฐมวัย อย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เข้าเรียนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา) 
  8. นักเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนร้อยละ 100  
  9. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาได้รับการจัดสรรโอกาสเ ข้าเรียนต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
  10. เพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ 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. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ใหเ้ป็นเอกภาพ “ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ์”  
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   กิจกรรมที่ 3 น าข้อมูลสารสนเทศของศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษามาใช้ให้สอดคล้องกับการ 
จัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. สร้างระบบก ากบัติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัด 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างระบบก ากับ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
ในระบบมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัสายอาชีพ (เปิดบ้านอาชีวะ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จัดเสวนา บูธ สื่อ คู่มือ แนะแนวเชิงพื้นที่) 
   กิจกรรมที่ 3 ก าหนดพื้นทีบ่ริการและสัดส่วนการจัดการศึกษานักเรียนปฐมวัย  
   กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรูผู้้เรียนระดบัปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
 

3.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น าเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายการตรวจราชการ และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาก าหนดเป็นเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
 

1. ตัวช้ีวัดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  

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

เพิ่มข้ึน 
5. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
6. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดบัคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 
7. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ได้รบัการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
8. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ฯลฯ) ที่ได้รับการพฒันาใหส้ามารถ

จัดบรกิารทางการศึกษาและมกีารจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
9. สถานศึกษาทุกแหง่มีอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 

2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  
1. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกจิ 

และพื้นทีล่ดลง 
2. ร้อยละของเดก็ในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 

(จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพเิศษ) 
3. ผู้เรียนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
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 3 คุณภาพการศึกษา (Quality)  
1. ร้อยละของเดก็แรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์

คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
3. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนกัเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for 

International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสงูข้ึน 
5. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูส้ าเรจ็การศึกษาในแต่ละระดบั เมื่อทดสอบ

ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEER) สูงข้ึน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปรญิญาตรี) 

6. ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) เพิ่มข้ึน 
7. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนกัในความส าคัญของ

การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ความมีคุณธรรม จรยิธรรม และการประยกุต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิม่ขึ้น 
7.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนทีเ่ข้าร่วม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกบัสิง่แวดล้อมเพิ่มข้ึน 
7.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
7.3 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัตเิพิ่มข้ึน 
7.4 ร้อยละของหน่วยงานที่สง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
7.5 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่สง่เสรมิการจัดการเรียนการสอน 

เกษตรอินทรียเ์พิ่มข้ึน 
8. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ 

ของสถานประกอบการเพิม่ขึ้น 
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑป์ระกันคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
10. จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

เพิ่มข้ึน 
11. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รบัการดีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 
12. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพิม่ขึ้น 

4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
1. มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจ าเป็น 

ของสถานศึกษา 
3. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพือ่ใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบรหิารจัดการศึกษา การติดตามและ

ประเมินผล 
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4 ประสิทธิภาพ (ต่อ)  
4. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนบัสนุนทรพัยากรเพื่อการจดัการศึกษา 
6. มีการปรบัระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน 
7. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
8. สัดส่วนผูเ้รียนเอกชนสูงข้ึนเมื่อเทียบกบัรฐั 
9. อัตราการออกกลางคันของผูเ้รียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิม่ขึ้น 
11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาตาม

มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
5 การตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีข้ึน 
2. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน 
3. อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผูจ้บอุดมศึกษาเพิม่ขึ้น 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบรูณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มข้ึน 
5. จ านวนหลกัสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มข้ึน 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกจิศึกษาในสถานประกอบการทีม่ีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
7. สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
8. สัดส่วนผูเ้รียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสงูข้ึน เมื่อเทียบกับผู้เรียน

สังคมศาสตร ์
9. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอสิระของผูส้ าเร็จกรศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา  

1 ปี เพิ่มข้ึน 
11. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอสิระของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา  

1 ปีเพิ่มข้ึน 
12. มีฐานข้อมูลความต้องการก าลงัคน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

 

2. นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เพื่อใช้เป็นกลไกในการตรวจ ติดตามการปฏิบัติราชการ หรอืการด าเนินงานตามภารกจิของผู้รบัการตรวจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหบ้รรลเุป้าหมาย รวมทัง้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงน านโยบายการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี ้

1)  การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
2)  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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3)  การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ 
4)  การพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห ์
5)  การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
6)  การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 
7)  การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเรง่ด่วน(ICU) 
8)  การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ 
9)  การอ่านออกเขียนได้ 
10) การสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
11) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดบัภูมิภาค 
12) การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 

พื้นที่พิเศษ 
14) การพัฒนาครูทัง้ระบบ 
15) การพัฒนานกัเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

 

3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ 2561  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น าตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาก าหนดเป็นตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี ้
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวช้ีวัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net)  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา 
นอกระบบ (N-Net)  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6–11 ปี/12–14 ปี/15–17 ปี)  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการวิจัยทางการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.8 จ านวนครั้งในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการด าเนินงาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญ 
ของหน่วยงาน 
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ส่วนท่ี 4 

งบประมาณ/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านกังานศกึษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
 

4.1 กรอบวงเงินงบประมาณ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการส านักงานและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ านวนทั้งสิ้น  2,780,500  บาท  แยกเป็น 
 

1. งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน  จ านวน  670,000  บาท   
แยกเป็น 

1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ    จ านวน   422,500  บาท 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พกัและพาหนะ    จ านวน     13,000  บาท 
1.2 ค่าจ้างเหมาบรกิาร     จ านวน    162,000  บาท 
1.3 ค่าเช่ารถตู้  (297,000 บาท/ปี) 10 เดือน   จ านวน   247,500  บาท  
 

  2) ค่าสาธารณูปโภค      จ านวน   247,500  บาท 
            (ค่าไฟฟ้า , ค่าน้ าประปา , ค่าโทรศัพท์ , ค่าไปรษณีย์)  

 

 2. งบรายจ่ายอ่ืน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามบริบทของส านักงานและนโยบาย จ านวน  2,110,500  บาท  แยกเป็น 
  1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  จ านวน 64,000  บาท 
 2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด  จ านวน    61,000  บาท 
 3) โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   
      จ านวน       145,500  บาท 
 4) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ านวน      640,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) 

 5) โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้   จ านวน    1,200,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) 

................................................................ 
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4.2 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ซึ่งมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวนทั้งสิ้น  6  โครงการ  รวมงบประมาณ  2,165,500  บาท  จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รบัผิดชอบ 

 - - - 
 รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1   

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาก าลงัคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพฒันาจังหวัด  
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รบัผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท า
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

1,200,000  กลุ่มนเิทศติดตามฯ 

 รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 1,200,000  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รบัผิดชอบ 

1 โค ร ง ก าร เส ริ มส ร้ า ง ศัก ยภาพบุ คล ากร ใน
ศึกษาธิการจังหวัด  

61,000 กลุ่มอ านวยการ 

2 โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็ก
นักเรียนในชนบท 

55,000 กลุ่มพฒันาการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) 

640,000 กลุ่มนเิทศติดตามฯ 

 รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 756,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รบัผิดชอบ 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  จ านวน 64,000  บาท        จ านวน       145,500  บ 64,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
2 โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
145,500 กลุ่มนเิทศติดตามฯ 

 รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 209,500  
 
 



(หน่วย : บาท)
กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ หมายเหตุ

แผนงานบคุลากรภาครฐั - ศธจ.เพชรบรูณ์
1. งบบคุลากร -
  1.1 เงนิเดือนและค่าจ้างประจ า -
     1.1.1 เงนิเดือน -

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

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

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

    2.1.2 ค่าใช้สอย -
     (1) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม -

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 63



ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

1. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในศึกษาธิการจงัหวัด
  1.1 กจิกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์
การด าเนินงาน
  1.2 กจิกรรมหลัก ศึกษาดูงาน

1. เพื่อให้บุคลากรได้เห็นถึง
ระบบการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อให้บุคลากรได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน
3. เพื่อให้เกดิเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ศึกษาธิการจงัหวัด 
รองศึกษาธิการจงัหวัด 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

61,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 5

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 64



ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ (หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย:บาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยุทธศาสตร ์

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

2. โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย
 เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 
  2.1 กจิกรรมหลัก จดัประชุมชี้แจง
แนวทางและเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
ผิดปกติทางด้านสายตา ในการ
ตรวจวัดสายตาเพื่อการคัดกรองใน
เบื้องต้น ให้แกค่รูผู้รับผิดชอบงาน
พยาบาล  (โรงเรียนละ 1 คน) จาก
เขตพื้นที่การศึกษา

1. เพื่อให้คุณครูรับทราบ
แนวทางและเกณฑ์การคัด
กรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่
มีความผิดปกติทางด้านสายตา 
ในการตรวจวัดสายตาเบื้องต้น 
  
2. เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาความ
ผิดปกติทางสายตาของเด็ก
นักเรียน ด้วยการตรวจวัด
สายตาและประกอบแว่น ส่งผล
ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียน
และด าเนินชีวิตได้เช่นเดียวกบั
เด็กทั่วไป

1. ครูผู้รับผิดชอบงานพยาบาล
 (โรงเรียนละ 1 คน) จากเขต
พื้นที่การศึกษา ดังนี้
(1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
จ านวน 120 คน
(2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  
จ านวน 130 คน
(3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
จ านวน 150 คน
(4) สพม.40  จ านวน 39 คน
(5) สังกดัการศึกษาเอกชน 
จ านวน 48 คน
2. วิทยากร และคณะ ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
         รวมทั้งส้ิน 500  คน

1. ร้อยละ 100 ของครูที่
สามารถตรวจวัดสายตาและ
คัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น 
2. จ านวนเด็กนักเรียนที่มี
ความผิดปกติทางสายตา
ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 
100

55,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มพฒันา
การศึกษา)

3 4 4
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ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

3. งบบริหารจดัการส านักงาน (12)
  3.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  3.2 ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประโยชน์สูงสุด ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา

ศธจ.เพชรบูรณ์ มีการบริหาร
จดัการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ศธจ.เพชรบูรณ์ มีงบประมาณ
ในการบริหารจดัการส านักงาน

670,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์

(กลุ่ม
อ านวยการ)

6 6 6

4. งบลงทุน (13)
  4.1 ค่าครุภัณฑ์  
  4.2 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

- - - - - - - - -

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง
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ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการผ่านกระบวนการ
วางแผน ประจ าปี 2561
  5.1 กจิกรรมหลัก จดัประชุม
หน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในจงัหวัด
เพชรบูรณ์ 4 คร้ังๆ ละ 1 วัน
  5.2 กจิกรรมหลัก จดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
จ านวน 1 คร้ัง 1 วัน
  5.3 กจิกรรมหลัก จดัประชุม
คณะท างานเพื่อจดัท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาของจงัหวัด
เพชรบูรณ์  1 คร้ัง 1 วัน

1. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการพฒันาระบบ
บริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา
2. เพื่อประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวัด
เพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่น ในการด าเนินการแปลง
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันา
การศึกษาจงัหวัดไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

1. จดัประชุมหน่วยงานทางการ
ศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในจงัหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 
คร้ัง ๆ ละ 1 วัน
2. จดัท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณ ที่
ได้รับจดัสรร) จ านวน 1 คร้ัง 1 
วัน
3. จดัประชุมคณะท างานเพื่อ
จดัท าข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของจงัหวัดเพชรบูรณ์
 จ านวน 1 คร้ัง 
1 วัน

1. มีการขับเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาและบูรณาการใน
การวางแผนพฒันาการศึกษา 
จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน
 2. มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบูรณ์
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
จ านวน 1 เล่ม
3. มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจงัหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม

64,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่ม
นโยบาย
และแผน)

6 6 1

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 67



ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

  5.4 กจิกรรมหลัก จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนพฒันา
การศึกษาจงัหวัดเพชรบูรณ์และ
จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จงัหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี) 
จ านวน 1 คร้ัง 1 วัน
  5.5 กจิกรรมหลัก จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี) 
จ านวน 1 คร้ัง 1 วัน
  5.6 กจิกรรมหลัก จดัประชุม
พจิารณาจดัต้ังและจดัสรร
งบประมาณ 4 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน

3. เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาของ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและการ
บริหารจดัการศึกษา 
4. เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนเป็น
กรอบทิศทางในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานและมีการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพฒันาการศึกษา
จงัหวัดเพชรบูรณ์และจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จงัหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี) 
จ านวน 1 คร้ัง 1 วัน
5. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
จดัท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจดัท า
ค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี) 1คร้ัง 1 วัน
6. จดัประชุมพจิารณาจดัต้ัง
และจดัสรรงบประมาณ จ านวน
 4 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน

4. มีการทบทวนแผนพฒันา
การศึกษาจงัหวัดเพชรบูรณ์
และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
จงัหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจดัท า
ค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี)  1 เล่ม
5. มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบูรณ์
(ฉบับจดัท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี)  1 เล่ม
6. มีการประชุมพจิารณาจดัต้ัง
และจดัสรรงบประมาณของ
ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 4 คร้ัง ๆ 
ละ 1 วัน
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ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

6. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
  6.1 กจิกรรมหลัก การตรวจราชการ
  6.2 กจิกรรมหลัก การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดั
การศึกษา

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
2. เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
3. เพื่อจดัท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการ
4. เพื่อร่วมด าเนินการเกีย่วกบั
การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. เพื่อก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการบริหารการจดั
การศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในพื้นที่
6. เพื่อจดัท ากรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
การด าเนินงานตามภารกจิของ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
7. เพื่อศึกษา วิจยั การวัดผลและ
ประเมินผล

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
สารสนเทศ ตามนโยบาย/
ประเด็นของสถานศึกษา/
หน่วยงานในสังกดั
2. จดัท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการได้สอดคล้องกบั
นโยบาย/ประเด็นของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. ร่วมด าเนินการเกีย่วกบัการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี 

เชิงปริมาณ
  ปฏิบัติการจดัท าข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเป็นปัจจบุัน
และสามารถน ามาใช้ได้
ทันเวลาที่ต้องการ
เชิงคุณภาพ
  ผู้บริหารได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายไปสู่
การปฏิบัติตลอดทั้งปัญหา 
อปุสรรคและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถานศึกษา/หน่วยงานใน
สังกดัจงัหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
เป็นข้อมูลน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบท
ในพื้นที่จงัหวัดเพชรบูรณ์

145,500 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ
ติดตาม)

6 6 1

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 69



ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

7.โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจดัท ารูปแบบและ
แนวทางพฒันาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา
  7.1 กจิกรรมหลัก จดัท าแผน
ยุทธศาสตร์
  7.2 กจิกรรมหลัก การพฒันา
หลักสูตร
  7.3 กจิกรรมหลัก ประเมิน และ
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

1. เพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การจดัการศึกษาเพื่ออาชีพของ
จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เพื่อพฒันาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา
ที่สอดคล้องกบับริบทของพื้นที่
ในจงัหวัดเพชรบูรณ์
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการ
พฒันาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา
ที่สอดคล้องกบับริบทของพื้นที่
ในจงัหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานการศึกษา และ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษาใน
จงัหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 5 
แห่ง ดังนี้
1. สพป., สพม.ในจงัหวัด
เพชรบูรณ์ และโรงเรียนใน
สังกดั สศศ. 
2. กศน.จงัหวัดเพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกดั
3. โรงเรียนเอกชนในจงัหวัด
เพชรบูรณ์
4. อปท. และโรงเรียนในสังกดั
5. อาชีวศึกษาจงัหวัด และ
สถานศึกษาในสังกดั

เชิงปริมาณ
1) ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
เพชรบูรณ์  มีหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา
ที่สอดคล้องกบับริบทของพื้นที่
ในจงัหวัด อย่างน้อย 3หลักสูตร
2) รายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคมเพื่อการ
จดัท ารูปแบบและแนวทาง
การพฒันาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 
จ านวน 100 เล่ม

1,200,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ)

3 1,3 3

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 70



ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20
 ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

เชิงคุณภาพ
1) สัดส่วนผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาเมื่อเทียบกบัผู้เรียน
สายสามัญศึกษา สูงขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 
25) เพิ่มเป็น ร้อยละ 40
2) การบูรณาการเชื่อมโยง
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
อาชีวศึกษา และอดุมศึกษา มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนปฏิบติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 71



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

8. โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล1-3)
  8.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศ(ระดับปฐมวัย) และการ
จัดท าแผนที่ต้ังสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (School 
map) ระดับจังหวัด
  8.2 กิจกรรมหลัก การจัดประชุม
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษาปฐมวัยเชิงบรูณาการระดับ
จังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
  8.3 กิจกรรมหลัก สร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทศิทาง 
และเปา้หมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหก้ับผู้บริหาร ครู และ
บคุลากรของทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด

1. เพื่อบรูณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคล่ือนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ปฐมวัยไปสู่การปฏิบติัในระดับ
พื้นที่ใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดียวกัน
2. เพื่อพฒันามาตรฐานและ
องค์ความรู้ด้านการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 
1 – 3)                      ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศักราช 2560 ใหแ้ก่
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บคุลากรที่เกี่ยวข้อง ใหส้ามารถ
น าไปปฏิบติัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
บคุลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
เพชรบรูณ์  จากหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดเพชรบรูณ์ 
ดังนี้
1)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 1- 3
2)  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
3)  สังกัดองค์การบริหารการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
4)  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบรูณ์

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90  ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและบคุลากรที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถบริหารจัดการ
และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย
สอดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2. ร้อยละ 90  ของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความเข้มแข็งใน
การพฒันาเด็กปฐมวัยตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

640,000 2 ศธจ.
เพชรบรูณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ)

3 3 3

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 72



ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้ (หน่วย : บาท)

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

(6) (7) (8) ชาติ 20 
ปี (9)

ศธ. (10) สป. (11)

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

   8.4 กิจกรรมหลัก การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
  8.5 กิจกรรมหลัก พฒันาโรงเรียน
ปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบรูณ์

3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ
สนับสนุนผู้ปฏิบติังาน ตลอดจน
เครือข่ายด้านปฐมวัยใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะ 
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่จังหวัด
เพชรบรูณ์ใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีมี
คุณภาพมาตรฐานต่อไป

3. ร้อยละ 90  ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยในพื้นที่จังหวัด
เพชรบรูณ์ สามารถบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัยและจัด
ประสบการณ์ในระดับ
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 2560
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ส่วนท่ี 5   

การติดตามประเมินผลแผน 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวช้ีวัดเป็นแนวทาง 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. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ไปสู่การปฏิบัติ  มีความจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางในการขับเคลื่อนที่มี
เป้าหมายเดียวกัน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงก าหนดก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ  
ดังนี้ 

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

2. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  

3. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานทางการศึกษา และทุกภาคส่วนให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาวิเคราะห์ กรอบการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ของส านักงานบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
จัดท าแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 และตัวช้ีวัดของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประสาน ขับเคลื่อน กับกับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขับเคลื่อนการด าเนนิงานและก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในระดบัหน่วยงานทางการศึกษา  และในภาพรวมของจงัหวัด 

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล มอบหมายคณะ
ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบาย และมอบหมายให้รบัผิดชอบในการประสานงานประจ า
อ าเภอ (AREA BASED)  

7. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้สามารถน า
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน การประเมินผลระยะครึ่งปี และ
การประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยผ่านระบบการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ออนไลน์  
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8. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.  กระบวนการนิเทศ  ใช้กระบวนการนิเทศแบบรวมพลัง ATISEN 
                    กระบวนการนิเทศแบบ ATISEN  มีขั้นตอนส าคัญในการนิเทศ 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing-A)    
               ข้ันที่ 2 สร้างศรัทธา (Trust -T)    
              ข้ันที่ 3 ให้ความรู้ (Informing - I)   

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

               ข้ันที่ 6 สร้างเครือข่าย (Network-N)  
 2.  กระบวนการติดตาม  ใช้กระบวนการติดตามคุณภาพงานการนิเทศแบบ PIDRE 
                   กระบวนการติดตามการนิเทศแบบ PIDRE  มีขั้นตอนส าคัญในการนเิทศ 5 ข้ันตอน ดังนี้   

ข้ันที่ 1  วางแผนการนเิทศ (Planning – P)  
ข้ันที่ 2  ให้ความรู้  (Informing - I)  
ข้ันที่ 3  การปฏิบัตงิาน (Doing - D)  
ข้ันที่ 4  การสร้างขวัญและก าลงัใจ (Reinforcing – R)  
ข้ันที่ 5  ประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation – E)  

 3.  กระบวนการตรวจราชการ  ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการแบบ PDAC 
กระบวนการตรวจราชการ   มีขั้นตอนส าคัญในการด าเนินการ 4 ข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันที่ 1  วางแผนการนเิทศ (Plan – P)  
ข้ันที่ 2  การปฏิบัตงิาน (Do - D)  
ข้ันที่ 3  การตรวจสอบ (Check – C)  
ข้ันที่ 4  ด าเนินงานให้เหมาะสม (Act – A)  

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อ
การพัฒนา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้
วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เช่ือมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับบุคคลและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา 

1. การก าหนดแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับสภาพ/บรบิท/ศักยภาพของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกบัแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดเพชรบูรณ์  

2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาและสาธารณชนทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาใหบ้รรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

3. ประชุมหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา สถานศึกษา  
ทุกสงักัด เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการด าเนินงานเบื้องต้นเป็นประจ า 

4. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทาง วิธีการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานศกึษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 



1 
 

 
  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 
 
 

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

 

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

 

      ประกาศ  ณ  วันที่   8   สิงหาคม  พ.ศ. 2560   
 
 
  
                                                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัเพชรบูรณ์ 



วัสดุ น ้ามัน
   670,000

ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ    422,500
1.1ค่าตอบแทน

1 ค่าอาหารท้าการนอกเวลา             -   

1.2 ค่าใช้สอย
1 ค่าเบี ยเลี ยงที่พกัและพาหนะ       13,000                   13,000

2 ค่าจ้างเหมาบริการ     162,000                 162,000

- แม่บ้าน จ้านวน 1 คน @9,000 x 6 เดือน
- ภารโรง 1 คน @ 9,000 x 6 เดือน
-พนักงานขับรถ 1 คน @ 9,000 x 6 เดือน

3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง             -   

5  เชา่รถตู้  (297,000 บาท/ปี) 10 เดือน     247,500                 247,500

6 ค่าถา่ยเอกสาร

7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
8 ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง และอืน่ๆ

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน  ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรปูการศึกษาในส่วนภูมิภาค
แผนการใช้จา่ยงบประมาณปี  2561   ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบูรณ์

สป.จัดสรร

หมวดรายจ่าย

หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ใชส้อย

วัสดุที่ กจิกรรม/รายละเอยีด



วัสดุ น ้ามัน

สป.จัดสรร

หมวดรายจ่าย

หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ใชส้อย

วัสดุที่ กจิกรรม/รายละเอยีด

1.3 ค่าวสัดุ
1 วัสดุส้านักงาน             -   

- ค่าวัสดุส้าหรับใชใ้นการปฏิบัติงานตามหน้าที่
และวัสดุท้าความสะอาด

2 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน             -   

ข. ค่าสาธารณปูโภค    247,500
(ค่าไฟฟา้ , ค่าน ้าประปา , ค่าโทรศัพท์ , ค่าไปรษณีย์ฯ     247,500                 247,500

รวม     670,000                     -                   670,000                  -                     -   

หมายเหตุ ขอถัวจา่ยทกุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ

ลงชือ่................................................ผู้อนุมัติ
        (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
     ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   (นายภูวนาท  มูล



แผนพัฒนา

ที่ รายการ  ได้รับจัดสรรจาก สป. เจ้าของโครงการ หมายเหตุ

1 งบรายจา่ยอ่ืนๆ 270,500
1 โครงการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา 64,000              กลุ่มแผนฯ
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศธจ. 61,000              กลุ่มอ านวยการ
3 โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลฯ 145,500             กลุ่มนิเทศฯ

2 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 1,840,000         
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัดการศึกษา 640,000             
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)
2 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 1,200,000          
เพื่อการจัดท ารูปแบบฯ อาชวีศึกษาและอดุมศึกษา

ลงชือ่................................................ผู้อนุมัติ

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบูรณ์
สรปุรบัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 

        (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
     ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคารลูกเสือ) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม  
1. ว่าที่พันตรีประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายธานี  ชาตินันทน์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. นางมาลา  ชาตินันทน์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
4. นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
6. นางขวัญนภา จันทร์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
7. นางสาวศรันรัตน์  เกื้อธนธรรธน์   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
8. นายสุภาพ  กุประดิษฐ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
9. นายเอกชัย  จันทา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
10. นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวธนัชพร  อ่อนอิงนอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
12. นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
13. นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
14. นายสมชาย มีก าลัง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
15. นางอัญชัญ  นานาพร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
16. นางรัศมี  จันทร์เพ็ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
17. สิบเอกอิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
18. นางพะยอม  เนาว์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
19. นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
20. นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
22. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

  

ผู้ไม่มาประชุม    
1. นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัด   ไปราชการ 
2. นายค ารณ  เหมือนโพธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
3. นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
4. นางสายชล  สังขพันธ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ไปราชการ 
5. นางปัญญ์ประคอง  สาธรรม ศึกษานิเทศเชื่ยวชาญ   ไปราชการ 
6. นางนิยมพร  เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
7. นางเบญจวรรณ  สิงหโ์ต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
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8. นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
9. นางน้ าผึ้ง  กัลยา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   ไปราชการ 
10. นายรัฐเขต  พานิช  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
11. นางสาวเกษร  ทองแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  ติดราชการ 
12. นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
-   ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/14218 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยได้จัดสรร
งบประมาณ รวม 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และแผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 2,780,500 บาท  
  ที่ประชุม รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1  แจ้งสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 -  นางสาวณัฐรดา อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ แจ้งว่า ตามที่

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มติที่ประชุมได้สรุปผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามบัญชีสรุปการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 2561 (เอกสารล าดับที่ 1)  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
-  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มีการก าหนดมาตรการในการ    

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จึงท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าร่างมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
มาตรการประหยัดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารประกอบการพิจารณา           
ร่างมาตรการ ประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์) 

 -  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารร่างมาตรการประหยัดงบประมาณฯ ดังกล่าว 
และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขโดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นของส านักงานและความสอดคล้องกับมาตรการ
ประหยัดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามเอกสารร่างมาตรการประหยัด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบร่างมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยมอบงานการเงิน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมและประกาศเป็นมาตรการประหยัด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแจ้งเวียนให้
ทุกกลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

4.2  การพิจารณาจัดท าโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.2.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 1,840,000 บาท)  

-  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดโครงการและผู้รับผิดชอบ 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 270,500 บาท ในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  

เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรใน 
ปีงบประมาณ 2561 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบรายจ่ายอ่ืน 
จ านวน 1,840,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในครั้งนี ้(เอกสารประกอบการพิจารณา บัญชีโครงการ
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 2561) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 จากแผนงานบูรณาการ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1,840,000 บาท รวม 2 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 

มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เจ้าภาพหลัก) และกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบจัดท า
โครงการ ในวงเงินงบประมาณ จ านวน 457,000 บาท และมอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมเป็น
วิทยากรด าเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  ฉบับ
ปรับปรุงฯ) 
  2) โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง 
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
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  มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดท าโครงการ ในวงเงิน
งบประมาณ จ านวน 900,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ฉบับปรับปรุง) 
  โดยก าหนดส่งโครงการดังกล่าว ให้กับกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านทางระบบ  
My Office ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 

 -  ส าหรับงบประมาณในส่วนที่เหลือ จ านวน 483,000 บาท ได้ก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการดังนี ้
 1) ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
งบประมาณ 2561 จ านวน 50,000 บาท 
 2) ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย  
ในปีงบประมาณ 2561 
 2. ก าหนดแนวทางการขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
  2.1 ให้ทุกกลุ่มงานเสนอโครงการที่จะขอรับการอนุมัติ ผ่านมายังกลุ่มนโยบาย 
และแผน เพ่ือตรวจสอบโครงการ และระบุรหัสงบประมาณ 
  2.2 กลุ่มนโยบายและแผน จัดท าบันทึกเสนอโครงการที่ได้ตรวจสอบแล้ว ไปยัง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพิจารณาให้การอนุมัติ 
 2.3 กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งเวียนผลการอนุมัติโครงการ ให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และหน่วยตรวจสอบภายในทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 4.2.2 การจัดล าดับความส าคัญโครงการ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561   
 -  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา บัญชีสรุปโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับปรุงแก้ไขงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (แผนขอเงิน) ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดของส านักงาน เพ่ือรอ
การอนุมัติในปีงบประมาณ 2561 โดยหากได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 เพ่ิมเติม จึงจะน าโครงการ
ดังกล่าว มาจัดล าดับความส าคัญ และแจ้งผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรต่อไป โดยก าหนดส่งโครงการดังกล่าว ให้กับกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านทางระบบ My Office ภายใน 
สิ้นเดือนธันวาคม 2560 นี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ  
1. ขอความร่วมมือบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ ากัด ท าเรื่องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ งล่วงหน้าในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ฯ นั้น จะมีการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตุ
พิเศษ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กรณีพิเศษ และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลอาจแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของข้าราชการคร ู
  และบุคลากรทางการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหลง่เรียนรู้     
 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล  

             ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ  วันที่ 3 เมษายน 2560  ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมายและให้มีอ านาจในเขตจังหวัด และ 

             ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2560 เรื่อง การ
แบ่งหน่วยงานในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อ  (3)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม (1)  กลุ่มอ านวยการ 
และ ข้อ 4  ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ 3  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  

             (9) ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร  

 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เป็นไปด้ วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มอ านวยการจึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นี้ข้ึน ส าหรับปีงบประมาณ 2561 
 

3. วัตถุประสงค์  
             เพื่อพฒันาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบรูณ์ ให้มสีมรรถนะและมปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 

            4.1 เชิงปริมาณ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้าง ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์  จ านวน  65  คน 
 

             4.2 เชิงคุณภาพ 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้าง ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์สามารถปฏิบัตหิน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

             5.1 เชิงปริมาณ 

                   ร้อยละ 100  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ภายในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล        



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

        5.2 เชิงคุณภาพ 
 

            การบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจ    

 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมพฒันาบุคลากร เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มอ านวยการ 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เดือนมกราคม 2561 กลุ่มอ านวยการ 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพ 
บุคลากรสู่ความส าเร็จ 

เดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มอ านวยการ 

4. ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลโครงการ 
และสรุปรายงานผล 

เดือนกันยายน  2561 กลุ่มอ านวยการ 

 
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้างภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ จ านวน 65 คน 
 

8. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 

           หน่วยงาน/สถานทีฝ่ึกอบรม  ภายในจังหวัด 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 

           เดือนตุลาคม  2560  ถึง  เดือนกันยายน  2561 
 

10. งบประมาณ     
  เงินงบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน   
ผลผลิต นโยบายและแผนด้านการศึกษา  กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค   
รหัสงบประมาณ 2000234001700010  รหัสกิจกรรมหลัก 200026700M3111  จ านวน  61,000  บาท 
 แยกเป็น  
  ค่าตอบแทน - บาท 
  ค่าใช้สอย 30,960 บาท 
  ค่าวัสด ุ 30,040 บาท 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมพฒันาบุคลากร  28,500   28,500 

2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 7,360    

    2.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (35x1x64)  1 วัน   2,240  

    2.2 ค่าอาหารกลางวัน (80x64)   5,120  

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรสู่ความส าเร็จ 

25,140    

   3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (50x59x2)  1  วัน   5,900  

   3.2 ค่าอาหารกลางวัน (59x300)  1  วัน   17,700  

   3.3 ค่าวัสด ุ    1,540 

                                                   รวม 61,000  30,960 30,040 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามทีจ่่ายจริง 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

           ความเสี่ยง : การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ หรือมกีาร
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ทราบล่วงหน้า 
 

          การบริหารความเสี่ยง :  
 

            1) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามวิธีการด าเนนิการ / ข้ันตอน 
การด าเนินงานที่ก าหนด 
            2) ประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 
            3) จัดประชุมหารือ เพื่อหาทางร่วมมือกันในการจัดท าโครงการนี้ ให้ประสบ
ความส าเรจ็ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

           กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้าง ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ สามารถปฏิบัตหิน้าที่ราชการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล เกิดความสามัคคีในองค์กร 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาส 
    ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรยีนรู้   

1. ชื่อโครงการ         โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพ่ือเด็กนักเรียนในชนบท    

2. หลักการและเหตุผล    

 ดวงตาเป็นอวัยวะส าคัญที่มีบทบาทและมีคุณค่าส าหรับทุกคน มากกว่าร้อยละ 70 ของสิ่งที่เรา
รับรู้และเรียนรู้ได้จากการมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัย ความผิดปกติของสายตา นับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งต่อการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เมื่อเกิดข้ึนกับเด็กซึ่งเปน็อนาคตของชาติเพราะเปน็อุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียน และมีผลสืบเนื่องในระยะ
ยาว จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชน จ านวน 579 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนจ านวนหนึ่งที่มี
ปัญหาเรื่องสายตา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ และการด ารงชีวิต และยังเพิ่มจ านวนมากข้ึนจากการดูโทรทัศน์ และ
การดูโทรศัพท์ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วย “การสวมแว่นตา” ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาน้ี จึงได้เริ่ม “โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียน
ในชนบท” ข้ึนในปี พ.ศ.2540 และด าเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ โดยการจัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจวัดสายตา และมอบแว่นสายตาที่ประกอบข้ึน โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาทุกคน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ และด าเนินชีวิตได้เหมือนเด็ก
ปกติโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ตลอดจนตัวเด็กเอง ได้เฝ้าระวัง
ความผิดปกติของสายตา 

 ในการนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และสภากาชาดไทย จัดท า
โครงการแว่นตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท มีโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชน ด้วยการตรวจวัด
สายตาและมอบแว่นสายตาฟรีแก่เด็กนักเรียนในชนบท เพื่อลดความผิดปกติทางสายตาและด าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข   

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้คุณครูรับทราบแนวทางและเกณฑ์การคัดกรองนักเรยีนกลุม่เปา้หมายที่มีความผดิปกติ

ทางด้านสายตา ในการตรวจวัดสายตาเบื้องต้น   
 3.2 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาของเด็กนกัเรียน ด้วยการตรวจวัดสายตาและ

ประกอบแว่น ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนและด าเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป 

4. เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เชิงปริมาณ :  
   (1) ครูผู้รับผิดชอบงานพยาบาล จ านวน 487 คน  
   (2) บุคลากรจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 5 คน 
   (3) เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 คน  

  (4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ติดตาม จ านวน 2  คน 
   (5) ผู้บริหารการศึกษา จ านวน  2  คน  

  (6) วิทยากร และคณะ จ านวน  3 คน 
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 4.2 เชิงคุณภาพ  :   
(1) ครู รับทราบแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติ

ทางด้านสายตา ในการตรวจวัดสายตาเพื่อการคัดกรองในเบื้องต้น 
  (2) บุคลากรสนับสนุนกิจกรรมการคัดกรอง การติดตามและประเมินผล 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   5.1 ร้อยละ 100 ของครูที่สามารถตรวจวัดสายตาและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น  
   5.2 จ านวนเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  6.1 ประสานวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง  
  6.2 ท าหนังสือขอใช้สถานที่จัดประชุม  
  6.3 ท าหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาเชิญครูที่รับผิดชอบงานพยาบาล 
  6.4 ด าเนินการจัดประชุม  
  6.5 สรุปผลการประชุมและรายงานผล 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ     
7.1 ครูผู้รับผิดชอบงานพยาบาล (โรงเรียนละ 1 คน) จากเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

(1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 120 คน 
(2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน 130 คน 
(3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 150 คน 
(4) สพม.40   จ านวน   39 คน 
(5) สังกัดการศึกษาเอกชน จ านวน   48 คน 

7.3 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์       จ านวน     1   คน 
7.4 ผู้ว่าราชการจงัหวัดเพชรบรูณ์ และผู้ติดตาม จ านวน     2   คน 
7.5 ผู้บรหิารการศึกษา    จ านวน     2   คน 

  7.6 วิทยากร และคณะ    จ านวน      3  คน 
  7.2 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ  จ านวน      5  คน 
         รวมท้ังสิ้น  500  คน 

8. พ้ืนท่ีเป้าหมาย    
   สถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ สพม.40 และสังกัดการศึกษาเอกชน  
ในจังหวัดเพชรบูรณ์   

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
   9.1 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
   9.2 สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์ศักยภาพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. งบประมาณ 
   จากงบประมาณส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (งบด าเนินงาน)  จ านวน 55,000 บาท (ห้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

- ค่าตอบแทน  จ านวน     -  บาท 
- ค่าใช้สอย  จ านวน  55,000  บาท 
- ค่าวัสด ุ  จ านวน     -  บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
ค่าห้องประชุม 10,000 - 10,000 - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 500 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 

 
12,500 

 
- 

 
12,500 

 
- 

ค่าอาหารกลางวัน 
(จ านวน 500 คน x 55 บาท x 1 มื้อ) 

 
27,500 

 
- 

 
27,500 

 
- 

ค่าที่พักวิทยากร 
(จ านวน 3 คน x 1,000 บาท x 1 คืน) 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

 
- 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  2,000 - 2,000 - 
รวม 55,000 - 55,000 - 

(หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
 

11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
   1. ครูไม่มีความรู้พื้นฐานในการตรวจวัดสายตา 
   2. ครูไม่สามารถคัดกรองเด็กทีมีความผิดปกติทางสายตาได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  การบริหารความเสี่ยง 
   จัดกิจกรรมให้ครูมีความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติในการตรวจวัดสายตาเข้าร่วมประชุม 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

13.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
13.1 ครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
13.2 ครู มีแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติทางด้านสายตา ใน

การตรวจวัดสายตาเพื่อการคัดกรองในเบื้องต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวง 

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

ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะองค์กรที่ท าหน้าที่ในการประสานงานกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้องมีการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนและก าหนดเป้าหมายทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน ข้ึน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึกษา การเช่ือมโยง และ
การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัยเป็นส าคัญ  
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   3.2 เพื่อประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและท้องถ่ิน ในการด าเนินการแปลงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
   3.3 เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการศึกษา  
  3.4 เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานและมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)   

 4.1.1 จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์  
จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
       4.1.2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
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 4.1.3 จัดประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
  4.1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
  4.1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าป)ี จ านวน 1ครั้ง 1 วัน 
  4.1.6 จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
 

4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)   
  4.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมคิด    
ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดทั้งในส่วนโครงการและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการก าหนดทศิทางและกรอบแนวทางการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  และ       
มีแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

4.2.4 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ มีการบรหิารจัดการงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร
อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 มีการขับเคลื่อนการพฒันาการศึกษาและบรูณาการในการวางแผนพฒันาการศึกษา 
จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
  5.1.2 มีแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) จ านวน 1 เล่ม 
 5.1.3 มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 
 5.1.4 มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 เล่ม 
  5.1.5 มีแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี จ านวน 1 เล่ม 
  5.1.6 มีการประชุมพจิารณาจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

             5.2 เชิงคุณภาพ  
  5.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 

5.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ มีการบรหิารจัดการอย่างเปน็ระบบ โดยมีแผน
เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

5.2.4 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ มีการบรหิารงบประมาณอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

เพชรบูรณ์  ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สังกัด สพฐ. (สพป./สพม./สศศ.) , กศน. , สอศ. และ สกอ.) , หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ , ผู้บริหาร ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง ศธจ.เพชรบูรณ์ รวมจ านวน 50 คน จ านวน 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน 

ต.ค.2560 - 
ก.ย.2561 

นายพสกร ทวีทรัพย์ 
และคณะ 

2 จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร)  
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
2) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
3) จัดท าแผนงานและโครงการของแต่ละกลุ่มงาน ตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
4) จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ 
5) น าเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ 
ต่อศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6) จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ 
7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
8) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. - ก.พ.
2561  

น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ 
และคณะ 

3 ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 30 คน จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2) รวบรวม วิเคราะห์ จ าแนก สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
5) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

พ.ย. 2560 - 
มิ.ย. 2561 

นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 
และ น.ส.ไฉน ผึ่งผาย  

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)
รวมจ านวน 50 คน จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
2) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ร่วมกับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4) พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
5) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
6) น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อขอรับ
ข้อเสนอแนะ 
7) รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
8) น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
9) จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
10) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
11) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ค. - ก.ย.
2561 

นายพสกร ทวีทรัพย์ 
และคณะ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
รวมจ านวน 20 คน จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม นโยบาย 
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  

ก.ค. – ก.ย. 
2561 

น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ 
และคณะ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5) รวบรวมแผนงานและโครงการทุกกลุ่มงานเพื่อบรรจุในแผนฯ 
6) จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ 
7) น าเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯ 
ต่อศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
8) จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ 
9) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
10) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

6 จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน รวม 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 

ต.ค.2560 - 
ก.ย.2561 

น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข 
 และคณะ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ    
  1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบรูณ์ 
  2. ผู้บรหิาร ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. พ้ืนท่ีเป้าหมาย    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

10. งบประมาณ            จ านวนทั้งสิ้น  64,000  บาท            แยกเป็น             
 ค่าตอบแทน        -        บาท 

        ค่าใช้สอย      42,000 บาท 
      ค่าวัสดุ         22,000  บาท 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบรูณ์ จ านวน 50 คน รวม 4 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน/4 ครั้ง/35 บาท 
-  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 50 ชุด 
ชุดละ 50 บาท รวม 4 ครั้ง 

17,000   
 
 

7,000 
10,000 

 

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ (ฉบับปรบัปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
-  ค่าจัดท าเอกสารแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
จ านวน 18 เล่ม ๆ ละ 250 บาท 

4,500   
 
 

4,500 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

3. จัดประชุมคณะท างานเพือ่จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของจังหวัดเพชรบรูณ์ จ านวน 30 คน 1 ครั้ง 1วัน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน/1 ครั้ง/35 บาท 
-  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 30 ชุดๆละ 50บาท  
-  ค่าจัดท าเอกสารเลม่ข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบรูณ์ จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 250 บาท 

5,050   
 

1,050 
1,500 
2,500 

 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบรูณ์และจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบบัจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี จ านวน 50 คน 1 ครั้ง 1 วัน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน/1 ครั้ง/35 บาท 
-  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุดๆละ 50บาท  
-  ค่าจัดท าเอกสารเลม่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบบัจัดท าค าขอ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี จ านวน 10เล่มๆละ 250บาท 

6,750   
 
 
 

1,750 
2,500 
2,500 

 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบรูณ์ (ฉบบัจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) จ านวน 20 คน 1 ครั้ง 1 วัน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน/1 ครั้ง/35 บาท 
-  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 20 ชุดๆละ 50บาท  
-  ค่าจัดท าเอกสารเลม่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบรูณ์ จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 250 บาท 

4,200   
 
 
 

700 
1,000 

 
2,500 

 

6. จัดประชุมพิจารณาจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
รวม 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน/4 ครั้ง/35 บาท 
-  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 15 ชุด 
ชุดละ 40 บาท รวม 4 ครั้ง 

4,500   
 
 

2,100 
2,400 

 

7. ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ 
-  ค่าวัสดุ  

22,000    
22,000 

รวมงบประมาณ 64,000 - 42,000 22,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามทีจ่่ายจริง 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : งบประมาณที่ได้รับมีจ านวนจ ากัด ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการ

พัฒนาการศึกษามีข้อจ ากัด ไม่ครอบคลุมสภาพการจัดการศึกษาของจังหวัด 
 การบริหารความเสี่ยง : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอโครงการ/กจิกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  13.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
   13.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  13.3 มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด 

13.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถบริหารงบประมาณและขับเคลื่อน
นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 
 

1. ชื่อโครงการ การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการส าคัญประการ
หนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบาล
บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแผนการบริหารแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามรถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตามพระรากฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อ
ท าหน้าที่ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติที่  19/2560 ข้อ 5 (4) ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบและประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 ได้บัญญัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไว้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค 

  ฉะนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และการติดตาม
ประเมินผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มงานตรวจ
ราชการในฐานะผู้รับผิดชอบในครั้งนี้ จึงได้จัดท าโครงการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด าเนินไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
 3.2 เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 
 3.3 เพื่อจัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการ 
 3.4 เพื่อร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการใน
การตรวจราชการ 
 3.5 เพื่อการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

3.6 เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 

3.7 เพื่อศึกษา วิจัย เกี่ยวกับงานการวัดผลและประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบระบบ 
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 

4. เป้าหมายของกิจกรรม 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ตามนโยบาย/ประเด็นของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
ในสังกัด 
  4.1.2 จัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการได้สอดคล้องกับนโยบาย/ประเด็นของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.1.3 ร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี  
 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถน ามา   

ใช้ได ้
 4.2.2 มีแผนการรองรับการตรวจราชการที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 17 
  

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ได้ทันเวลาที่ต้องการ 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลน าไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมหลักท่ี 1 การตรวจราชการ 
  1. เขียนโครงการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2. ส ารวจประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 และ 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. เสนอโครงการต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุมัติ 
4. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบ 
5. ประสานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
6. ด าเนินการตรวจราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 กิจกรรมหลักท่ี 2  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ศึกษา สังเคราะห์ ประเด็นทีจ่ะติดตามในแตล่ะนโยบายการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ก าหนดตัวช้ีวัดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาเครือ่งมอืในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. สรปุ และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. เผยแพร่ผลงาน 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 7.1 ผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 
3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง 13 แห่ง   
 7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.3 นักเรียน 
 

8. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 8.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 แห่ง และ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง 13 แห่ง 
 8.2 โรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน 54 โรงเรียน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 กิจกรรมหลักท่ี 1 การตรวจราชการ 
  รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี 

รอบที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 
  รอบที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ) ระหว่างเดือน เมษายน 2561-กันยายน 2561 
 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

10. งบประมาณ  จ านวน    145,500    บาท  ดังนี้ 
 10.1 เงินงบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต นโยบายและแผนด้านการศึกษา  กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค   
รหัสงบประมาณ 2000234001700012  รหัสกิจกรรมหลัก 200026700M3111  จ านวน  113,750  บาท 
 10.2 เงินงบประมาณจากแผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต  ผลผลิต ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษา (สป.) รหัสงบประมาณ 2000229042700140  รหัสกิจกรรมหลัก 200026700M3098  จ านวน  
31,750  บาท 
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  แยกเป็น 
   ค่าตอบแทน    32,880     บาท 
   ค่าใช้สอย    38,800     บาท 
   ค่าวัสด ุ               73,820     บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรมหลักท่ี 1 การตรวจราชการ     
กิจกรรมท่ี 1.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
จ านวน 2 รอบ ได้แก่ 
รอบที่ 1 จ านวน 15 เล่มๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 
รอบที่ 1 จัดซื้อวัสด ุ
รอบที่ 2 จ านวน 15 เล่มๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 

31,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

1,500 
28,000 
1,500 

กิจกรรมท่ี 1.2 จัดท าคู่มือการตรวจราชการ และ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 จ านวน 2 รอบ ได้แก่  
รอบที่ 1 จ านวน 10 เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
รอบที่ 2 จ านวน 10 เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 

4,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

2,000 
2,000 

กิจกรรมท่ี 1.3 จัดท าแผนการตรวจราชการ  
และติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 จ านวน 2 รอบ ได้แก่ 
รอบที่ 1 จ านวน 12 เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
รอบที่ 2 จ านวน 12 เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 

4,800 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

2,400 
2,400 

กิจกรรมท่ี 1.4 จัดท าแบบสรุปและรายงานผล
การตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 2 รอบ ได้แก่  
รอบที่ 1 จ านวน 20 เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
รอบที่ 2 จ านวน 20 เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 

8,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

4,000 
4,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1.5 ค่าด าเนินการตรวจราชการ ศธจ.
เพชรบูรณ์ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
ได้แก ่
- ค่าอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ ศธจ.
เพชรบรูณ์ จ านวน 60 คนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มกรรมการและเจ้าหน้าที่
ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 60 คนๆ ละ 35 บาท  
เป็นเงิน 
- ซื้อวัสด ุ

10,700 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

4,800 
 

2,100 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

3,800 
กิจกรรมท่ี 1.6 ด าเนินการตรวจราชการร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการแบบกรณี
ปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
จ านวน 2 รอบ  
- จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจราชการ 
ศธจ.เพชรบูรณ์ ก่อนออกประเมิน ดังน้ี 
รอบท่ี 1  
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ตรวจราชการ/ผู้ร่วม
ตรวจราชการ/ผูร้ับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 วัน
จ านวน 20 คนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรบัผู้ตรวจราชการ 
/ผู้ร่วมตรวจราชการ/ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
จ านวน 2 วัน (4มื้อ) มื้อละ 35 บาท  
จ านวน 20 คนๆ ละ 140 บาท เป็นเงิน 
- ค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 2 วันๆ ละ 500 บาท 
เป็นเงิน 

14,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 

3,200 
 
 

2,800 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
รอบท่ี 2  
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ตรวจราชการ/ผู้ร่วม
ตรวจราชการ/ผูร้ับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 วัน
จ านวน 20 คนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรบัผู้ตรวจราชการ 
/ผู้ร่วมตรวจราชการ/ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
จ านวน 2 วัน (4มื้อ) มื้อละ 35 บาทจ านวน 20 
คนๆ ละ 140 บาท เป็นเงิน 
- ค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 2 วันๆ ละ 500 บาท 
เป็นเงิน 

7,000 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
3,200 

 
 

2,800 
 
 
 

1,000 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
รวมงบประมาณ กิจกรรมหลักท่ี 1  72,500 - 20,900 51,600 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรมหลักท่ี 2 การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษา     

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบรูณ์ 

- - - - 

2. ศึกษา สังเคราะห์ ประเด็นทีจ่ะติดตามในแต่ละ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2.1 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1 
จ านวน 22 คน  

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ จ านวน 22 เล่ม ๆ ละ 
50  บาท   =  1,100  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ 22 คน  
(2 x 35 x 22 ) =  1,540  บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ 22 คน  
(1 x 80 x 22 ) =  1,760  บาท 

- ค่าวัสดุ  (กระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ แฟ้ม) 
     เอกสาร ปากเคมี ฯลฯ)  =  1,000  บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน เป็นเงิน 

 
 
 
 

5,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,100 
 
 

1,540 
 
 

1,760 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

2.2 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2 
จ านวน 30 คน  

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ จ านวน 30 เล่ม ๆ ละ 
50  บาท   =  1,500  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ 30 คน  
(2 x 35 x 30 ) =  2,100  บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ 30 คน  
(1 x 80 x 30 ) =  2,400  บาท 

- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน เป็นเงิน 
 
 

6,500   
 

1,500 
 
 

2,100 
 
 

2,400 
 
 

500 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
3. พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.1 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการฯ 30 คน  
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสาร

ประกอบการประชุมฯ จ านวน 30 เล่ม ๆ ละ 
50  บาท  = 1,500  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ 30 คน  
(2 x 35 x 30 ) =  2,100  บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ 30 คน  
(1 x 80 x 30 ) =  2,400  บาท 

- ค่าวัสดุ  (กระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ แฟ้ม
เอกสาร ปากเคมี ฯลฯ)  =  1,720  บาท 

- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน เป็นเงิน 

 
 

8,220 
 

  
 
 

1,500 
 
 

2,100 
 
 

2,400 
 
 

 
 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,720 

4. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
    4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามฯ ครั้งท่ี 1 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 10  
     คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 3 วัน  
     (10 x 240 x 3) = 7,200  บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการชุดที่ 2 จ านวน 11 
คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 3 วัน  
(11 x 240 x 3) = 7,920  บาท 

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลงิ 
ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ จ านวน 6 
ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท (6 x 1,500) = 9,000   

 
 

24,120 

 
 
 

7,200 
 
 

7,920 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามฯ ครั้งท่ี 2 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 10 
คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 3 วัน  
(10 x 240 x 3) = 7,200  บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการชุดที่ 2 จ านวน 11 
คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 4 วัน  
(11 x 240 x 4) = 10,560  บาท 

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลงิ 
ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ จ านวน 7 
ครั้ง ๆ ละ 500 บาท (7 x 1,500) = 10,500  

28,260  
7,200 

 
 

10,560 
 

  
 
 
 
 
 
 

10,500 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
5. สรุป และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

- - - - 

6. เผยแพรผ่ลงาน - - - - 
รวมงบประมาณ กิจกรรมหลักท่ี 1  72,500 - 20,900 51,600 
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักท่ี 2  73,000 32,880 17,900 22,220 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 145,500 32,880 38,800 73,820 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
 11.1 ความเสี่ยง การประสานสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ทั่วถึง
เพราะการติดต่อสื่อสารยังไม่รวดเร็วและทันสมัย 
 11.2 การบริหารความเสี่ยง งบประมาณที่ตั้งไว้ในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการหรือไม่ได้รับการอนุมัติตามที่เสนอไว้ 
 

12. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 13.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานและสนับสนุนในการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 13.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจราชการได้ครบทุกประเด็นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.3 ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล ระดับนโยบายการนิเทศให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  

 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง 
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้
ความส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 

 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกใน
การเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพชรบูรณ์  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบ และแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อจะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเช่ือมระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ  อัน
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการด าเนินการ
ในครั้งนี้จะเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัดต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาในจังหวัด

เพชรบรูณ์  จ านวน 5 แห่ง จากหน่วยงาน ดังนี ้
 4.1  สพป., สพม.ในจงัหวัดเพชรบรูณ์ ได้แก่ สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1, สพป.เพชรบรูณ์ เขต 2, 

สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 และ สพม.40 และโรงเรียนในสงักัด สศศ.  
 4.2  กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานศึกษาในสงักัด 
 4.3  โรงเรียนเอกชนในจงัหวัดเพชรบรูณ์ 
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 4.4  อปท. และโรงเรียนในสงักัด 
 4.5  อาชีวศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาในสงักัด 
 

5. ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการเป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

 1) ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์  มหีลกัสตูรตอ่เนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกบั
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีส่อดคล้องกบับริบทของพื้นที่ในจังหวัด อย่างน้อย 3 หลักสูตร 

 2) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางการพฒันาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา             
จ านวน 100 เล่ม 
    

     5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) สัดส่วนผูเ้รียนผูเ้รียนอาชีวศึกษาเมื่อเทยีบกบัผู้เรียนสายสามญัศึกษา สงูข้ึนมากกว่าปทีี่ผา่นมา 

(รอ้ยละ 25) เพิ่มเป็น รอ้ยละ 40 
 2) การบรูณาการเช่ือมโยงหลกัสูตรต่อเนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ. 
 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561 
 

7. กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน/การด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส (บาท) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.61) 
กิจกรรมที่ 1  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

    

1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
อาชีพของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ านวน 2 วัน จ านวน 40 คน 
ประกอบด้วย 
- ผู้แทนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 
แห่งๆ ละ 4 คน (ผอ., รองฯฝ่ายกิจการ
นักเรียนนักศึกษา, หัวหน้างานวางแผน, 
หัวหน้างานทวิภาคี) จ านวน 20 คน 
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ 17 คน (ศึกษาธิการ
จังหวัด, รองศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษานิเทศก์ 13 คน, กลุ่มนโยบายและ
แผน 2 คน) 

53,200   

1.2 จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 

วัสดุตลอดโครงการ และเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 100 เล่ม 

60,080 
 

  



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน/การด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส (บาท) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.61) 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร     
2.1 สร้างหลักสูตร     

1) ประชุมปฏิบัติการ
คณะท างานเพื่อก าหนดรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  

จ านวน 2 วัน จ านวน 38 คน ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่งๆ ละ  
4 คน (ผอ.,รองฝ่ายวิชาการ,หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายทวิศึกษา) 
จ านวน 20 คน 
- มหาวิทยาลัย 1 แห่ง จ านวน 3 คน 
(อธิการบดี, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, 
คณะบดีที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ) 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

52,440   

2) ยกร่างหลักสูตร และ
วิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไข 

 

จ านวน 5 วัน จ านวน 33 คน 
ประกอบด้วย 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
จ านวน 3 คน 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่ง ๆ ละ  
3 คน (หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร, 
หัวหน้างานทวิภาคี, ผู้สอนรายวิชาที่
พัฒนา) จ านวน 10 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

112,200 
 

  

3) ประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกโรงเรียน เพื่อน าหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาไปทดลองใช้   

 

จ านวน 1 วัน จ านวน 27 คน 
ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 แห่ง 
แห่งละ 2 คน จ านวน 10 คน 
- อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

19,980 
 

  

4) ประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน 
และคัดเลือกโรงเรียนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ เพื่อน าหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาไปทดลองใช้   
จ านวน 5 แห่ง 

จ านวน 1 วัน จ านวน 40 คน ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 แห่ง 
แห่งละ 2 คน (ผอ./รอง, หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาหลักสูตร, ครูผู้สอนรายวิชาที่
พัฒนา) จ านวน 10 คน 
- ตัวแทนจากเขตพื้นที่ 4 แห่ง ๆ ละ 2 คน 
(ผอ.เขต/รองฯ,ศึกษานิเทศก์) จ านวน 8 คน 
 

29,600 
 

  



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน/การด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส (บาท) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.61) 
 - ตัวแทนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จ านวน 

3 คน (ผอ.,ครูวิชาการ,ครูผู้สอนงานอาชีพ) 
- ตัวแทนจาก กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  
จ านวน 2 คน (ผอ./รอง, ศึกษานิเทศก์)  
- ตัวแทนจาก อปท. จ านวน 2 คน (ผอ.
กองการศึกษา, ศึกษานิเทศก์) 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

5) ประชุมชี้แจงสถานศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร ก่อนน าหลักสูตรไปใช้ทุก
สังกัด จ านวน 5 แห่ง  

 

จ านวน 30 คน จ านวน 1 วัน ประกอบด้วย 
- สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 
แห่งๆละ 1 คน (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
จ านวน 5 คน 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่ง ๆละ 2 
คน (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร, 
ครูผู้สอนรายวิชาที่พัฒนา) จ านวน 10 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

 22,200  

6) ประชุมอบรมพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา เพื่อให้
สามารถน าหลักสูตรต่อเน่ือง
เชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จ านวน 3 วัน จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 
- สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 
แห่งๆ ละ 2 คน (รอง ผอ./ครูฝ่ายวิชาการ
, ครูผู้รับผิดชอบ) จ านวน 10 คน 
- วิทยากร จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จ านวน 10 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

 84,700  

2.2 น าหลักสูตรไปทดลองใช้ใน
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

    

1) จัดเตรียมวัสดุฝึก 
ประกอบหลักสูตร และจัดท า
เอกสารประกอบหลักสูตร 

จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 
- วัสดุฝึกปฏิบัติ เอกสารประกอบหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน 
- วัสดุที่ใช้ในการวัดประเมินผล  
- วัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ 

 250,000  

2) ด าเนินการน าหลักสูตรไป
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 

ครูผู้สอนตามหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร 
หลักสูตรละ 1 คน ๆ ละ 10 วัน 

 12,000  



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน/การด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส (บาท) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.61) 
2.3 นิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ ส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการจัดท า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

นิเทศสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง 5 แห่งๆละ 
2 ครั้ง คณะนิเทศ จ านวน 35 คน 
ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่ง ๆ ละ 3 
คน (ผอ./รอง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
,ครูผู้สอนรายวิชาที่พัฒนา) จ านวน 15 คน 
- ตัวแทนจากเขตพื้นที่/หน่วยงานของ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง แห่งละ 1 คน  
จ านวน 5 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

 73,800  

2.4 จัดเวทีประชาคมรับฟังความ
คิดเหน็เกี่ยวกับหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น 

    

1) จัดเวทีประชาคมโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
รับฟังความคดิเห็นเก่ียวกับรปูแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ือง เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น และจัด
นิทรรศการผลการใช้หลักสูตร 

จ านวน 1 วัน จ านวน 140 คน 
ประกอบด้วย 
1) ผู้พัฒนาหลักสูตร  

- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่งๆละ 
4 คน จ านวน 20 คน 

- มหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 27 คน 

(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน 
และบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ) 
2) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการน าหลักสูตรไปใช ้ 

- สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 3 
คน (ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายวิชาการ, 
ครูผู้สอน) จ านวน 15 คน 

- หน่วยงานต้นสังกัด 5 แห่งๆละ 2 คน 
จ านวน 10 คน 
3) ผู้มีส่วนได้เสีย (นักเรียน ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชน สถานประกอบการ) 

- นักเรียนสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างๆ 
จ านวน 5 แห่งๆละ 5 คน จ านวน 25 คน 

- ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 20 คน 
- ผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน  
- สถานประกอบการ จ านวน 10 คน 
 
 

 76,600 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน/การด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส (บาท) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.61) 
2) ปรับปรุงหลักสูตรจากผล

การจัดเวทีประชาคม 
 

จ านวน 3 วัน จ านวน 25 คน ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่ง ๆ ละ 2 
คน (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร, ครู
ผู้รับผิดชอบ) จ านวน 10 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

 50,500  

กิจกรรมที่ 3 ประเมิน และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน 

    

3.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกหลักสูตรที่
เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด  

 

จ านวน 1 วัน จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่งๆละ 2 
คน จ านวน 10 คน 
- มหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

  22,200 

3.2 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน
ทุกฝ่าย เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผล 

 

จ านวน  3 วัน จ านวน  25 คน 
ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่งๆละ 2 
คน จ านวน 10 คน 
- ศธจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 
(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, รอง
ศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ 13 คน) 

  50,500 

3.3 จัดท ารายผลการด าเนินงาน
เป็นรูปเล่มน าเสนอผู้มีส่วน
เก่ียวข้องและเผยแพร่ 

จัดท ารายงาน จ านวน  200 เล่ม   30,000 

3.4 จัดท าหลักสูตร และเอกสาร 
สื่อการเรียนการสอนประกอบ
หลักสูตรเผยแพร่  

เอกสารหลักสูตรและเอกสาร และสื่อ
ประกอบหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตรๆ
ละ 100 ชุด 

  200,000 

รวมงบประมาณรายไตรมาส 327,500 569,800 302,700 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 

 

หมายเหตุ   งบประมาณสามารถถัวจ่ายกันได้ในทุกรายการ 
 

8. งบประมาณ   เงินงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้  กิจกรรมการสง่เสรมิและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  จ านวน  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) แยกเป็น 

ค่าตอบแทน    - บาท 
ค่าใช้สอย 899,920 บาท 
ค่าวัสด ุ  300,080 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ 
(บาท) 

งบรายจ่ายอ่ืน :   
         1. ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 84,300 
- ค่าอาหารกลางวัน 225,900 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 231,120 
- ค่าพาหนะ 50,000 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม อบรมในด าเนินงานตามโครงการ

ตลอดโครงการ และเอกสารสรุปรายงานผล 
108,600 

- ค่าจัดจ้างท าเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร และสือ่
ประกอบหลกัสูตรเพือ่เผยแพร่  5 หลักสูตร 

200,000 

         2. ค่าวัสด ุ  
- วัสดุในการด าเนินงานการประชุม อบรมตามโครงการ  50,080 
- วัสดุฝึก สอนและสอบตามหลักสูตร 5 หลักสูตร และค่าวัสดุจัด

นิทรรศการ 
250,000 

รวม 1,200,000 
 

หมายเหตุ   งบประมาณสามารถถัวจ่ายกันได้ในทุกรายการ 
 

9. สถานท่ี/พ้ืนท่ีด าเนินการ 
- ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์  หน่วยงานการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 - สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุม่เป้าหมายในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกสงักัด 
 

10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
 10.1 เกิดการบรูณาการท างานเพื่อพฒันาการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

จังหวัดเพชรบรูณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความร่วมมือในการท างานร่วมกันมากขึ้น 
 10.2 สถานศึกษา ครู และนักเรียนมเีจตคติที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา

มากขึ้น และนักเรียนทีจ่บการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
 10.3 ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ช่ือมโยง

ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาที่สอดคลอ้งกบับริบท และความต้องการของแต่ละฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง
เพิ่มข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3  ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3   การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  (อนุบาล 1 – 3)  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดในมาตรา 54 ระบุว่ารัฐต้อง

ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเปน็เวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยนั้น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้โดยให้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย(อนุบาล 1-3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐม
วันให้กับผู้บริหาร ครู บุคลการของหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค การบูรณาการ การท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริม การดูและและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ โดย
อาศัยหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดเป็นฐานในการด าเนินการระดับภูมิภาค  ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานด าเนินการในแต่ละพื้นที่ร่วมมือการจัด
การศึกษา 
 ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ข้ึน เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
ภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนัก  พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) และการจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จดัการศึกษา
ระดับปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.2 เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  
(พ.ศ.2561 - 2564) 
 3.3 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
 3.4 เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
 3.5  เพื่อพัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 

4.  เป้าหมายของโครงการ 
4.1  เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์   
จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
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  1)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1- 3 
  2)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  3)  สังกัดองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  4)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 - 
2564) จ านวน 100 เล่ม 
 4.2 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  (อนุบาล 1 – 3) จ านวน 100 เล่ม 
 

4.2  เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
และจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
 

5.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกภาคส่วนใน

จังหวัด จากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  อย่างน้อย 80 คน ดังนี ้

1) บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัยระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จ านวน 6 คน 

2) บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัยระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
จ านวน 8 คน 

 3)  ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1-3 จ านวน 30 คน 
 4)  ตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน 6 คน 
 5)  ตัวแทนจาก อปท. พมจ .และ สธจ ในพื้นที่ จ านวน 30 แห่ง 
 

6.  วิธีด าเนินการขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1  การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ(ระดบัปฐมวัย) และการจัดท าแผน

ที่ตั้งสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาระดับปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด 
1.1  แต่งตั้งคณะท างานฯ เพือ่ท าหน้าที่ประสานการจัดเกบ็ รวบรวม ประมวล
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัยระดับจงัหวัด  
1.2  ประสานการจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่รบัผิดชอบ ดูแล หรือจัด
การศึกษาระดบัปฐมวัยในจังหวัด        
1.3  จัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.4  จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดบัจังหวัด  
1.5  จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาระดบัปฐมวัยระดับจังหวัด 
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซดส์ านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

กลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.6  วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาระดบัปฐมวัย และจัดท าสถิติ
การศึกษาระดบัปฐมวัยระดับจังหวัด 
1.7  จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด 

2 กิจกรรมท่ี 2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาปฐมวัยเชิงบรูณาการ
ระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) 
2.1  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาปฐมวัย 
เชิงบรูณาการ 
2.2  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2.3  ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิง
บูรณาการของจงัหวัดเพชรบรูณ์ 
2.4  จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตรก์ารจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบรูณาการของ
จังหวัดเพชรบรูณ์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัทราบ 

กลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 

3 
 

กิจกรรมท่ี 3  สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบันโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กบัผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดบัจงัหวัด 
3.1  แต่งตั้งคณะท างาน 
3.2  ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของการด าเนิน
กิจกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แกผู่้เกี่ยวข้อง 
3.3  ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
3.4  จัดกิจกรรมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในรปูแบบการเสวนาทางวิชาการ 
3.5  สรุปผลการด าเนินงาน องค์ความรู้ที่ได้และประเด็นส าคัญ รายงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 

 
 

4 กิจกรรมท่ี 4  การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
4.2  ก าหนดปฏิทินการนเิทศติดตาม  และสร้างเครื่องการนเิทศ 
4.3  ปฏิบัติการนิเทศ 
4.4  สรุปผลการนิเทศ 
4.5  รายงานผลการนิเทศติดตาม ให้ศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ 

กลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 

 

5 กิจกรรมท่ี 5  พัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 
5.1  ศึกษาข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 
5.2  ประชุมคณะท างาน/ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
5.3  ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยทีจ่ัดกจิกรรมเพื่อพฒันาใหน้ักเรียนมีทักษะ
ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน 
5.4  สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาโรงเรียน จากการศึกษาข้อมูลและ
การศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง 
5.5  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ เพื่อขอความเห็นชอบ
แนวทางการพฒันา และให้ข้อเสนอแนะ 
5.6  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

กลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
5.7  คัดเลือกโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 
5.8  ด าเนินการพัฒนาตามแนวทาง 
5.9  ประเมินผลการด าเนินงาน สรุป และปรบัปรุง 
5.10  จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 

 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกภาคส่วนในจังหวัด   
รวม 80 คน  จากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
1)  บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัยระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 6 คน 
2)  บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัยระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 8 คน 
3)  ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1-3 จ านวน 30 คน 
4)  ตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน 6 คน 
5)  ตัวแทนจาก อปท. พมจ .และ สธจ ในพื้นที่ จ านวน 30 แห่ง 

8. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ     ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 
 

กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย.
61 

สถานที่
ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ(ระดับ
ปฐมวัย) และการจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (School map) ระดับ
จังหวัด 

         ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

1.1  แต่งตั้งคณะท างานฯ เพื่อท าหน้าที่ประสานการ
จัดเก็บ รวบรวม ประมวลและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด  

          

1.2  ประสานการจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ดูแล หรือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
จังหวัด 
1.3 จัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล        

          

1.4  จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด  

          

1.5  จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา
ระดับปฐมวัยระดับจังหวัด เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

          

1.6  วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และจัดท าสถิติการศึกษาระดับปฐมวัยระดับ
จังหวัด 

          

1.7  จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย (School 
map) ระดับจังหวัด 

          

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย.
61 

สถานที่
ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  
(พ.ศ.2561 - 2564) 

         ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

2.1  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ 

          

2.2  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

          

2.3  ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

          

2.4  จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการของจังหวัดเพชรบูรณ์เผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ 

          

กิจกรรมที่ 3  สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

          

3.1  แต่งตั้งคณะท างาน           
3.2  ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และ
กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เก่ียวข้อง 

          

3.3  ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม           
3.4  จัดกิจกรรมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ใน
รูปแบบการเสวนาทางวิชาการ 

          

3.5  สรุปผลการด าเนินงาน องค์ความรู้ที่ได้และ
ประเด็นส าคัญ รายงานส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

          

กิจกรรมที่ 4  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

         ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

          

4.2  ก าหนดปฏิทินการนิเทศติดตาม  และสร้าง
เครื่องการนิเทศ 

          

4.3  ปฏิบัติการนิเทศ           
4.4  สรุปผลการนิเทศ           
4.5  รายงานผลการนิเทศติดตาม ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          

 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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60 
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61 
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61 

สถานที่
ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 5  พัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ  
กศจ.เพชรบูรณ ์

         ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

5.1 ศึกษาข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ 
กศจ.เพชรบูรณ์ 
5.2 ประชุมคณะท างาน/ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน 

          

5.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับสภาวะ
ในปัจจุบัน 

          

5.4 สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาโรงเรียน จาก
การศึกษาข้อมูลและการศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง 

          

5.5 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะ 

          

5.6 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ           
5.7 คัดเลือกโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์           
5.8 ด าเนินการพัฒนาตามแนวทาง           
5.9 ประเมินผลการด าเนินงาน สรุป และปรับปรุง           
5.10 จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ 
กศจ.เพชรบูรณ์ 

          

 
10. งบประมาณ   เงินงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาการจัดการศึกษา จ านวน  640,000 บาท  (หกแสนสีห่มื่นบาทถ้วน)   
แยกเป็น 
 10.1  ค่าตอบแทน        36,500   บาท 
 10.2  ค่าใช้สอย        312,320   บาท 
 10.3  วัสดุ            291,180   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ
1 
 

กิจกรรมที่ 1  การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ(ระดับ
ปฐมวัย) และการจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (School map) ระดับ
จังหวัด 

    

 1.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัย 2 
คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการด าเนินงานตาม
โครงการที่จัดในส่วนกลาง 2 ครั้ง 

13,000  13,000  

 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมวางแผนการด าเนินงาน
คณะท างานฯ ประสานการ จัดเก็บ รวบรวม 
ประมวล และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด 
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน จ านวน 20 คน ๆ 

ละ 80 บาท/วัน เวลา 1 วัน เป็นเงิน  1,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน จ านวน 
20 คน ๆ ละ 70 บาท/วัน เวลา 1 วัน เป็นเงิน 
1,400 บาท      

- ค่าวัสดุการประชุม จ านวนเงิน  1,000 บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน 2,500  บาท 

6,500  
 

 

 
 
 
 

1,600 
 

1,400 
 
 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 10 คน ๆ ละ 240 บาท/
วัน เวลา 5 วัน เป็นเงิน  12,000  บาท    

- ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว 3 คัน ๆ ละ 500 
บาท เป็นเงิน  7,500  บาท 

- เอกสารการจัดเก็บข้อมูล 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท   

21,500   
12,000 

 
7,500 

 
 
 
 
 

2,000 
 1.4 ค่าใช้จ่ายในการประสานการจัดเก็บข้อมูลกับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล หรือจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัด (ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 12 คน ๆ ละ 240 บาท/
วัน เวลา 2 วัน เป็นเงิน 5,760  บาท 

- ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว เหมาจ่ายคันละ 
500 บาท/วัน 4 คัน 2 วัน เป็นเงิน 4,000  บาท 

9,760 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5,760 
 

4,000 

 

 1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัยระดับจังหวัด 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- ค่าพาหนะเดินทางคณะท างาน 5 คน ๆ ละ 240 
บาท/วันเวลา 4 วัน เป็นเงิน 4,800  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน 5 คนๆ ละ 
70 บาท/วัน เวลา  4 วัน เป็นเงิน 1,400 บาท 

- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน  5  คน ๆ ละ 80 
บาท/วัน เวลา 4 วัน เป็นเงิน 1,600  บาท 

28,360  
 
 
 

 
 
 

4,800 
 

1,400 
 

1,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ
- วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินการ (ค่าโปรแกรม) 20,560 

 1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
คู่มือมาตรฐานเด็กปฐมวัย  แนวทางการอบรมเลี้ยง
ดูและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด คณะท างาน 30 คน เวลา 3 วัน  
- ค่าที่พักคณะท างาน จ านวน 30 คน ๆ ละ 600 

บาท/คืน เวลา 2 คืน  
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 200 

บาท/ม้ือ จ านวน 3 ม้ือ  
- ค่าอาหารเย็นคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 250 

บาท/ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน 30 คน ๆ

ละ 50 บาท/ม้ือ จ านวน 6 ม้ือ 
- ค่าวัสดุฝึกการอบรม 
- ค่าจัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มคู่มือมาตรฐาน และแนว

ด าเนินการตามมาตรฐาน 100 เล่มๆ ละ 150 
บาท  เป็นเงิน 15,000  บาท 

98,000   
 
 
 

36,000 
 

18,000 
 

15,000 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
15,000 

 

 1.6 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้าน
การศึกษาระดับปฐมวัย และจัดท าสถิติการศึกษา
ระดับปฐมวัยระดับจังหวัด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะท างาน 
  จ านวน 15 คน ๆ ละ 70 บาท/วัน เวลา 5 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน ๆ ละ  80 

บาท/วัน เวลา 5 วัน 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินการ 

15,250  
 
 
 

 
 
 

5,250 
 

6,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 ถัวจ่ายทุกรายการ 192,370 - 144,810 47,560 

2 กิจกรรมที่ 2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.
2561 – 2564)  

    

 2.1 ค่าใช้จ่ายในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (SWOT) รวบรวม
สภาพปัญหา ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการ
พัฒนา และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ (นอกสถานที่) 
- ค่าที่พักคณะท างาน จ านวน 30 คน ๆ ละ 600 

บาท/คืน เวลา 1 คืน  
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 200 

บาท/ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ  
- ค่าอาหารเย็นคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 250 

บาท/ม้ือ จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน 30 คน ๆ

ละ 50 บาท/ม้ือ จ านวน 4 ม้ือ 

68,500 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

18,000 
 

12,000 
 

7,500 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ
- ค่าจัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ 100 เล่มๆ 
ละ 250 บาท   

25,000 

 2.2 ค่าจัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการของจังหวัดเพชรบูรณ์เผยแพร่
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ 
- ค่ารูปเล่มเอกสารแผนยุทธศาสตร์การจัด

การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการของจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน  100  เล่ม ๆ ละ 450  บาท  

45,000    
 
 

45,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 ถัวจ่ายทุกรายการ 113,500  43,500 70,000 
3 กิจกรรมที่ 3  สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

    

 3.1 แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 
 3.2 ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม - - - - 
 3.3 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และ

กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เก่ียวข้อง 

- - - - 

 3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจ ในรูปแบบการเสวนาทางวิชาการ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 คนๆ ละ 80 บาท  

รวม 16,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 200 คน ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท รวม  14,000 บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน 
- ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
- เอกสารการสัมมนา 220 เล่มๆ ละ 400 บาท  

135,500 
 

  
 

16,000 
 

14,000 
 

2,500 
 

 
 
 
 
 
 
 

15,000 
88,000 

 3.5 ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการด าเนินงาน องค์ความรู้ 
     ที่ได้และประเด็นส าคัญ รายงานส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน  100  

เล่มๆละ 350 บาท  

35,500    
 
 

35,500 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 171,000 - 32,500 138,500 
4 กิจกรรมที่ 4  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงาน

ผลการด าเนินงาน 
    

 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

- - - - 

 4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปฏิทินการนิเทศติดตาม  
และสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 12 คนๆ ละ 80 บาท/

วัน  เวลา 2 วัน 

8,600   
 

1,920 
 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 12 คน ๆ ละ 

70 บาท/วัน เวลา 2 วัน 
- วัสดุการจัดท าเครื่องมือ 

1,680  
 

5,000 
 4.3 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คน ๆ ละ x 120 x 5 วัน  
- ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัววันละ 500 บาท/

คัน/วัน จ านวน 5 คัน เวลา 5 วัน  
- เอกสารการนิเทศ 30 ชุดๆ ละ 200 บาท 

30,500 
 

 
12,000 
12,500 

 
 

  
 
 
 

6,000 
 4.4 ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการนิเทศ 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 12 คน ๆ ละ 80 
บาท/วัน เวลา 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 12 คน ๆ ละ 
70 บาท/วัน เวลา 1 วัน 

1,800 
 

  
960 

 
840 

 
 
 
 

 
 4.5 ค่าจัดท ารายงานผลการนิเทศติดตาม ให้ศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ค่าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  
  จ านวน 100  เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

20,000 
 

   
 

20,000 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 60,900 24,500 5,400 31,000 
5 กิจกรรมที่ 5  พัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.

เพชรบูรณ์ 
    

 5.1 ศึกษาข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ  
     กศจ.เพชรบูรณ์ 

- สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการศึกษาปฐมวัย  

- - - - 

 5.2 ประชุมคณะท างาน/ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน จ านวน 60 คน 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน ๆ ละ 
80 บาท/ม้ือ เวลา 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน 60 คน ๆ 
ละ 35 บาท/ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ   

- ค่าพาหนะเดินทางคณะท างาน 40 คน ๆ ละ 300 
บาท/วัน เวลา 1 วัน  

21,000  
 
 
 
 
 

12,000 

 
 

4,800 
 

4,200 

 
 
 
 
 
 
 

 
 5.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับสภาวะใน
ปัจจุบัน 
1) โรงเรียนธีรธาดา จังหวัดพิษณุโลก โดย

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เพชรบูรณ์ และ จนท.ธุรการ 
จ านวน 13 คน 
- ค่าอาหารคณะศึกษาดูงาน จ านวน 13 คน ๆ 

ละ 150 บาท/ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะศึกษาดูงาน 

จ านวน 13 คน  ๆละ 35 บาท/ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ 
 

 
 
 

9,910 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,900 
 

910 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสด ุ
- ค่าน้ ามันรถยนต์ราชการ 1 คัน จ านวนเงิน 

2,000 บาท และ ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์
ส่วนตัว 1 คัน จ านวนเงิน 1,600 บาท 

- ค่าวัสดุในการจัดท าเอกสารถอดบทเรียน 
2) โรงเรียนธนัญญา และโรงเรียนอมาตยกุล 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 2 วัน 1 คืน 
- ค่าอาหารคณะศึกษาดูงาน จ านวน 30 คน ๆ 

ละ 150 บาท/ม้ือ จ านวน 5 ม้ือ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะศึกษาดูงาน 

จ านวน 30 คนๆ ละ 35 บาท/ม้ือ จ านวน 4 ม้ือ 
- ค่าที่พักคณะศึกษาดูงาน จ านวน 30 คนละ 

600 บาท/คืน เวลา 1 คืน 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมค่าน้ ามัน คันละ 5,000 

บาท จ านวน 3 คัน 

 
 
 
 

59,700 

3,600 
 
 
 
 
 

22,500 
 

4,200 
 

18,000 
 

15,000 

 
 
 

1,500 

 5.4 สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาโรงเรียน จาก
การศึกษาข้อมูลและการศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง 
- วัสดุ ในการด าเนินงาน 

2,620    
 

2,620 
 5.5 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะ 

- - - - 

 5.6 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ - - - - 
 5.7 คัดเลือกโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 

- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 20 คน ๆ ละ 80 
บาท/ม้ือ เวลา 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน 20 คน ๆ 
ละ 35 บาท/ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ   

- ค่าพาหนะเดินทางคณะท างาน 20 คน ๆ ละ 300 
บาท/วัน เวลา 1 วัน  

9,000   
1,600 

 
1,400 

 
6,000 

 

 5.8 ด าเนินการพัฒนาตามแนวทาง - - - - 
 5.9 ประเมินผลการด าเนินงาน สรุป และปรับปรุง - - - - 
 5.10 จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ  

กศจ.เพชรบูรณ์ 
- - - - 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 102,230 12,000 86,110 4,120 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 640,000 36,500 312,320 291,180 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  ส าหรับกิจกรรมที่ 5 ข้อ 2.7 – 2.9 จะด าเนิน
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเป็น
จ านวนมาก อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 
 การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะท างานฯ และประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจโครงการ 
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12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 13.1 เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 13.2  ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 13.3  หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เกิดการบูรณาการ การท างานร่วมกันในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
                         
 



คณะผู้จัดท า 
 
ท่ีปรึกษา 

นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้จัดท า 

นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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