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บทสรุปผู้บริหาร 

    ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   ตามที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มีผลการด าเนินงาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต แนวทางที่ 1 การ
ขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ พระราโชบายด้านการศึกษา มีผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
หรือ จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.37 แนวทางที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนรู้เท่าทัน 
การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ  มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 62.96 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต แนวทางที่ 1 ส่งเสริม
การพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือ จ านวน 13 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.15 แนวทางที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการศึกษาสนองความต้องการของ
จังหวัด มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.93 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  แนวทางที่ 1 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียน  มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือ จ านวน 14 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 51.85 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานหรือสถานศึกษา จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.55 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
แนวทางที่ 1 ระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  มีผลการด าเนินงานของหน่วยงาน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.41 แนวทางที่ 2 การบูรณา
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้
สอดคล้องกับพื้นท่ีบริการ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.93 
    การบริหารจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการ ใน
ปี พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการเพชรบูรณ์ 
จ านวน  14  ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 2 ครั้ง และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา จ านวน 7 ครั้ง 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จะข้อมูลจากผลการด าเนินงานในครั้ง
นี้ ไปใช้เป็นข้อมูลฐานในการด าเนินงาน และปรับปรุงวิธีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และทบทวนแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

    
 



ค าน า 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน พ.ศ.2563) โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้เห็นชอบ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกแห่งในจังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
 ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะท างานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  จาก
หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนของโครงการ
กิจกรรม และภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 2) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  3) การพัฒนาศักยภาพคน 
คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 4) การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
แล้วน ามาสรุปข้อมูลผลการด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และจัดท าเป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงาน และ ส่วนที่ 
5 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 

หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

   ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์             
(รอบทบทวน พ.ศ.2563) โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้เห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562   เมื่อ
วันที่  25 กันยายน 2561 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ แนวทางการ                   
จัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาทุกแห่งในจังหวัดในการด าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มี
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 
เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  
 

   ในการด าเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานติดตามการด าเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรายงานผล
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน 
และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการ และ 2) คณะท างาน
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
คณะท างาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะท างาน ทั้งนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตาม
และเครื่องมือในการติดตาม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และ ประชุมคณะท างานติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562 โดยรูปแบบการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ใช้วิธีการให้คณะท างานและหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม
หรือภารกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ์ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 

   1. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
   2. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
   3. การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
   4. การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
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วัตถุประสงค์  
 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเพชรบูรณ์ ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  
  เชิงปริมำณ  มีรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค และกระทรวงศึกษาธิการ  
  เชิงคุณภำพ ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จะน าไปใช้เป็นข้อมูลฐานในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป  
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ มีรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัด
การศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ครั้ง 
  เชิงคุณภำพ ใช้รายงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือ
วางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 

กิจกรรมหลักในกำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 

   2. การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
   3. การจัดท าเครื่องมือติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
   4. การด าเนินงานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
   5. สรุปผลการด าเนินงาน 
   6. รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค และกระทรวงศึกษาธิการ      
 

กลุ่มเป้ำหมำยของกำรด ำเนนิงำน   
  หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกแห่ง  
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด จะสามารถประเมินสถานการณ์การ 
ด้านการศึกษา และน าข้อมูลที่ได้เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาการศึกษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องที่สอดคล้องกับการจัดท า
รายงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

  1.  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  4. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2561-2565) 
  5. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคเหนือ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2563) 
  7. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้  
 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ดังกล่าว ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 

  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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  1. ควำมม่ันคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  2. ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง    ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่
เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ควำมย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน   
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
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  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
ก าหนด 
  2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน 
  3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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  4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
 และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน า ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณา
การ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง    
  6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี
เพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
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 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่
ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 
 4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์  
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 - 2579)  

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพ่ือวาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 

  ยุทธศำสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
    เป้ำหมำย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ                  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
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   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได ้
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

 จากสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564) 
มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้            

  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศำสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
 เป้ำประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
 ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติ 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ (4) 
  7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
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ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สามัคคีปรองดอง 
     ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
   1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
   3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
   4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
   5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ  
ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
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  ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
   1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร  
ที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
   4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี
   5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 

1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
   2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของกำรพัฒนำประเทศ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพ่ิม
จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้ง  
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
 

  ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
   3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
   4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
   5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
   6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
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   7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
   8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตร ี
   9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่ได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 
  กลยุทธ์ 
   1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
   2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
   5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
รว่มมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและ
ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 
  ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
   1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี (8) 
   2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
   3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15- 17 ปี  
   4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 
บริการทางการศึกษา 
   5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
   6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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  กลยุทธ์ 
   1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
   4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
   5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร 
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล               
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
   1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
   3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ 
ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็นปัจจุบัน และ  
มีมาตรฐานเดียวกัน 
   3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็น
ที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจ  
ลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 

  ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
   2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
   3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
   4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
   5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 
   6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
 

  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น  
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
   2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

 นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2562 
1. หลักการ 

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

ของสังคมโลก 
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2. จุดเน้นการจัดการศึกษา 
2.1 ระดับก่อนอนุบาล โดยเน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนใน 

ด้านสุขภาพและโภชนาการ 
    2.2 ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 
     2.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม 
     2.2.2 จัดประสบการณ์เรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม 
    2.3 ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
     2.3.1 เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
     2.3.2 เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
     2.3.3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     2.3.4 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     2.3.5 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
     2.3.6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
     2.3.7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
     2.3.8 จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
    2.4 ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ความต้องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเองโดยมีจุดเน้น 
     2.4.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
     2.4.2 เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
     2.4.3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     2.4.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
    2.5 ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
     2.5.1 เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
     2.5.2 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     2.5.3 ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมโลก 
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   3. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ ตามข้อ 2 ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ซึ่งมีรายละเอียด 
ได้แก่ 
    3.1 ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
    3.2 สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียน
การสอน การนิเทศและการบริหาร 
    3.3 ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติขององค์กร 
    3.4 เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลด
ความเหลื่อมล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
    3.5 ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
    3.6 ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเครื่องมือ
ในการบริหาร 
    3.7 ให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
    3.8 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในทุกระดบั เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
    3.9 ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานหลัก
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาและการศึกษาของผู้สูงอายุ 
    3.10 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ  

 วิสัยทัศน์  
  “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์  
  2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพา
กันในชุมชนได้  
  4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า ป่าต้นน้ า และ
ปัญหาหมอกควัน  
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 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  
  1. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
  2. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  
  3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
  4. สัดส่วนคนจนลดลง  
  5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น  
  6. พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น  
  7. จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี 
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2563)  

 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างมั่นคง รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
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7. สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

 วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 

 พันธกิจ 
   1. สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการพัฒนาจังหวัด   
   3. สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัด สู่คุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21   
   4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ และการบูรณาการในจังหวัด 
 

 เป้ำประสงค์รวม 
     1. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมสืบสานสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน     
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10         
   2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นคนมีและมีคุณธรรม  
    3. ผู้ส าเร็จการศึกษา มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
     4. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
     5. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน         
   6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
     7. ผู้เรียน อ่าน-เขียน หนังสือได้ตามมาตรฐาน และอ่านแตก ตามล าดับ 
     8. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด”  
     9. คุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภทเพิ่มขึ้น   
   10 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
     11. ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็นของสายงาน 
    12. ระบบการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ 
 

  จุดเน้น กำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1. การขยายผลศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร       
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
   2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
   3. พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตอบสนอง     
ความต้องการของจังหวัด 
   4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อ่านหนังสือแตก ตามมาตรฐานแต่ละชั้นเรียนและศักยภาพผู้เรียน 
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   5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของจังหวัดและตามหลักสูตรที่ก าหนด และการบูรณาการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์ 
   6. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทดสอบระดับชาติ ( O-NET,V-NET,N-NET)  
   7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัด  
   8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพื้นท่ีบริการ 
 

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

 เป้ำหมำยและแนวทำงพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
 

    ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและพัฒนำทักษะชีวิต  
     เป้ำหมำย 
   1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
และพระราโชบายด้านการศึกษา 
   2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 
     กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. กำรขยำยผลศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
        1.1 การสืบสานพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 และ พระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10  
        “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน  ให้ครูจัดกิจกรรม
ให้เด็กท าร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 (23 ประการ) 
        “มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ 1)  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2)  มีพ้ืนฐานชีวิต 
ที่มั่นคง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี” 
           1.2  การสืบสานโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริพระบรมวงศานุวงศ์ 
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           1.2.1 สถานศึกษาพอเพียง 
          1.2.2 โรงเรียนคุณธรรม 
          1.2.3 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
          1.2.4 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
          1.2.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ 

   2. ส่งเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำเสริมสร้ำงทักษะชีวิตของผู้เรียน 
         2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ิมทักษะชีวิต กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีทางสังคมภัยพิบัติ             
ทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
การพัฒนาจังหวัด  
     เป้ำหมำย 
   1. สถาบัน/หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ผลิตก าลังคนให้สามารถรองรับความต้องการของจังหวัด      
   2. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ ร้อยละ 50 ) 
   3. เพ่ิมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญของจังหวัดที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
   4. ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
   5. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 
   6. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ถึงระดับ อุดมศึกษา ทุกคนมีทักษะและสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัด 
       7. ยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเฉลี่ยของนักเรียนและครู  
   8. ครูภาษาต่างประเทศ ทุกคนได้รับการอบรม Boot Camp  
    กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. ส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคนสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรพัฒนำจังหวัด 
        1.1 การส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
          1.1.1 การส ารวจ/จัดท าข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ ด้านการศึกษาต่อ
การท างาน กับผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษา และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ อย่างน้อย 2 ปี  
          1.1.2 ส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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        1.2. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด  
          1.2.1 ก าหนดมาตรการ การผลิตและพัฒนาก าลังคน ของสถาบันและหน่วยงาน 
ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
          1.2.2 สร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
          1.2.3 การปรับแผนการรับนักเรียนสามัญศึกษา / การลดการขยายชั้นเรียน /การก าหนด
มาตรการการรับนักเรียนตามศักยภาพพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยไม่รับนักเรียนเกินกว่าที่ก าหนด 
        1.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ และสมรรถนะตามความต้องการ
จังหวัด 
          1.3.1 ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ 
          1.3.2 การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติทางอาชีวศึกษา (V-NET)  
        1.4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ทวิศึกษา  ทวิภาคี  สหกิจศึกษา  เพ่ือวางรากฐาน 
สู่การมีงานท า 
          1.4.1  ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี             
สหกิจศึกษา  เพื่อวางรากฐานสู่การมีงานท า  
          1.4.2 ท าหลักสูตรทวิศึกษา ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นทางเลือกให้แก่นักเรียน 
        1.5. การแนะแนวการศึกษาต่อ 
           1.5.1 การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา การคัดกรอง/
คัดเลือกนักเรียนระดับ ม.3 ที่มีผลการเรียนในระดับที่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในระดับอาชีวะ เข้าร่วมโครงการ 
แนะแนวการศึกษาพร้อมกับผู้ปกครอง  

1.5.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือชี้น า 
ทิศทางการแนะแนวการศึกษาต่อ ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 
           1.5.3 การรวมกลุ่มสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ
สถานศึกษา และการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อก่อนการส าเร็จการศึกษา 
           1.5.4 การรวมกลุ่มสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาทุกแห่งในจังหวัด แนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับสถานศึกษา และการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อก่อนการส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           1.5.5 การส ารวจและคัดเลือกผู้เรียนที่เหมาะสมเข้าศึกษาต่อก่อนการส าเร็จการศึกษา  
ในระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา ในจังหวัด 

1.5.6 การจัดหาทุนการศึกษาของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่เหมาะสม 
        1.6 การสร้างภาพลักษณ์/ทัศนคติ ที่ดีของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/จูงใจนักเรียนและ
ผู้ปกครอง เน้นการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ (คนพันธุ์ R อาชีวะสร้างชาติ) (การจัดรายการวิทยุ/สื่อต่าง ๆ) /                  
การเปิดโลกทัศน์การศึกษาเพ่ือการมีงานท า ในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        1.7 การสร้าง/ผลิต ช่างเพชรบูรณ์ฝีมือเป็นเลิศในประเทศไทย  
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        1.8 จัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทอาชีวศึกษา หรือสาขาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประเภทอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญของจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่นในพื้นท่ี อ าเภอเขาค้อ เป็นต้น  
        1.9 การด าเนินการภายใต้ข้อตกลงความมือ การตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเภท สาขา
หรือวิทยาเขต ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการท่องเที่ยว การเกษตรปลอดภัย
และ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
        1.10 การพัฒนาแนวคิดการวางแผนอนาคตแก่นักเรียน-นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
   2. พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรสื่อสำรสนองควำมต้องกำรของจังหวัด 
        2.1 การยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนและครู 
          2.2.1 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาต่างประเทศและครูทุกคน 
                              1) การอบรมครูภาษาต่างประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน ผ่านกระบวนการ Boot 
Camp ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในพ้ืนที่  
                   2) ส่งเสริมการพัฒนาผ่านกระบวนการ Boot Camp ส าหรับครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในจังหวัด 
                   3) การพูดภาษาอังกฤษส าหรับครู ควบคู่กับการพูดภาษาไทย ค าแปลในกิจกรรม
หน้าเสาธง 
                   4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้ภาษาอังกฤษ ในการประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในระเบียบวาระแรกของการประชุม 
          2.2.2 การจัดหา/ระดม งบประมาณจ้างชาวต่างประเทศสอนการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
/จัดหางบประมาณพัฒนาครูและนักเรียน 
          2.2.3 ส ารวจ/สรรหาผู้มีความสามารถทางภาษาในท้องถิ่นมาช่วยส่งเสริมการสอน
ภาษาต่างประเทศ  
          2.2.4 การแลกเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรภาษาต่างประเทศให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง 
ที่ขาดแคลนบุคลากรภาษาต่างประเทศ/แลกเปลี่ยนครูวิชาเอก/การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
          2.2.5 ส่งเสริมการท่องศัพท์ภาษาต่างประเทศทุกคน 
          2.2.6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ให้ครูใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ให้มากที่สุด (ส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/โรงเรียนขนายโอกาสทางการศึกษา/โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากรภาษาต่างประเทศ)  
           2.2.6 ส่งเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา เช่น  
ป้ายค าศัพท์ เป็นต้น 
          2.2.7 ส่งเสริมให้มีการค่ายภาษาต่างประเทศนักเรียนทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 (อย่างน้อยในช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4)  
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          2.2.8 ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานภาษาต่างประเทศ จากสถาบันที่เป็นยอมรับด้าน
ภาษา เช่น  CEFR (กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ 
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ส าหรับครูภาษาอังกฤษและนักเรียน  
เป็นต้น 
           2.2.9 ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ส่งนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ หรือ ผู้จบ
การศึกษาที่ยังไม่ได้ท างานมาร่วมจัดการสอน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 
          2.2.10 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการระดมทรัพยากร/
แสวงหาผู้มีความสามารถสนับสนุนภาษาต่างประเทศ 
          2.2.11 ปรับรูปแบบการสอนของครูภาษาต่างประเทศ โดยยึดหลักการที่ว่า ภาษาคือ
ทักษะและเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการสื่อสาร จึงต้องฝึกโดยวิธีการลงมือใช้จริง เริ่มจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
ตามล าดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย/หรือวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่/การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
          2.2.12 ส่งเสริมการสอนเน้นการใช้ติดต่อสื่อสารมากกว่าไวยากรณ์  
          2.2.13 ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องตามระดับการศึกษา ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ฯลฯ /ท าคู่มือภาษาต่างประเทศ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำศักยภำพคน คุณภำพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
     เป้ำหมำย  
   1. ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ ร้อยละ 100  
   2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่คุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ที่เอ้ือต่อการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
 

     กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียน 
    1.1 พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 
              1.1.1 ส่งเสริมการคัดเลือก/คัดกรองครูผู้สอน ป.1-ป.3 ในสถานศึกษา 
            1.1.2 การจัดท าสัญญา/ข้อตกลงความร่วมมือ/กรมธรรม์การอ่านออกเขียนได้ร่วมกับ       
ครู และผู้ปกครอง 
             1.1.3 ส่งเสริม แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ดี  Best Practices โดยกระบวนการ PLC   
             1.1.4 การพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการอ่านและการเขียนในระดับประถมศึกษา 
             1.1.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง) 
          1.1.6 พัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานเฉพาะทาง เช่น หลักสูตรส าหรับชาวเขา เป็นต้น 
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          1.1.7 ส่งเสริมให้ครูน าเทคนิคการสอนแบบแจกลูกสระกดค า มาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาอย่างเข้มข้น เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ 
          1.1.8 ส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนแตกฉานด้านการอ่าน 
        1.2 ส่งเสริมคุณลักษณะผู้ เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ (เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
สู่คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
         1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถิ่น (ส านึกรักษ์บ้านเกิด) 
กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
        1.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
        1.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 
          1.5.1 การส่งเสริมการรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม 
ก่อนวัยเรียน 
          1.5.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดท าส ามะโนประชากร 
วัยเรียนเพื่อโอกาสทางการศึกษาของประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
          1.5.3 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือเปิดโอกาสทางการ
เรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
   2. ส่งเสริมกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        2.1 ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
          2.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความส าเร็จ 
          2.1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน 
          2.1.3 พัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
          2.1.4 พัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          2.1.5 ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาและยกย่องครูที่มีอุดมการณ์ การส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบ สอนเต็มที่เต็มเวลา 
เต็มศักยภาพ ครตู้นแบบวิถีชีวิตพอเพียง    
           2.1.6 ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ดี  Best Practices โดยกระบวนการ PLC  
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อบูรณำกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมในจังหวัด 
     เป้ำหมำย 
   1. การแก้ปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารงานบุคคล 
    1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแก้ปัญหาตามความเหมาะสม 
    1.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2. การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา 
   3. การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์  
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   4. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากชุมชนและท้องถิ่น 
   5. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาและ 
การบริหารจัดการ 

 

    กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ  
   1.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        1.1 การแก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายบุคคล 
          1.1.1 จัดตั้งศูนย์ / ช่องทาง การรับฟังและแก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
          1.1.2 การด าเนินงานกิจกรรม “กศจ.พบเพื่อนครู” 
          1.1.3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          1.1.4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือคณะที่ได้รับมอบหมาย ร่วมตรวจเยี่ยม       
ให้ก าลังใจและค าแนะน าแก่สถานศึกษา 
    1.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           1.2.1 จัดระบบตรวจ ติดตาม วัดผล ประเมินผล ตามหน้าที่ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผนฯ รายบุคคล  โดยบุคคลภายนอก/ฯลฯ 
          1.2.2 การปรับระบบการด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ    
ไม่เลือกปฏิบัติ 
          1.2.3 การสร้างความเป็นธรรม การก าหนดหลักเกณฑ์ในการย้าย/การเกลี่ยอัตราก าลัง
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ตามความเป็นจริง 
          1.2.4 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ในการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ให้มากข้ึน(ผลงานที่นักเรียน)  
          1.2.5 การให้ความส าคัญกับครูที่ตั้งใจสอนมากว่าการประเมินเอกสารหลักฐาน/ การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษา (ครูเขตเมืองกับครูชนบท) และผลตอบแทนให้แก่ครู 
ในพ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือขวัญและก าลังใจ   
          1.2.6 สร้างปรับหลักเกณฑ์การย้าย/การประเมินผลงานครูตามผลงาน โดยค านวณ 
ตามค่าเฉลี่ยของผลงานนักเรียนรวมทั้งห้องเรียนมิใช้ผลงานนักเรียนคนในคนหนึ่ง (กา รให้ความเสมอภาค 
แก่ผู้เรียน) 
           1.2.7 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขา      
สัดส่วนนักเรียนต่อครู และสื่ออุปกรณ์การศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและผู้ เรียนและประโยชน์  
ต่อทางราชการ 
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   2.กำรบริหำรและกำรบูรณำกำรจัดศึกษำจังหวัด 
        2.1 การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
      2.1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา  
            1) การก าหนดนโยบาย แนวทาง แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด ให้
ครอบคลุมทุกมิติของสถานศึกษา เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม 
            2) การด าเนินงาน การจัดท าแผน แนวทาง การใช้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและชุมชน 
            3) การส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด และการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            2.1.2 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครู
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือการบริหารจัดการ 
          2.1.3 สร้างหลักเกณฑ์การประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา 
และบริหารจัดการแบบเอกเทศ เพ่ือวัดคุณภาพนักเรียนและครู ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนนั้น ๆ 
          2.1.4 การส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก 
          2.1.5 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
          2.1.6 ส่งเสริมให้ส าหนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
    2.2 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ กศจ. เพชรบูรณ์ 
          2.2.1 การคัดเลือกโรงเรียนระดับปฐมวัย/โรงเรียนขนาดกลาง เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับ
จังหวัด และสามารถขยายผลการด าเนินงานในระดับอ าเภอได้  
          2.2.2 ปรับการวัดและประเมินผลและรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ 
          2.2.3 ส่งเสริมการด าเนินงานศาสตร์พระราชา โรงเรียนคุณธรรม และคุณลักษณะผู้เรียน
เพชรบูรณ์ ในโรงเรียนต้นแบบ 
          2.2.4 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียน 
          2.2.5 การส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
       2.3 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากชุมชนและท้องถิ่น 
       2.4 ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา
และการบริหารจัดการ 
      2.5 ส่งเสริมการศึกษาผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุ สามเณร  
      2.6 ประสาน ส่วนราชการระดับสูงในการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาในทุกระดับ / การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี  
ตามความเหมาะสม   
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8. อ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 1.1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา ๖ 
ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3 ระดับ ได้แก่ (๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  (๒) ระเบียบ
บริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา  (๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา ที่
เป็นนิติบุคคล ตามหมวดที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง มาตรา ๙ ให้จัดระเบียบบริหารราชการ 
ในส่วนกลาง ดังนี้(๑) ส านักงานปลัดกระทรวง (๒) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และ มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
  (๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  (๓) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   

  มาตรา ๑๔ ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่ 
  (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา
ทุกระดับ  
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนตามข้อ (๑)  (๓) พิจารณา
เสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (๔) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามข้อ 
(๑) และ (๕) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวกับการศึกษา 

  มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
  มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติการสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส านักงาน 
  มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน 
และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
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แห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และ
เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของส านักงาน 
  มาตรา ๑๙ ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรีซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ งเป็น
ข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
  มาตรา ๒๔ ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของส านักงานใดส านักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
  (๒) ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงาน
การบังคับบัญชาอันเป็นอ านาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือก าหนดในกฎหมายอื่น 
  (๓) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอ านาจของส่วนราชการอ่ืน 
  (๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
 

  มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นองค์กรให้ค าปรึกษาและมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความ บกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือ ทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

  หมวด ๒ การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา ๓๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  มาตรา ๓๖ ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจ
หน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน  ส่งเสริม 
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้
สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ 
ทีร่ะบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา ๓๗ ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ หน้าที่
ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนด ไว้ใน
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
  มาตรา ๓๘ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า ปริญญา 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็น 
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ (๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (๓) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการ
จัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ (๔) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (๕) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด (๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 
  หมวด ๓ การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา  ระดับปริญญาที่เป็น 
นิติบุคคลมาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในก ากับ และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี(๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
ที่เป็นนิติบุคคลในก ากับสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา  และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ 
ต่ ากว่าปริญญา (๓) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ (๔) 
วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษาของรัฐที่จัด
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การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่งแห่งใด
โดยเฉพาะ 
 
 1.2 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (๒) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการไปเป็น
ของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
รวมทัง้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (๓) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (๔) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สินของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ท้ังกระทรวงโดยต้องไม่เพ่ิมอัตราก าลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   (๕) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ตามประเภทหรือระดับ
ต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
   (๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ 
 ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากต าแหน่ง 
   (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 
   (๙) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  ข้อ ๔ ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
  ข้อ ๕ ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอ านวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ ๓ (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
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   (๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
   (๓) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
   (๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาอย่าง 
บูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
   (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”  
  ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (๒) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
   (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
   (๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
   (๖) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
   (๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. 
ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า  ความประหยัด ความรวดเร็ว
และไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 
   (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
มอบหมาย 
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  ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่  
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
   (๒) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   (๓) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 
   (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (๖) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา 
ทุกระดับและทกุประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   (๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

  ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด  
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามค าสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 
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ส่วนที่  3 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีวิธีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้  
   1. การวางแผนการด าเนินงาน 
   2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
   3. การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
   4. การน าผลการด าเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
 
1. กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  วางแผนการด าเนินงานเพ่ือติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
   1) ศึกษารายละเอียดแนวทางตามประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา  และแนวทางการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   2) ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาทุกแห่ง ในจังหวัดเสนอรายชื่อบุคคล เป็นคณะท างานในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานระดับ
จังหวัด 
   3) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน เครื่องมือการติดตามและรายงานผล 
   4) แต่งตั้งคณะท างานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานระดับ จากทุกหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหัวหน้า
คณะท างาน เพ่ือเป็นผู้ด าเนินงานติดตามและรายงานผลในระดับจังหวัดและในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   5) จัดท าร่างแนวทางการด าเนินงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และร่างเครื่องมือการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
   6) เสนอร่างแนวทางและเครื่องมือต่อศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
   7) จัดเตรียมการประชุม/คณะท างานคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 3 เดือน  
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2. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
   ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน และพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด โดยการติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับประเด็นตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
   2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ด าเนินการประชุมคณะท างานติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือชี้แจงแนวทางการติดตามและรายงานผลพร้อมกับ
เครื่องมือในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
   3)  แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และ
คณะท างาน ด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโดยใช้แบบจัดเก็บข้อมูล และส่งข้อมูลให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  
   4) สร้างเครือข่ายคณะท างานในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดต่อสื่อสาร ปรึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานร่วมกัน 
   6) ติดตามผลการด าเนินงานกับหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 
2562  ให้รายงานผลภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2562 
 
3. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการสรุปผลการติดตามและรายงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  
   1) รวบรวมผลการด าเนินงานจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ส่วนราชการต้นสังกัด  
   2) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามประเด็นที่หน่วยงานและสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน 
และจ าแนกให้ตรงประเด็นตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   3) สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา 4 
ยุทธศาสตร์ โดยจ าแนกตามหน่วยงานทางการศึกษา และระดับการศึกษา 
   4) ตรวจสอบความครบถ้วนของผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   5) จัดร่างรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอต่อประธาน
คณะท างานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา พร้อมปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ  
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   6) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  
16 กันยายน 2562 ทราบ 
   7) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รายงานต่อส านักงานศึกษาธิการภาค 17 และ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ  
 
4. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการน าผลการการติดตามและรายงานตามแผนพัฒนา
การศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานดังนี้  
   1. พิจารณาประกอบการทบทวนและยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562  
   2. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จัดท าแผนงานโครงการที่ควรได้รับการปรับปรุงหรือโครงการในการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด เพ่ือจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 
   3. ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
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ส่วนที่ 4  
ผลการด าเนินงาน 

 

 ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์  (รอบ
ทบทวน พ.ศ.2563) โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่  9/2562 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโดย
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทุกแห่งในจังหวัดด าเนินการ
ตามแนวทางการด าเนินงาน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้  
 

1. ภาพรวมการด าเนินงาน 
 1.1 มีคณะกรรมการ/คณะท างานในการด าเนินงานจ านวน 2 คณะ ได้แก่  
  1.1.1 คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ด าเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
  1.1.2 คณะท างานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะท างาน ด าเนินการเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562 
 1.2 ติดตามการด าเนินงานจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา จ านวน 27 แห่ง มีหน่วยงานและสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 21 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 77.77 
 1.3 วิธีการยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติในภาพรวมของหน่วยงาน  คือ 1) ใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน พร้อมจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 2) จังหวัด และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 3)  ใช้ในการจัดท าโครงการกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานปกติ
ของหน่วยงาน 4) ขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน และ 5) ใช้ใน
การสร้างการรับรู้และความเข้ากับบุคลากรในสังกัด 
 1.4 วิธีการน ายุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติต่อสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ ดังนี้ 1) สร้างการรับรู้
แผนพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาผ่านการประชุม 2) สร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาผ่านสื่อ 
แผ่นพับ เว็บไซต์ และ 3) สร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาผ่านการนิเทศ ติดตาม 
 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2562 ได้
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 2) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีด
ความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 3) การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ และ 4) 
การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 
จุดเน้นการศึกษาจังหวัด : การขยายผลศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
          ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
เป้าหมาย  :  1. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมสืบสานสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
          (ร.9) และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา (ร.10) 
      2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นคนมีและมีคุณธรรม 
 

ตัวช้ีวัด : 1. หน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วมด าเนินกิจกรรมสืบสารศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
           และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา (ร้อยละ 100) 
   2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ  (ร้อยละ 90) 
   3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80) 
 

ผลการด าเนินงาน 

 การขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ พระราโชบายด้านการศึกษา 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 ท าโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร                 
เทพวรางกูร ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครั้ง มีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการ มากว่า 1,600 คน  
  1.2 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2562 จ านวน 1 ครั้ง 
มีลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 200 คน 
  1.3 โครงการชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง มี ลูกเสือส ารองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,103 คน   
  1.4 โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยจัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,010 คน ปลูกต้นไม้จ านวน 6,810 
ต้น มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 613 แห่ง สามารถปลูกป่าได้ รวม 6,130 ต้น 
  1.5 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวราง
กูร จ านวน 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2562   
  1.6 ขยายผลศาสตร์พระราชาสถานศึกษาพอเพียง ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนปฐมวัย จ านวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 
จ านวน 55  คน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมศาสตร์
พระราชา สถานศกึษาพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
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 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
   2.1 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ได้ด าเนินการส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการบริหารสถานศึกษา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการ ในทุกกลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งกิจกรรมลดเวลาเพ่ิมเวลารู้ เพ่ือเพาะบ่มให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง โดยมีสถานศึกษาพอเพียง
พัฒนาตนเองและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ความยั่งยืน  จ านวน 19  แห่ง  พัฒนาตนเอง
และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียน
บ้านคลองปลาหมอ, โรงเรียนบ้านวังศาล และโรงเรียนบ้านซับเปิบ และมีสถานศึกษาผ่านปะเมินเป็นศูนย์ฯ และอยู่
ระหว่างประกาศผลจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางลาด โรงเรียนบ้านสักแห้ง โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง และ
โรงเรียนบ้านกงกะยาง 
  2.2 โครงการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยด าเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง 
(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว โดยกระบวนการด าเนินงานตามแนวทางการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) มีผลการด าเนินงาน คือ 1) มีหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 
2)ผู้บริหาร ครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 4) ได้ผลงานโรงเรียนสุจริตและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ได้ด าเนินงาน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สร้างจิตส านึกพลเมืองดี สร้างสื่อภาพยนตร์สั้น 
รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดท า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ถอดบทเรียน Best practice มีผลการด าเนินงาน คือ 1) ได้หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 2) ผู้บริหาร ครู 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  4) ได้ผลงานโรงเรียนสุจริตและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศ 
 

  5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   มีการด าเนิน    
1)โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์  และ 2)โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
คุณธรรม เป็นโครงการที่สืบสารศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่ศูนย์ 
กศน.อ าเภอ ครูและผู้เรียน ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 6 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  6.1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ จัดการเรียนรู้ รายวิชา หน้าที่พลเมือง โดยนักศึกษา            
ทุกคนผ่านการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100  
  6.2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ 1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 2) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่
ครแูละนักศึกษา การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 90 
  6.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม ่มีการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  2)  โครงการท าฝายชะลอน้ า ไดส้ร้างฝายชะลอน้ าในพื้นที่ และ 3)  
โครงการส านึกรักษ์ธรรมชาติ โดยการดูแลปลูกสร้างสวนป่าภายในวิทยาลัย 
  6.4 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการชีววิถีและเศรษฐกิจ
พอเพียง  2) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม และ 3) โครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์น้ า  
และเลี้ยงปศุสัตว์และการณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ฝากเงินออมกับทางธนาคารวิทยาลัยฯ  คณะครู 
เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
  6.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                       
2) โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน  3) โครงการวันดินโลก  สถานศึกษาก าหนดให้นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ ร้อยละ 100 และ 4) กิจกรรมจิตอาสา สถานศึกษามีการปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตอาสา รู้จัก
เสียสละ ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานชุมชนตลอดปีการศึกษา 
 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดโครงการปลูกจิตส านึกรักษ์สถาบันหลักของชาติ จ านวน 
1 ครั้ง ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
 8. เทศบาลเมืองหล่มสัก มีการจัดโครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาในสังกัด คิดเป็นร้อยละ 100  
 9. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จัดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  มีผลการ
ด าเนินงานคือ ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันออกก าลังกาย เล่นกีฬา สุขภาพพลานามัย แข็งแรง ได้รับการ
ปลูกฝังการมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัย รู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ 80 
 10. เทศบาลต าบลดงขุย จัดโครงการโตไปไม่โกง ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้จักรักความ
ถูกต้องและความเป็นธรรมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน มีผลการด าเนินงานคือ คิดเป็นร้อยละ 100 
 11. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน คือ 
  11.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ด าเนินการ 1)  โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   2) โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
โรงเรียน และ 3) โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้ด าเนินงานสู่ครูและนักเรียน 
ร้อยละ 100  
  11.2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการ 1) โครงการตามแนวพระราชด าริ กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  กิจกรรมงานสวนสมุนไพร  กิจกรรมห้องเก็บงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ มีผลด าเนินงาน ร้อยละ  92.45  และ 2) โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท าตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน  กิจกรรมค่ายงานอาชีพร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  
กิจกรรมประสานเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  มีผลด าเนินงาน ร้อยละ  93.25 
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  12.1 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านจิตอาสาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้น านักศึกษา              
มีผลการด าเนินงานคือ  มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาและผู้น านักศึกษา จ านวน 47 คน เข้าร่วม
กิจกรรม 1) ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ จ. เพชรบุรี 2) รับฟังการบรรยายและถอดบทเรียน 
เรื่อง “เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา” และ 3) รับฟังการบรรยายและถอดบทเรียน เรื่อง ‘จิตอาสาตามรอย
ศาสตร์พระราชา” 
  12.2 โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราท าดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีนักศึกษา           
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม คือ 1) ร่วมกันปลูกต้นไม้รวงผึ้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  และ 2) ร่วมกันท าความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  12.3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,000 คน 
 13. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน คือ 1) โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย และ 2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษา  ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย      
 14.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน คือ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการด าเนินงานคือ 1)  นักเรียนรู้คุณค่าสามารถน าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80  2) ครูทุกรูป/คน น าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
   
 การพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ   
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เคลื่อนที่  
โดยมีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจ าอ าเภอ 11 
อ าเภอ จ านวน 11 ครั้ง และกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพ้ืนที่ 11 อ าเภอ 
จ านวน 12 ครั้ง สามารถลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ในเบื้องต้น 
  1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
และประจ าอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด รับทราบและเข้าใจการ
ด าเนินงานให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  1.3 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มีการประชุม 
คณะกรรมการ คณะท างาน คณะวิทยากร 1 ครั้ง และอบรมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 109 คน สามารถสร้างองค์ความรู้พัฒนาสามารถขยายความรู้สู่ผู้เรียนให้รู้เท่าทัน
ภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์ ในเบื้องต้นได้ 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผล               
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ด าเนินโครงการ 1) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  2) โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   3) โครงการสถานศึกษาสีขาว  4) โครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดและจราจร โดยมีผลการด าเนินงานคือ โรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 141 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยในรูปแบบใหม่ เช่น สื่อออนไลน์  ยาเสพติด
รูปแบบใหม่  “เป๊ปชี่” (เขียว-เหลือง) และตระหนักรู้ถึงภัยต่าง ๆ มีความสามรถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
  2.2 ด าเนินโครงการ 1) โครงการการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2562 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”  และ
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญญายาเสพติดในสถานศึกษา 
2562 มีผลการด าเนินงาน คือ   
   1) กลุ่มเป้าหมายนักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา จ านวน 100 คน เข้ารับการ
ฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” มีความตระหนักรู้เห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตในการดูแลช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่น ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเองให้หากไกลจากยาเสพติด  
   2) กลุ่มเป้าหมายนักเรียนแกนน าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 45 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน รวม 
360 คน เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีกิจกรรมการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ป้องกันปัญหาการหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหาการกินเหล้า สูบบุหรี่ และ
นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เที่ยวเตร่ 
ติดเกม ทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีภูมิคุ้มกันทางด้านยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผล               
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.1  โครงการดนตรีพัฒนาทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติดส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้
นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งทางด้านความคิด การพูดและ
การลงมือท าให้คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น มีวัฒนธรรมสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
  3.2 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2562 ได้ขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษาทุกแห่ง เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมการก ากับ ติดตามผล การขับเคลื่อนโครงการลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
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 4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีด าเนินโครงการ 1) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน มีผลการด าเนินงานคือ นักเรียนตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เกิดความเชื่อม่ันในตัวเองทั้งทางด้านความคิด การพูดและการลงมือท า นักเรียนให้คิด
เป็นท าเป็นแก้ ปัญหาเป็น  นักเรียนมีวัฒนธรรมสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  2) โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปี 2562 มีผลการด าเนินงานคือ สามารถขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในและรอบ
สถานศึกษา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   มีการด าเนิน
โครงการ 1) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด 2) โครงการส่งเสริมสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 3) โครงการอบรมประชาชนส่งเสริมประชาธิปไตย “รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 
เป็นโครงการที่. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ให้แก่ผู้เรียน กศน.ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และ 4) โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุมกันส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในมิติความรุนแรง
ด้านยาเสพติด ให้แก่ผู้เรียน กศน. ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 6. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  6.1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ มีการด าเนินโครงการ 1) โครงการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ทุกชั้นปี มีผล
การด าเนินงานคือผ่านการเรียนรู้ ทุกคน/ทุกแผนกวิชา จ านวน 4,913 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2)  โครงการ
คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมหลัก กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรม  และกิจกรรม เข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ ทุกคนจ านวน 4 ,913 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ 3) โครงการป้องกันยาเสพติด 
โครงการกีฬาสี มีนักศึกษาผ่านการร่วมกิจกรรมทุกคนจ านวน 4,913 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  6.2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1) โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
ด าเนินงานคิดเป็น  ร้อยละ 90 และ 2) โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 2562  ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 
   6.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมวันสุนทรภู่ต้าน
ยาเสพติด ด้วยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สอดแทรกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด และ โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด 
  6.4 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ชีวิตและสังคมไทย กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนกวิชา และ 2) โครงการ : วันงดสูบ
บุหรี่โลก และโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรม : ป้ายนิทรรศการ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 
  6.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการเกี่ยวกับทักษะชีวิตและ
ป้องกันภัยคุกคาม ได้แก่ การอบรมวัยใสตั้งครรภ์ก่อนวัย และการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีสติ สถานศึกษา
จัดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรมทุกคน ร้อยละ 100 และ 2) โครงการเก่ียวกับการต่อต้าน
ยาเสพติด ได้แก่ การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 2) โครงการตรวจสารเสพติด และ 3)โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
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ยาเสพติด สถานศึกษามีระบบการติดตามนักเรียนกลุ่มเสียง มีหน่วยงานเข้ามาช่วยด้านการตรวจสารเสพติดและ
ส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 7. เทศบาลเมืองหล่มสัก การด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน คือ  1) โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และ 2) โครงการออกก าลังกายต้านยาเสพติด สู่สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 
 8. เทศบาลเมือวิเชียรบุรี การด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน คือ  โครงการซักซ้อมแผน
ดับเพลิง มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องการหนีไฟ วิธีป้องการกัน
ตัวเองเมื่อเกิดอัคคีภัย ไม่ให้ตื่นตกใจกลัว 
 9. เทศบาลต าบลดงขุย ด าเนินโครงการ 1) โครงการโตไปไม่โกง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทันการ
คอรัปชั่น มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 90 และน าไปบูรณาการกับแผนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้จักรัก
ความถูกต้องและความเป็นธรรมเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 100 และ 2) โครงการธรรมะวัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีมารยาท เหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการด าเนินงานคือร้อยละ 90   
 10. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการโครงการทักษะการด ารงชีวิต และกิจกรรม
สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ได้ด าเนินงานสู่ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด มีนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจ านวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมคือ 1) อบรมรับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษ  2) ศึกษา
ดูงานเรือนจ าแคน้อย และเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 12. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติด ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย   2) โครงการส ารวจการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต                 
มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าใน 1 ปี ร้อยละ 85     
 13.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียน ได้แก่ 1) 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ  2) โครงการอบรมกฎหมายและอันตรายจากยาเสพติด 3) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
4) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน  มีผลการด าเนินงาน คือ 1) นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยอย่างสม่ าเสมอ 2) นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการบริการสุขภาพ 3) นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมด้าน
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ๔) นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพ แข็งแรง มีสมรรถภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

จุดเน้นการศึกษาจังหวัด : 1. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
          2. พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
                 ตอบสนอง ความต้องการของจังหวัด 
 

เป้าหมาย :  1. ผู้ส าเร็จการศึกษา มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและประกอบอาชีพ 
   2. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
   3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
   4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

ตัวช้ีวัด  :  1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  (42 : 58) 
   2. ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)  
      ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 60) 
   3. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 70) 
   4. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 65) 
   5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 70) 
   6. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEER) สูงขึ้น ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย/ป.ตรี (A1/A1/A2) 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
   1.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ได้ด าเนินการมอบนโยบายเขตพ้ืนที่ลงสู่โรงเรียน “1 โรงเรียน 
1 อาชีพ”  เพ่ือให้ทุกโรงเรียนได้มีอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะอาชีพ และจะมีการจัดนิทรรศการ                       
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ” ในระดับเขต ในภาคเรียนที่ 2  3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนท าการวัดแวว/ความถนัดทาง
อาชีพให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ,6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ,3 เพ่ือให้นักเรียนค้นพบตนเอง  
คุณครูสามารถวางแผนการเรียนให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดของตนเอง  และเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกทักษะใน
อาชีพที่ตนเองถนัดและชอบ และจะมีการนิเทศติดตามในทุกภาคเรียนที่ 1 และมีผลการด าเนินงาน คือ 
    1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 894 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวแทนผู้ปกครอง จ านวน 
210 คน ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 45 คน รวม 1,149 คน เข้ารับฟังการแนะแนวและ                        
ชมนิทรรศการอาชีพ  
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    2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มี ”1 โรงเรียน 1 อาชีพ”   
    3) โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน มีการวัดแววอาชีพ/ความถนัดทางอาชีพให้กับนักเรียน  
    ส่งผลให้ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแทนผู้ปกครอง  ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีความรู้โลกกว้างทางอาชีพ  ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 2) นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อสายอาชีพเกินร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 60.96 3) นักเรียนทุกโรงเรียน
ได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามบริบทของโรงเรียน  มีทักษะการเรียนรู้ตามผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  และ 4) นักเรียนได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
 2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   มีด าเนินโครงการ/
กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน คือ โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ (มสธ.) ให้แก่ผู้เรียนทุกคน เพ่ือผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 100  
 3. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ด าเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษา จ านวนนักเรียน ระดับ ปวช.  2,663 
คน และส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ จากจ านวนนักเรียนผู้จบการศึกษา 1 ,062 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.26 
  3.2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบาย ลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด าเนินงานได้ร้อยละ 80 และ 2) โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ครั้งที่ 2 ด าเนินงานได้ คิดเป็นร้อยละ 80 
  3.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ 1)  โครงการแนะแนวสัญจร 2) โครงการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ  3) โครงการ Open House เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา 4) 
โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 5) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  เพ่ือผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 6) โครงการแนะแนวการจัดหางานร่วมกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการ มีผลการด าเนินงานคือ นักศึกษา ปวช. จบ 63 คน ได้ท างาน 14 คน และ ปวส.จบ  51 
คนได้ท างาน 40 คน นอกจากนี้ยังมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้า
ท างานในสถานประกอบการ อีกด้วย 
  3.4 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการ : ออกแนะแนวและรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา และโครงการ Road Show และแนะแนวสัญจรโรงเรียนเครือข่าย โครงการเปิดบ้านอาชีวะสูอาชีพกิจ
กิจกรรม : ออกแนะแนวโรงเรียนในชุมชน และพ้ืนที่บริการน านักเรียนในพ้ืนที่เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศ ภายในวิทยาลัย
ฯ  ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษาเรียนต่อสายอาชีพสูงขึ้นระดับหนึ่ง 2) โครงการ : แนะน าเส้นทางสู่อาชีพและโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรม : อบรมนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา  ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษาเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
อาชีพสูงขึ้น 3) โครงการ : ระบบเครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา V-COP และส ารวจความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการและแนะน าการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Big data system กิจกรรม : ให้ความรู้หลักการท างานระบบบริหาร
จัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  www.v-cop.net ส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ  ส่งผลให้อัตรา
การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้น 4) โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา    
ปีการศึกษา 2562 กิจกรรม : อบรมการจัดท าแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น และ 5) โครงการ : พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบาย             
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ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรม : จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ โรงเรียนนาสนุ่น
วิทยาคม โรงเรียนบ้านสระประดู่ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ โรงเรียนบ้านล าตะคล้อ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม และ โรงเรียน
เมืองศรีเทพ  
  3.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการแนะแนวศึกษาต่อ  โดย
สถานศึกษามีโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ม.3 ในเขตอ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง และจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
อัตราผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 2) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา สถานศึกษามีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งพบว่ามีอัตรา
การศึกษาต่อในระดับ ปวส. และระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.71 และ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอัตราการได้งานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี คิดเป็นร้อยละ 90 
 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินโครงการ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และ 
2) โครงการลูกวังชมภูมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
 5. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการ 1) โครงการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ 2) ส่งให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินกิจกรรมการติดตามการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีอัตรา
การได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 66.67)  
และ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน อยู่ที่ 4.56 คะแนน ของ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
 7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการแนะแนวการศึกษา 3  คณะ/ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 80  
 8. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติเพชรบูรณ์ ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 1) ปีการศึกษา  2562 วุฒิ ม.3. ศึกษาต่อระบบ Pre-Degree จ านวน 62  คน วุฒิ ม.6.  จ านวน 94 
คน วุฒิ ปวส. จ านวน 19  คน  วุฒิ ปริญญาตรี จ านวน 31  คน รวมจ านวน 206 คน 2) ปีการศึกษา 2561 วุฒิ ม.3.
ศึกษาต่อระบบ Pre-Degree จ านวน 41 คน  วุฒิ ม.6. จ านวน 116  คน วุฒิ ปวส. จ านวน 23 คน  วุฒิ ปริญญาตรี 
จ านวน 29   
 9. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา
จังหวัด และศึกษาต่อ คือ  กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมส ารวจการศึกษาต่อ  
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 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการศึกษาสนองความต้องการของจังหวัด  

 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีการด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ มีผลการด าเนินงาน คือ 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมขึ้น  2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นในการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้ง 2 ระดับ 
ดังนี้  ผลการทดสอบ ชั้น ป.6 สูงขึ้น ร้อยละ 5.94 และผลการทดสอบชั้น ม.3 สูงขึ้นร้อยละ 2.68  3) นักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน ศิลปหัตกรรมระดับชาติหลายรายการ ได้แก่ กิจกรรม 
Multi Skills กิจกรรม Crossword กิจกรรม Story Telling เป็นต้น  และ 4) นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                
ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 คน 
 2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  มีการด าเนินโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้แก่ผู้เรียน กศน.ทุกคน เพ่ือยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน  คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินโครงการ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)  2) โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก (English Camp)   และ 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)   
 4. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการโครงการ English Camp ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 50  
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการด าเนินงานคือ ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น ระดับ
ปริญญาตรี อยู่ที่ระดับ A2 
 6. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ด าเนินกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับนักศึกษา และโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 85  
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด
เพชรบูรณ์  ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การพัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านโครงการอบรมก่อนสอบ O-NET 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
 

จุดเน้นการศึกษาจังหวัด : 1. ผู้ เรียนอ่านออกเขียนได้อ่านหนังสือแตกตามมาตรฐานแต่ละชั้นเรียนและ 
                                       ศักยภาพผู้เรียน 
           2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของจังหวัดและตามหลักสูตรที่ก าหนด และ 
                 การบูรณาการเสริมสร้างเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  
                  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
          3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทดสอบระดับชาติ ( O-NET,V-NET,N-NET) 
 

เป้าหมาย :  1. ผู้เรียน อ่าน-เขียน หนังสือได้ตามมาตรฐาน และอ่านแตก ตามล าดับ 
   2. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด”  
   3. คุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภทเพิ่มขึ้น    
   4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
   5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็นของสายงาน 
 

ตัวช้ีวัด  :  1. ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 82) 
   2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกและเขียนได้ (ร้อยละ 100) 
   3. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 70) 
   4. คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพ่ิมสูงขึ้น (จากผลการทดสอบระดับชาติ) (ร้อยละ 44) 
   5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียน 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  โดยมีการจัดท า 1) ข้อมูล
สารสนเทศ School mapping โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นระดับหน่วยงาน ต้นสังกัด ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับอ าเภอ 
รวมจ านวนสถานศึกษาที่รวบรวมได้ จ านวน 705 แห่ง 2) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดศึกษาปฐมวัยโดยบูรณา
การ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 110 คน 3) มีการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 3 ครั้ง เรื่องสื่อเพลงส าหรับครูผู้สอนปฐมวัย เรื่องการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย EF และวิจัยในชั้น
เรียนส าหรับครูผู้สอนปฐมวัย รวม 330 คน  4) มีการทบทวนแผนการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 5) มี
การจัดนิทรรศการการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 6) ได้ท าการนิเทศสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจ านวน  53 แห่ง 7) มีการประกวดนวัตกรรมเพ่ือเจ้าร่วมกิจกรรม
ระดับชาติ จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลกิลาพร  
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  1.2 โครงการ TFE (Teams For Education)  มีผลการด าเนินงานคือ 1) มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับจังหวัด 1 แนวทาง 2) สถานศึกษาน าร่อง ทั้ง 6 โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา
นักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ผลการทดสอบ O-NET ระดับสถานศึกษาละ 1 รูปแบบ/
แนวทาง 3) มีฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สารสนเทศด้านการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด  
  1.3 โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
ระดับจังหวัด การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาระดับจังหวัด และการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง   การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางการนิเทศและการน าไปใช้ การพัฒนา Supervisor Teams การวางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
และนิเทศแบบบูรณาการ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการด าเนินงานคือ  
1) มีแนวทางทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานในระดับจังหวัดจ านวน 
5 แนวทาง และ  2) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดจ านวน 28 คน และ Supervisor Teams ระดับเขต
พ้ืนที่จ านวน 27 คน สร้างรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาการนิเทศ แบบบูรณาการ PETBURA MODELและ
เครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
  1.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ ์1) กิจกรรมสร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการด าเนินงานคือ จัด
ประชุมผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 3 ครั้ง  ผู้เข้า
ประชุม จ านวน 330 คน โดยการประชุมมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติ
ตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ความรู้  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) กิจกรรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีรูปแบบส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ระดับชั้น ป.1-2 ระดับจังหวัด  
สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 อ่านออก-เขียนได้  ครูผู้สอนมีสื่อ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้น ป.1-2 ให้อ่านออก-เขียนได ้
  1.5 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรม นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 5 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญ
ในการนิเทศ  จึงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 

 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
  2.1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ  141 แห่ง มีผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมดังนี้  
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  1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
     2)  สถานศึกษาในสังกัดที่มีการพัฒนาห้องสมุดตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. จ านวน  96   แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 68.09 
    3) สถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดห้องสมุดมีชีวิต ตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. จ านวน  38 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 26.95 
    4) ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน  19,542  คน 
     5) ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่  สพฐ. ก าหนด จ านวน 16,856 คน 
คิดเป็นร้อยละ  86.26 
 2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านคล่องและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได ้โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.3  โครงการค่ายยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ โครงการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  มีผลการด าเนินงาน คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2,118 คน ผ่านการประเมินการอ่านการเขียน ดังนี้ 
  1) การประเมินการอ่านออกเสียง ผ่าน  2,089 คน ปรับปรุง  29 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 
  2) การประเมินการอ่านรู้เรื่อง ผ่าน 2,095 คน ปรับปรุง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91 
  3) การประเมินการเขียนค า ผ่าน 2,052 คน ปรับปรุง 66 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 
  4) การประเมินการเขียนเรื่อง ผ่าน 2,090 คน ปรับปรุง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 98.68 
 2.4 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระท้องถิ่น
เพชรบูรณ์ เช่น หน่วยประเพณีอุ้มพระด าน้ า  หน่วยข้าวโพด หน่วยสถานที่ส าคัญในเมืองเพชรบูรณ์ มีหน่วยการจัด
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาระท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ของโรงเรียน
อนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และโรงเรียนบ้านห้วยสะแก เป็นต้น  
 2.5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 141 โรงเรียน  และจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน จ านวน 14 กลุ่มโรงเรียน โดยทุกกลุ่มโรงเรียน
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2561  ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ คือนักเรียนชั้น ป.6 จ านวน 2,009 คน  และนักเรียนชั้น ม.3 จ านวน 795 คน มีผลการ
ด าเนินงานคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นในการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา               
ทุกสาระการเรียนรู้ ทั้ง 2 ระดับ ดังนี้   
 1) ผลการทดสอบ ชั้น ป.6  วิชาภาษาไทย สูงขึ้น ร้อยละ 12.04 วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น    ร้อยละ 5.94 
วิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้น ร้อยละ 1.46 และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ร้อยละ 1.93 
 2) ผลการทดสอบชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย สูงขึ้น ร้อยละ 9.65 วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น ร้อยละ 2.68 วิชา
คณิตศาสตร์ สูงขึ้น ร้อยละ 11.58 วิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ร้อยละ 10.02 
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 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมี                
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.1 โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น 
ป.1 มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พร้อมทั้งสื่อสารได้  การประเมินการอ่าน                        
มีประสิทธิภาพ 
  3.2 โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องใน  วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 โดยด าเนินงานโรงเรียนคัดเลือก
ผลงานนักเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานจากโรงเรียน 
และประกาศผล-รายงานผลการคัดเลือกผลงานนักเรียน  ไปยังสถาบันภาษาไทย เพ่ือให้สถาบันคัดเลือกผลงาน 
และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ส่งผลให้สมรรถนะ
ความสามารถและทักษะของครูผู้สอนภาษาไทย และศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และนักเรียนเรียนด้านภาษาไทย                
ตามความสามารถและความสนใจ 
  3.3 โครงการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) ชั้น ป.3                
ปีการศึกษา 2561 มีผลการความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ และด้านเหตุผล ของนักเรียน ชั้น 
ป. 3 จ านวน 1 เล่ม  
  3.4 โครงการ การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีการจัดท าแนวทางการสอบและก าหนดการสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / 
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และมัธยมศึกษาปีที่ 1  , 2  
การจัดท าข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และด าเนินการสอบวัดความรู้ 
น าผลการทดสอบไปใช้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน 
  3.5 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทดสอบความรู้และความคิด               
รวบยอด ของนักเรียนชั้น ป.6 / ม.3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับ
นักเรียนทุกคนน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 น าผลการสอบไปใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมี                 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  4.1 โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  มีผลการ
ด าเนินงานคือ นักเรียนชั้น ป.1 มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พร้อมทั้งสื่อสารได้                  
การประเมินการอ่านมีประสิทธิภาพ 
  4.2 โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 มีผลการด าเนินงานคือ สมรรถนะ
ความสามารถและทักษะของครูผู้สอนภาษาไทย และศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และนักเรียนเรียนด้านภาษาไทยตาม
ความสามารถและความสนใจ  
  4.3 โครงการ learning Media สื่อแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการด าเนินงาน
คือ มี learning Media เป็นสื่อแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
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  4.4 โครงการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3                   
ปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงานคือ มีสรุปผลความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ และด้าน
เหตุผล ของนักเรียนชั้น ป. 3 ในสังกัด สพฐ./ สช. 
  4.5 โครงการ การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการด าเนินงานคือ มีสรุปผลประเมินความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ส าหรับนักเรียนทุกคนในสังกัด /สช. และมีการน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของนักเรียน 
  5.6 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ทดสอบความรู้และความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนชั้น ป. 6/ ม.3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียน 
น าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจบการศึกษา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

 5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   มีด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน คือ 1) โครงการส่งเสริมผู้รู้หนังสือ ด าเนินงานกับระดับประถมศึกษา
อ่านออกและเขียนได้ ร้อยละ 100  2) โครงการ “รักบ้านเกิด” เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ด าเนินงานร้อยละ 100 และ 3) โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N – NET มีการการ
ด าเนินงานคือค่าเฉลี่ยะเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  
 

 6. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  6.1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ด าเนินงานดังนี้  
   1) การทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา จบการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา 1,217 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
   2) การทดสอบ V- NET คะแนนเฉลี่ย สถานศึกษา ระดับ ปวส 40.22 ระดับ ปวช. 41.63 
 6.2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด าเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทอสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 6.3 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ : ทดสอบมาตรฐานวิชาขีพ และ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา V – NET กิจกรรม : นักเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2  ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน และนักเรียนระดับ ปวช.3 เข้าสอบ จ านวน 111 คน สอบผ่าน จ านวน 71 คน 
และระดับชั้น ปวส. 2 เข้าสอบ จ านวน 107 คน สอบผ่าน จ านวน 64 คน ส่งผลให้ คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทเพ่ิมสูงขึ้น นักเรียน นักศึกษา สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการสอบ V-NET 
ระดับชั้น ปวช. 3 นักเรียนสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 63.96  ระดับชั้น ปวส.2 นักศึกษาสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 
59.81 
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  6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต  โครงการ          
วันวิชาการ  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   มีการฝึกทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียน สร้างอาชีพ จัดท าสื่อนวัตกรรม               
การออกร้านธุรกิจจ าลองของผู้เรียน  การเข้าร่วมขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดและระดับภาค 
 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย               
แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  
 8. เทศบาลเมืองหล่มสัก  ด าเนินโครงการ 1)  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  2) โครงการ                          
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และ 3) โครงการสืบสารประเพณีท้องถิ่น สู่สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100    
 9. เทศบาลต าบลดงขุย ด าเนินโครงการ 1) น านักเรียนเข้าร่วมโครงการประเพณีสงกรานต์ และแห่ธง
สงกรานต์ ต าบลดงขุย มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2) น านักเรียนเข้าร่วมโครงการ ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา
ประจ าปี 2562 มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 90 5) สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และ  6) โครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 10. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการ 1) กิจกรรมส่งเสริมการสอนด้านการอ่าน การ
เขียนและค านวณ ชั้น ป.1-3 ผลการด าเนินงานร้อยละ 80  2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงานร้อยละ 85  3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานร้อยละ 45 5) โครงการเข้าค่ายคณิต, วิทย์, 
อังกฤษ, ไทย ผลการด าเนินงานร้อยละ 45     
 11. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัดเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังนี้  
   11.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเขียน คือ กิจกรรมรักการอ่าน และ กิจกรรม
พัฒนาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี โดยมีผลการด าเนินงาน คือ 1) นักเรียนร้อย
ละ 85 ได้รับการสอนเสริมทุกรูป 2) นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการทดสอบการอ่าน การเขียนในแต่ละเดือนตาม
ค าท่ีก าหนด 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   11.2 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 1) โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์  
2)โครงการอบรมก่อนสอบ O-NET  3) โครงการอบรมก่อนสอบ B-NET มีผลการด าเนินงาน คือ 1)  นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  2) นักเรียนทุกระดับชั้น มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
4) ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 5) นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้ และ 6) นักเรียนร้อยละ 42 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O -NET)  และ (B-NET) สูงขึ้น 
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ผลการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลการสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ครู
โรงเรียนเอกชนที่สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 264 คนได้รับความรู้ ดังนี้  1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง แบบบันทึกผล
การเรียนรายวิชา และรายงานผลการสอบ O-NET  2) การวิเคราะห์ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 3) การวิเคราะห์ประเมินผลการสอนระดับสาระ ระดับมาตรฐานการเรียนรู้  และระดับตัวชี้วัด                    
4) แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) วิเคราะห์เงื่อนไข/ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 6) การประเมินระดับสถานศึกษา 7) การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบ               
8) แผนการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.2 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยด้วยสื่อนิทานและเพลงส าหรับครูโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
จ านวน 1 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม 53  คน ส่งผลให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน าสื่อนิทาน และเพลงไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการดังนี้  
   1) โครงการอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
   2) โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing Science) 
   3) โครงการการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4) โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
   5) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมต่อต้านการทุจริต และระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล 
   6) โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(Computing Science)  
   7) โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2562 
   8) โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   9) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 
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   10) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.1 โครงการ ฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  ปี 
2562 ด้วยระบบทางไกล  โดยครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและครูผู้สนใจในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 ได้รับ การพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ตามแนวสะเต็มศึกษา
และได้เรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา 
  3.2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ วิเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง ได้ด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบ PLC การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  การพัฒนาครูผ่านระบบ Online การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
สังกัด ส่งผลให้มีฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ช่องทางที่หลากหลายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรประยุกต์ทฤษฎี และแนวคิดใช้
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  4.1 โครงการ ฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 
2562 ด้วยระบบทางไกล มีผลการด าเนินงานคือ 1) ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและครูผู้สนใจใน
สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ตามแนวสะเต็มศึกษา 2) ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และครูผู้สนใจในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
ได้เรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา 
  4.2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีผลการด าเนินงานคือ 1) มีฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 2) 
ช่องทางที่หลากหลายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) บุคลากรประยุกต์
ทฤษฎีและแนวคิดใช้พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน 
 5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  ด าเนิน โครงการ
พัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น     คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 6. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มีด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  6.1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ผ่านการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ร้อยละ 100  
  6.2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  ด าเนินงาน 1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
สมรรถนะครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย และ 2) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดย
การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 80  
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  6.3 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 
   1) โครงการ : ประเมินศักยภาพในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม : จัดอบรม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
   2) โครงการ : พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา กิจกรรม : อบรมการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายบุคคลและแผนกวิชา มีผลการด าเนินงานคือ 1) รายงานการประเมินตนเอง 
รายบุคคล 2)รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา 3) รายงานการประเมินตนเอง 
  6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผลการด าเนินงานท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เทคนิคการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
 7. เทศบาลเมืองหล่มสัก ด าเนินโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษา และ
ศึกษาดูงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
 8. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
วิเชียรบุรี มีผลการด าเนินงานคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 90 
 9. เทศบาลต าบลดงขุย ด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100  
 10. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ด้านการใช้แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลด้ านการเรียนการสอน
ด าเนินงานได้ คิดเป็นร้อยละ 90 2) โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการศึกษาโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู ด าเนินงานได้ คิดเป็น
ร้อยละ 80  
 11. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
ด าเนินงาน คือ 1) โครงการบริหารงานบุคคล  2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากร 3) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 4) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย โครงการดังกล่าวมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 95  

 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน  2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการด าเนินงานคือ 1) ครูและ
บุคลากรร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาตนเอง 2) ครูและบุคลากรร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการ
เรียนการสอน และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 50 
ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

จุดเน้นการศึกษาจังหวัด : 1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                     ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  
          2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
         9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพื้นท่ีบริการ 
 

เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคลเป็นเอกภาพ เชื่อมโยงการทุกภาคส่วน  
                แบบบูรณาการ 
 

ตัวช้ีวัด : 1. มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (มีการด าเนินงาน) 
  2. มีระบบการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (มีการด าเนินงาน) 
  3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา บริหารจัดการตามความเหมาะสม  
                (มีการด าเนินงาน) 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง (ร้อยละ 24) 
  4. ระบบการรับนักเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ (มีการด าเนินงาน) 
  

ผลการด าเนินงาน 
 ระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยกลไกการปฏิบัติราชการที่โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศข้าราชการครูของจังหวัด และยึดหลักการมีส่วนร่วมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดท า
อัตราก าลังข้าราชการครู การโอนย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การจัดท าเงินเดือน การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การ
ด าเนินงานทางวินัย โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามล าดับ  
 1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 การบูรณาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการ  
  1.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด เพ่ือชี้แจงผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทุกสังกัดให้เห็นความส าคัญของการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นเอกภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (Phetchabun Provincial Education Data Center) จ านวน 1 ระบบ เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ
ได้น าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 17 เพ่ือทราบสถานการณ์และใช้ในการบริหาร
จัดการ 
  1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการทบทวนสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน าไปเป็น
ข้อมูลฐานในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป         
   1.3 โครงการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการด าเนินงาน
คือ 1) มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 1 ครั้ง 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน  3)  ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม ในระดับมาก  ส่งผลให้ผู้ร่วมงานภาคส่วนต่างๆ มีเจคติที่ดีมีความเชื่อมั่นและความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.4 โครงการการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ได้
ด าเนินการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือรับการตรวจราชการรอบที่ 1 และ 2 
จ านวน 2 ครั้ง และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบที่ 1 
และ 2 ตลอดจนร่วมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่เป็นหน่วยตรวจรับ ส่งผลให้การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
 

 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   ได้มีการการบูรณาการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 1) การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณธรรม ได้ด าเนินการให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก 2) คณะกรรมการติดตามอบรมหลักสูตรคูปอง
ครู ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  3) บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอกมาร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาครูและนักเรียน อาทิเช่น การอบรมครูปฐมวัย การจัด
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและชุมชน โดยจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง และโครงการ 1 ต าบล 1 โรง เรียน 5) คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย ก าหนดให้มีครบทุกโรงเรียน 
   จากการด าเนินงานมีผลการด าเนินงานดังนี้ 1) การคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการฯ เกิดจากทุกภาค
ส่วนได้ร่วมพิจารณาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 2)  โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนสีเขียว 3) โรงเรียนด าเนินการจัด
การศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
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 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  มีด าเนินโครงการ 1) โครงการการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV  ให้โรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดสามารถใช้สื่อ DLTV ส าหรับ  การเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ DLTV 
ที่มีปัญหา/ใช้งานไม่ได้ สามารถปรับปรุง/ซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว  ทันเวลา และใช้งานได้เป็นปกติ โรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดสามารถใช้สื่อ DLTV ส าหรับ การเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ ใช้สื่อ 
NEW DLTV ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) โครงการการพัฒนาและน านโยบายการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีผลการด าเนินงานคือ 1) มีการด าเนินงานจัดท าและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ 2) พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ สพป.และโรงเรียนในสังกัด            
4) พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีด าเนินโครงการ 1)  โครงการการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV มีผลการ
ด าเนินงานคือ 1) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถใช้สื่อ DLTV ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ 2)
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีใช้สื่อ DLTV ที่มีปัญหา/ใช้งานไม่ได้ สามารถปรับปรุง/ซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว  ทันเวลา และ
ใช้งานได้เป็นปกติ 3) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถใช้สื่อ DLTV ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ 4) 
ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ NEW DLTV ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2)  
โครงการการพัฒนาและน านโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานคือ 1) 
จัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่
การปฏิบัติ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ สพป.และ
โรงเรียนในสังกัด 4) พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์  ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   มีด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน คือ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการส านักงาน สถานศึกษา 
และคณะกรรมการ กศน.ต าบล มีการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 2) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มีการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และ 3)  
โครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย มีการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100  
 7. เทศบาลเมืองหล่มสัก มีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมผ่านโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
 8. เทศบาลต าบลดงขุย มีผลการด าเนินงาน คือ 1) การประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดนโยบาย   2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ดงขุย 3) โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานครูสอนเด็กเล็ก และผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนการสอนอ่ืน  4) โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และ 5) มีการด าเนินงานการบูรณาการ
บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เป็นต้น 
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 9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน 
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผ่านการด าเนินงานคือ 1) โครงการแนะแนวการศึกษา มีผลการด าเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 80 2) โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ผลการด าเนินงานร้อยละ 95  3) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือสอบบรรจุครู  ผลการด าเนินงานร้อยละ 95 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทาง
กายส าหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 95 
 10. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัดเพชรบูรณ์   ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม ดังนี้    
1) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีผลการด าเนินงาน คือ ครูและบุคลากร รับทราบผล ด าเนินงานใน
ภาพรวมของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน ท าให้มี
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน และใช้แผนปฏิบัติการเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 2) โครงการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชน  มีการ
นิเทศติดตามการสอน และประเมินผลการท างานรายปี ผลการด าเนินงานท าให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์
จากสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา ส่งผลให้ความเกิดสัมพันธ์อันดี และสามารถท างานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออก 
ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
เป้าหมายเพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและลดความเลื่อมล้ าและเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน พร้อมน าไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กแบบเรียนรวม ส่งผลให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ 
 
 การพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพื้นที่บริการ 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีด าเนินโครงการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยได้ด าเนินการ  1) ประชุมคณะท างานการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 2 ครั้ง 2) ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในระดับจังหวัด 
1 ครั้ง 3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก 1 ครั้ง 4) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ระดับต าบล 1 ครั้ง 5) การศึกษาแนวทาง
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จากจังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็ก
ตกหล่น 1 ครั้ง สามารถแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาตามศักยภาพใน
รูปแบบที่เหมาะสมและลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีด าเนินโครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน  มีการด าเนินการออกติดตามนักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคัน  
จ านวน 12 โรงเรียน  39  คน  
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัด ด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ มีผลการด าเนินงานคือ 1) มี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ให้กับผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 2) มีศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับอ าเภอ และระดับศูนย์พัฒนาวิชาการในการอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครอง/
นักเรียน 3) ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง/นักเรียน เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ การรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562  
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงานคือ 1) ได้ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานการรับนักเรียน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ   การรับนักเรียน ปีกศ. 2562 ให้กับผู้รับผิดชอบ
งานรับนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 2) ให้ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับอ าเภอ 
และระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง/นักเรียน 3) ประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง/นักเรียน เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 5. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ  ด าเนินโครงการแนะแนวศึกษา
ต่อ   สถานศึกษามีระบบการแนะแนวตามสถานศึกษา แนะแนวประชาสัมพันธ์ตามชุมชน หมู่บ้าน การรับสมัคร
ผ่านระบบ รับสมัครที่บ้านของนักเรียน  และมีรถรับส่งนักเรียนเข้าถึง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และ 2) การประชุมด้านวิชาการ ด้านหลักสูตรการศึกษา การบริหารจัดการด้านต่าง ๆสถานศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การมีจิตอาสาในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
 6. เทศบาลต าบลดงขุย มีการด าเนินงานรับนักเรียนในพ้ืนที่ และยินยอมให้โรงเรียน สพฐ.ในพ้ืนที่รับเด็ก
ตั้งแต่อายุ 3 ขวบเข้าศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือกของผู้เรียน ส่งผลให้ เด็กในพ้ืนที่ เข้ารับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย คิดเป็นร้อยละ 50 
 7. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการโครงการรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา เขตพ้ืนที่บริการจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
พิจิตร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่บริการ เขต มีผลการด าเนินงานคือ คิดเป็นร้อยละ 100  
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 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. การบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   การบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  14 ครั้ง  รวม 349 วาระ ดังนี้ 
1) เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ จ านวน 24 วาระ  2) รับรองรายงานการประชุม 14 วาระ 3) เรื่องสืบเนื่อง
การประชุม จ านวน 7 วาระ 4) เรื่องเพ่ือทราบ จ านวน 88 วาระ 5) เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษา จ านวน 
33 วาระ 6) เรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 263 วาระ และ 6) เรื่องอ่ืนๆ จ านวน 10 วาระ  โดยมีผลการบริหารจัด
การศึกษาที่ผ่านมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  
 1.1 การจัดท าหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจร เห็นชอบหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรในจังหวัด

เพชรบูรณ์เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมของสถานศึกษา และ
เห็นชอบร่างประกาศใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัย
จราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริม
วินัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ
จังหวัด / ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
โรงเรียน/สถานศึกษา 

 1.2 แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคตามแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 เห็นชอบแผนงานโครงการของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
ตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 
(ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน 15 โครงการ 

 1.3 การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

เห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 117 แห่ง 

 1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 256๒        

เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและบทบาทของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามท่ีเสนอ และฝากในเรื่องของการรับเด็กนักเรียน 
ที่ไม่มีบัตรประชาชนเข้าเรียน ให้แจ้งข้อมูลให้กับ
หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจะได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 



66 
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
 1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ

จังหวัด ปีการศึกษา 256๒ 
เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด และบทบาทของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัด 

 1.6 การให้ผู้ปกครองส่งเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2562 และการ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ี
อยู่ในเกณฑ์  

เห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2562 และการ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา 
ที่อยู่ในเกณฑ์ 

 1.7 การรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ    
3 ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี 2562 

เห็นชอบการรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส าหรับเด็ก
อายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 1.8 การจัดท า Road Map การยกระดับคุณภาพ
การ ศึกษาและก าหนดปฎิญญาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

เห็นชอบการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ. 2561- 2564) จังหวดัเพชรบูรณ์ และ 
การประกาศปฏิญญาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 1.9 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องด าเนินการ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 1.10 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน   

เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น ประจ าปีงบประมาณ 2562  
จ านวน 4 โครงการ 77 โรงเรียน จ านวนเงิน
งบประมาณ 51,029,900 บาท  

 1.11 การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

เห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน 9 โรงเรียน   

 1.12 การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบการเลิกสถานศึกษา จ านวน  21 โรงเรียน  
 1.13 การบริหารจัดการพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

ที่เลิก   
ให้ส ารวจการส่งคืนที่ราชพัสดุของสถานศึกษาท่ีเลิก
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกโรง ส่งคืนแล้วกี่โรง ยังไม่ได้
ส่งคืนและอยู่ระหว่างการด าเนินการใด โดยรายงาน
ผลให้คณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบ 
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ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
 1.14 การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การ ศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน และการปรับ
องค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด ปีการ ศึกษา 2562 

1) เห็นชอบ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ (ร่าง) 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ  
2) เห็นชอบ แนวทางการรับนักเรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562  

 1.15 โครงการการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 

๑) เห็นชอบ ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิมโอกาส  
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม 

 1.16 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศกึษา จังหวัดเพชรบูรณ์   

เห็นชอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์    

 1.17 การเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 
 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 

1) เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
เปิดสถานศึกษาท่ีเคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1  
(3 ปีบริบูรณ์) เดิมเปิดอยู่แล้วใน  ปีการศึกษา 2560 
และปีการศึกษา 2561  
2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์   เขต 2 เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

2.1 ไม่เห็นชอบ  ให้โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  
ต าบล   น้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปี
บริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากอาจส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าหนาว 

2.2 เห็นชอบ  ให้โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ต าบล
หลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิด
สถานศึกษารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปี
บริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 

 1.18 โครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 
      

เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือการเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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 1.19 ขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

ครอบครัวบ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขท่ี 
292 หมู่ 3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการศึกษา โดย นางพรพิศ  
ฉิมนันท์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

อนุมัติยกเลิกจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว
บ้านเรียน บุตตะพรม ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ 3 
ต าบลน้ าหนาว อ าเภอ  น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้จัดการศึกษาโดย นางพรพิศ  ฉิมนันท์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 2 

 1.20 ขอความเห็นชอบโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  

เห็นชอบโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณประจ าปี      
พ.ศ. 2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 1.21 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ทั้ง 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.22 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปี
การศึกษา ๒๕63 

2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2563  

เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
๒๕๖3 

 1.23 อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ของ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี 

อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้กับ 
เด็กชายภูวเดช ทรัพย์มี โดย นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี 
(มารดา) เป็นผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัว 

 1.24 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562    

รับทราบและเห็นชอบให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และให้มีการขยาย
ผลให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 

 1.25 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม)     

รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการอาหารเสริม (นม)  
    1.1 ให้ส ารวจข้อมูลจ านวนโรงเรียนที่มีความ
ต้องการเฉพาะนมยูเอชทีเพียงอย่างเดียว 
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    1.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับและ
ติดตามให้สถานศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนดให้
ครบถ้วนถูกต้อง 
2. โครงการอาหารกลางวัน 
    2.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับและ
ติดตามให้สถานศึกษาด าเนินการตามโปรแกรมการ
จัดอาหารกลางวัน (Thai School Lunch)   

 1.26 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เห็นชอบเป็นหลักการสาระส าคัญของยุทธศาสตร์และ
แนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัด
เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดท าแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัด
เพชรบูรณ์ และ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 1.27 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด
เพชรบูรณ์(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ            
รายจ่ายประจ าปี)  

เห็นชอบสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัด
เพชรบูรณ์ และ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) และ เห็นชอบใน
หลักการให้เสนอโครงการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัด
การศึกษาด้านการเกษตรปลอดภัย และโครงการที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ และโครงการอ่ืนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาตาม 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้ครบถ้วนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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2 การบริหารงานบุคคล  
 2.1 การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

1) อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้าน 1,2 และ 3) 

 
อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
(ประเมินด้าน 1,2 และ 3) จ านวน 146 ราย 

 2) อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการ(ประเมินด้านที่ 1,2 และ 3) 

อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
(ประเมินด้านที่ 1,2 และ3) จ านวน 168 ราย 

 3) อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และ 2) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ 1 และ 2  
จ านวน 71 ราย 

 4) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อน   
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 214 ราย 

 5) อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 3) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ 3) จ านวน 214 
ราย 

 6) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 282 ราย  
- ผ่านการประเมิน จ านวน 144 ราย  
- ปรับปรุงผลงานครั้งที่ 1  จ านวน 111 ราย 
- ปรับปรุงผลงานครั้งที่ 2  จ านวน 8 ราย 
- ไม่ผ่านการประเมิน จ านวน  19 ราย 

 7) อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น วิทย
ฐานะผอ.ช านาญการ,ช านาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ(ประเมินด้านที่ 1 และ 2) จ านวน 7 ราย 

 8) อนุมัติผลงานประเมินด้านที่ 1 และ2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

อนุมัติผลงานประเมินด้านที่ 1 และ2 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย 

 9) พิจารณาเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ  ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  ผู้ขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย 



71 
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
 10) อนุมัติแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู

เชี่ยวชาญ, ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
อนุมัติแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ,
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย 

 11) อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ช านาญการ  

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
เพ่ือเลื่อนขึ้นให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ 
จ านวน  1 ราย 

 12) อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เลื่อนเป็นระดับ
ช านาญงาน,ช านาญการ   

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เลื่อนเป็นระดับช านาญงาน,
ช านาญการ  จ านวน 2 ราย 

 13) อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เลื่อนเป็นระดับ
ช านาญการพิเศษ  

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) เลื่อนเป็นระดับช านาญการ
พิเศษ จ านวน 3 ราย 

 14) ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย จ านวน 317 ราย 

 2.2 งานอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้าย 
1) อนุมัติประกาศคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด 
สพฐ. ปี 2561  

 
 
อนุมัติด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด  
สพฐ. ปี 2561 จ านวน 54 ต าแหน่ง 

 2) อนุมัติประกาศคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2562 

อนุมัติด าเนินการประกาศคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2562 จ านวน 15 
ต าแหน่ง 

 2) อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562  

อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 จ านวน  
81 อัตรา 

 4) อนุมัติคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.  

อนุมัติคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. จ านวน 14 อัตรา 

 5) อนุมัติบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 242 ราย 

 6) อนุมัติบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุพิเศษ  

บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นและมีเหตุพิเศษ จ านวน 15 ราย 
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 7) อนุมัติบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 56 ราย 

 8) อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่ง
ครู  

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน 184 
ราย 

 9) อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูช่วยราชการ/ช่วยราชการ
ชั่วคราว/ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา   

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูช่วยราชการ/ช่วยราชการชั่วคราว/ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในสถานศึกษา  จ านวน 19 ราย 

 10) อนุมัติจัดสรรต าแหน่งว่าง จากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ.2552   

อนุมัติจัดสรรต าแหน่งว่าง จากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552   
จ านวน 434 ราย 

 11) ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือบรรจุ/รับย้าย/
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีต าแหน่งว่าง  

อนุมัติใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือบรรจุ/รับย้าย/รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
ต าแหน่งว่าง จ านวน 68 อัตรา 

 12) อนุมัติก าหนดสัดส่วนต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาว่าง เพื่อใช้รับย้ายและบรรจุจากบัญชี 
กศจ.เพชรบูรณ์  

อนุมัติก าหนดสัดส่วนต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาว่าง เพื่อใช้รับย้ายและบรรจุจากบัญชี 
กศจ.เพชรบูรณ์ จ านวน 45 อัตรา 

 13) อนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไป
ก าหนดให้สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่า
เกณฑ์ กรณีต าแหน่งว่าง/กรณียุบ รวม เลิก 
สถานศึกษา  

อนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดให้สถานศึกษาท่ีมี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ กรณีต าแหน่งว่าง/กรณี
ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา จ านวน 104 อัตรา 

 14) ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่
ก าหนดไว้เป็นการชั่วคราวซึ่งว่างลง 

อนุมัติก าหนดต าแหน่ง จ านวน 16 ต าแหน่ง 

 15) อนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังและปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ในสถานศึกษาที่
มีประกาศยุบเลิก และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะบรรจุ
แต่งตั้งผู้บริหารไปเป็นต าแหน่งครูในสถานศึกษาที่
มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์  

อนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังและปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ในสถานศึกษาท่ีมีประกาศ
ยุบเลิก และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะบรรจุแต่งตั้งผู้บริหาร
ไปเป็นต าแหน่งครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ า
กว่าเกณฑ ์จ านวน 48 อัตรา 

 16) อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ ต าแหน่ง
ครู (กรณีปกติและกรณีพิเศษ)  

อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ ต าแหน่งครู  
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โดยการย้ายด ารงต าแหน่งว่าง ย้ายโดยการตัดโอน
ต าแหน่งตามตัว และบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีรวม 

(กรณีปกติและกรณีพิเศษ) โดยการย้ายด ารงต าแหน่ง
ว่าง ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งตามตัว และบรรจุ
แต่งตั้งจากบัญชีรวม ข้าราชการครู จ านวน 399 
อัตรา ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 37 ราย 

 17) อนุมัติรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) /
ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการอ่ืน  

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) /ข้าราชการพลเรือน
สามัญ/ข้าราชการอ่ืน จ านวน 39 อัตรา 

 18) พิจารณาเห็นชอบรายละเอียดองค์ประกอบ
การประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา 

เห็นชอบรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 19) พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 

เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม
องค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 2.3 งานบ าเหน็จความชอบ 
1) ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ต.ค.61) จ านวน 
6,247 ราย และครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย.62) จ านวน 
6,038 ราย และของปี 2558 จ านวน 1 ราย 

 2) ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2)  

ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.61) จ านวน 139 ราย และ  
ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.62) จ านวน 134 ราย 

 3) ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น   

ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น  จ านวน 1 ราย 

 2.4 งานวินัย 
การด าเนินการทางด้านงานวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

- พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ จ านวน 2 เรื่อง 
- พิจารณาค าสั่งลงโทษ จ านวน 1 เรื่อง 
- พิจารณาการเรื่องการร้องขอความเป็นธรรม   
จ านวน 1 เรื่อง 
- พิจารณาด าเนินคดีปกครอง จ านวน 8 เรื่อง 
- พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย(ไม่
ร้ายแรง) จ านวน 3 เรื่อง 
- พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง จ านวน 5 เรื่อง 
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 2.5 เรื่องอ่ืนๆ 

1) ด าเนินการสรรหา ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) , 
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนา
การศึกษา 
2) ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา/ครุสดุดี/ครูภาษาไทย
ดีเด่น/ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2562 
3) การด าเนินการโครงการทุนการศึกษาต่างๆ  

 
- ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ 
เสร็จเรียบร้อย 
- ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา/ 
คุรุสดุดี/ครูภาษาไทยดีเด่น/ครูผู้สอนดีเด่น  
ส่ง ส านักงานคุรุสภาด าเนินเพ่ือด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 
- พิจารณาการรับทุนต่างๆ ตามท่ีก าหนดเสร็จ
เรียบร้อย 

 
 

 2. การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ของ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  13 ครั้ง  รวม 296 วาระ ดังนี้ 1)  รับรองรายงานการประชุม 12วาระ 2) เรื่อง
สืบเนื่องการประชุม จ านวน 6 วาระ 3) เรื่องเพ่ือทราบ จ านวน 32 วาระ และ 4) เรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 
246 วาระ  
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๑ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑๐/

๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๗๓๘/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ย. 
๒๕๖๑ จ านวน ๔ ราย 

 ๒. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๑และ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๘๙/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ย. 
๒๕๖๑ จ านวน ๑ ราย 

 ๓. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๐๔/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ย. 
๒๕๖๑ จ านวน ๔ ราย 
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 ๔. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี ครั้งที่ ๒ 
(๑ ต.ค. ๒๕๖๑) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๐๓/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. 
๒๕๖๑   จ านวน ๑,๕๕๗ ราย 
ที่ ๗๐๔/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑                            
จ านวน ๖๕ ราย                        

 ๕. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ประจ าปี ครั้งที่ ๒  (๑ ต.ค. ๒๕๖๑) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๐๕/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. 
๒๕๖๑                                
จ านวน ๒๔ ราย 

 6 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ด้าน 1,2) 
7 การอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การ (ด้าน 1,2 และ3) 
8 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งครู 
9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2561 
10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี ครั้งที่ 2 (1 
ตุลาคม 2561) 
11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประจ าปี ครั้งที่ 2 (1 
ตุลาคม 2561) 

ค าสั่งเลขที่ 736/2561 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2561 จ านวน 4 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 737/2561 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2561 จ านวน 2 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 702/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
2561 จ านวน 2 ราย 
 
 
ค าสั่งเลขที่ 715/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
2561 จ านวน 3 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 708/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
2561 จ านวน 1,335 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 711/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
2561 จ านวน 105 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 709/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
2561 จ านวน 34 ราย 

 12. ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ
ด้านที่ ๓) 
 

สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ค าสั่ง ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี 
719/๒๕๖๑ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 25๖๑เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
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13. ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3) 
 
14 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ ๑ และด้านที่ 
๒) 
 
 
15. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
(ด้านที่ 3) 
 
 
16. ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  
 
17. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
18. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 
 
 

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓)   
จ านวน 3 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 720/๒๕๖๑ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 25๖๑ 
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 15 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 721/๒๕๖๑ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 25๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ          
ครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)          
จ านวน 1 ราย 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการ ด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่) เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 25๖๑ จ านวน 27 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 722/๒๕๖๑ ลงวันที่ 25  ตุลาคม 25๖๑ 
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
684/256๑ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 25๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  
จ านวน 9 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
ค าสั่ง ที่  732/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 เรื่อง  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้          
จ านวน 53 ราย 
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19. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
 
 
20. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) ประจ าปี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
 

ค าสั่ง ที่ 822/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
เรื่อง  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยผลการสอบ  แข่งขันได้ 
จ านวน 1 ราย 
 
- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
ค าสั่ง ที่ 706/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม   25๖๑ 
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2             
(1 ตุลาคม 2561) จ านวน 1,253 ราย 
- ค าสั่ง ที่ 707/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม   25
๖๑ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ออกจากราชการ กรณีครบ
เกษียณอายุ จ านวน 118 ราย 
- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
ค าสั่ง ที่ 687/2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม   25๖๑ 
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม 2561) และการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
จ านวน ๓8 ราย 
- ค าสั่ง ที่ 689/2561 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม   25
๖๑ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ออกจากราชการเนื่องจากมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
2561จ านวน 4 ราย 

๒ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๘๑๓/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๓ ธ.ค. 
๒๕๖๑  จ านวน ๒ ราย 
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 ๒. ขออนุมัติการประเมินข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์   ที ่๘๑๔/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๓ ธ.ค. 
๒๕๖๑ จ านวน ๗ ราย 

 ๓. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ   ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

สพม. ๔๐ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จ านวน ๔๕ ราย 

 ๔. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ                     
ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๘๑๖/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๓ ธ.ค. 
๒๕๖๑     จ านวน ๙ ราย 

 ๕. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ เชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ ๑ และ ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่ ๘๑๗/๒๕๖๑  สัง่ ณ วันที่ ๓ ธ.ค. 
๒๕๖๑  จ านวน ๓ ราย 

 ๖. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๑ 
และด้านที่ ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๘๑๕/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๓ ธ.ค. 
๒๕๖๑   จ านวน ๑ ราย 

 7. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ด้าน 1,2) 
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ (ด้าน 1,2) 
9. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งครู 

ค าสั่งเลขที่ 790/2561 สั่ง ณ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2561 จ านวน 3 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 810/2561 สั่ง ณ วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2561 จ านวน 4 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 818/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 
2561 จ านวน 3 ราย 

 10. ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ
ด้านที่ ๓) 
 
 
 
 

- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และด าเนินการออก
ค าสั่งเรียบร้อยแล้ว สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 
ดังนี้ 
1. ค าสั่ง ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ี 787/๒๕๖๑ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
25๖๑ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
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11. ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  
 
12. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ (ด้านที่ ๑ และ 
ด้านที่ ๒) 
 
 
13. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
14. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 
 
 

วิทยฐานะครูช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ
ด้านที่ ๓)  จ านวน 2 ราย 
 
 ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 788/๒๕๖๑ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 25๖๑ 
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
จ านวน 3 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 789/๒๕๖๑ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 25๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ          
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
(ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)      จ านวน 1 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่  785/256๑ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 25๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  
จ านวน 1 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
ค าสั่ง ที่ 812/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
จ านวน 49 ราย 
ค าสั่ง ที่ 835/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
เรื่อง  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยผลการสอบ  แข่งขันได้ 
จ านวน 1 ราย 
ค าสั่ง ที่ 840/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เรื่อง  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยผลการสอบ  แข่งขันได้ 
จ านวน 1 ราย 
ค าสั่ง ที่ 841/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
เรื่อง  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยผลการสอบ  แข่งขันได้ 
จ านวน 1 ราย 

๓ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๑๔/๒๕๖๒  สั่ง ณ วันที่ ๔ ม.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๘ ราย 

 ๒. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๑๕/๒๕๖๒  สั่ง ณ วันที่ ๔ ม.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๔ ราย 

 ๓. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ             
ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ ) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๑๖/๒๕๖๒  สัง่ ณ วันที่ ๔ ม.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๑ ราย 

 ๔. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ  ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

สพม. ๔๐ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒                             
จ านวน ๑ ราย 

 ๕. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๑๗/๒๕๖๒  สัง่ ณ วันที่ ๔ ม.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๓ ราย 

 ๖. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ ๑ และ ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๘๔๙/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. 
๒๕๖๑   จ านวน ๑ ราย 

 ๗. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๑๘/๒๕๖๒  สั่ง ณ วันที่ ๔ ม.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๒๓ ราย 

 ๘. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณี
พิเศษ 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๘๗๐/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. 
๒๕๖๑   จ านวน ๒ ราย 

 ๙. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๘๖๙/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. 
๒๕๖๑   จ านวน ๑ ราย 
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 10. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ด้าน 1,2) 
11. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ (ด้าน 1,2) 
12. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
13. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
14. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
15. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างในสังกัด 

ค าสั่งเลขที่ 860/2561 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 
2561 จ านวน 1 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 27/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 
2562 จ านวน 2 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 28/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 
2562 จ านวน 7 ราย 
 
 
ค าสั่งเลขที่ 30/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 
2562 จ านวน 36 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 851/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 
2561 จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 852/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 
2561 จ านวน 1 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 861/2561 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 
2561 จ านวน 5 ราย 

 16. ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ
ด้านที่ ๓) 
 
 
 
 
17. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 
๑ และด้านที่ ๒) 
 
 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ค าสั่ง ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 843/๒๕๖๑ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 25๖๑ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓)   
จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 844/๒๕๖๑ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 25๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ          
ครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)          
จ านวน 1 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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18. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
19. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 
 
20.  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
21.  ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
22.  ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 
 

ที่  845/256๑ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 25๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  
จ านวน 6 ราย 
 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่  1/๒๕๖2 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 40 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ ๘65/๒๕๖๑ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 25๖๑           
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่  866/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 25๖๑            
เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน           
ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 4 ราย 
 
 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ 853/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 3 
ราย   

๔  มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๒   เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๘๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. 
๒๕๖๒    จ านวน ๒ ราย 

 ๒. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๙๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. 
๒๕๖๒    จ านวน ๑๐ ราย 
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 ๓. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
(ประเมินด้านที่ ๑ และ ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๘๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. 
๒๕๖๒                               
จ านวน ๓ ราย 

 ๔. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

สพม. ๔๐ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒  
 จ านวน ๒ ราย 

 ๕. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สพม. ๔๐ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒  จ านวน 
๑ ราย  ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓ ราย 

 ๖. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมละพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๙๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. 
๒๕๖๒   จ านวน ๑ ราย 

 ๗. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ด ารง  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๘๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. 
๒๕๖๒   จ านวน ๓๐ ราย 

 ๘. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา    ๓๘ ค. (๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๕๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๑ ราย 
ที ่๕๙/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ จ านวน 
๑ ราย 

 9. การอนุมัติผลประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
10. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
11. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 

ค าสั่งเลขที่ 89/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 จ านวน 4 ราย 
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 จ านวน 1 ราย 
 
 
ค าสั่งเลขที่ 111/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 2 ราย 
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12. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ค าสั่งเลขที่ 94/2562 สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 จ านวน 7 ราย 

 13. ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ
ด้านที่ ๓) 
 
 
 
 
14. ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3) 
 
 
15. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 
๑ และด้านที่ ๒) 
 
 
 
16. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 
3) 
 
 
 
17. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทาง  การศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ 
 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 46/
๒๕๖2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
(ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓)  จ านวน 5 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 44/๒๕๖2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 6 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 53/๒๕๖2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ          
ครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)          
จ านวน 1 ราย 
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการ ด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่) เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 จ านวน 16 
ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 54/๒๕๖2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562               
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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18. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของผู้
ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 
7. ขออนุมัติเลื่อนและแต่ตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับช านาญการ 
 
8. ขอความยินยอมให้ใช้บัญชีของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 
2 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี 45/
๒๕๖2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 2 ราย 
 
ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที ่47/๒๕๖2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562               
เรื่อง  เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) จ านวน 1 ราย 
 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นหลักการ หากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนขอน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ไป         
ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบ
แล้วมี ต าแหน่งว่าง ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดได้ ดังนี้ 
1. หนังสือแจ้งสอบถามความสมัครใจของ 
ผู้สอบแข่งขันได้ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0294/ว223           
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 
จ านวน 3 ราย 
2.  หนังสือแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ยินดีให้ใช้บัญชีและส่งเอกสารหลักฐานของผู้
สอบแข่งขันได้ที่แจ้งความประสงค์ไปขึ้นบัญชีของ 
กศจ. สุโขทัย 
กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จ านวน 2 ราย ล าดับ ที่ 3            
และ ล าดับที่ 5 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0294/243          
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
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3.  จัดท าประกาศยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ออก           
จาก ประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ แล้ว ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง 
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
ในกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1) นางสาวศิริวรรณ  พานตะสี  ผู้สอบแข่งขันได้   
ล าดับที่ 3     
2) นายวรุต  สอนมาลา ผู้สอบแข่งขันได้  ล าดับที่ 5    
 

๕  มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งท่ี ๒/
๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ สัง่ ณ วันที่ ๒๖ ก.พ. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 

 ๒. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
(ประเมินด้านที่ ๑ และ ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๑๐๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.พ. 
๒๕๖๒   จ านวน ๓ ราย 

 ๓. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมละพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.พ. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑๐ ราย 

 4. การอนุมัติผลประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
5. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งครู 

ค าสั่งเลขที่ 239/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 
2562 จ านวน 1 ราย 
 
 
ค าสั่งเลขที่ 134/2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 
2562 จ านวน 3 ราย 
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6. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2561 (เพ่ิมเติม) 

ค าสั่งเลขที่ 117/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 1 ราย 

 7. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3) 
 
 
 
 
8. ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการ             
พลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
9. ขออนุมัติ รับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช านาการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
1. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 103/๒๕๖2 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 2 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่  117/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562           
เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน           
ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 1 ราย 
 
 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่  112/25๖๒ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562           
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาด ารง
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
๓๘ ค. (๒) จ านวน 1 ราย 

๖ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒           
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๒๔๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑๐ ราย 

 ๒. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๒๔๗/๒๕๖๒ สัง่ ณ วันที่ ๕ เม.ย. 
๒๕๖๒ จ านวน ๓ ราย 
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 ๓. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 (ประเมินด้านที่ ๑ และ ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๒๔๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๒ ราย 

 ๔. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

สพม. ๔๐ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒   
จ านวน ๕ ราย 

 ๕. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมละพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๒๕๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย. 
๒๕๖๒   จ านวน ๘ ราย 

 ๖. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ด ารง  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย. 
๒๕๖๒    จ านวน ๓ ราย 

 ๗. ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๒๓๓/๒๕๖๒ สัง่ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 

 ๘. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูละบุคลากรทาง
การศึกษา ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒๐ ราย 
ที่ ๒๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๓ ราย 
ที่ ๒๑๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๑ ราย 
ที่ ๒๑๒/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๑ ราย 
ที่ ๒๑๓/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๑ ราย 
ที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๑ ราย 
ที่ ๒๑๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๑ ราย 
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ที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๒ ราย 
ที่ ๒๒๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒   
จ านวน ๑ ราย 

 9. การอนุมัติผลประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
10 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งครู 
11. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
12. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู 

ค าสั่งเลขที่ 255/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 
2562 จ านวน 1 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 261/2562 สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 
2562 จ านวน 4 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 170/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562 จ านวน 4 อัตรา  
ค าสั่งเลขที่ 171/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562 จ านวน 12 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 172/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562 จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 194/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 195/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562 จ านวน 3 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 196/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562 จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 197/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562 จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 198/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562 จ านวน 2 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 199/2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2562จ านวน 2 ราย 

 13. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ
ด้านที่ ๓) 
 
 
 
 
 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ค าสั่ง ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 223/๒๕๖2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การ (ด้านที ่๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓) จ านวน 3 
ราย 
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14. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3) 
 
 
15. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 
๑ และดา้นที่ ๒) 
 
 
 
16. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 
3) 
 
 
17.  ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายและรับ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
18.  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 242/๒๕๖2 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 6 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 224/๒๕๖2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562           
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ          
ครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)          
จ านวน 2 ราย 
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการ ด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่) เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 จ านวน 3 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 243/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562            
เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน           
ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 2 ราย 
 
 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
-ค าสั่ง ที ่174/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม  25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 3 ราย (กรณี
พิเศษ) 
- ค าสั่ง ที่ 175/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร



91 
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 1 ราย (กรณี
พิเศษ) 
- ค าสั่ง ที่ 185/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 31 ราย  
- ค าสั่ง ที่ 186/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 1 ราย  
- ค าสั่ง ที่ 187/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 1 ราย  
- ค าสั่ง ที่ 188/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 1 ราย  
- ค าสั่ง ที่ 189/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 1 ราย  
-ค าสั่ง ที่ 190/25๖2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 25๖2 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 1 ราย 

๗ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒           
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 ๑. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๓๐๒/๒๕๖๒ สัง่ ณ วันที่ ๓ พ.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑๐ ราย 

 ๒. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๑ 
และ๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่ ๓๐๓/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓ พ.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๒ ราย 

 ๓ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

สพม. ๔๐ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒  จ านวน 
๓ ราย 
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 ๔. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

การศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๓๖๐/๒๕๖๒ สัง่ ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 

 ๕. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ ๑ 
(๑ เมษายน ๒๕๖๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่ ๒๗๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เม.ย.
๒๕๖๒ จ านวน ๒๔ ราย 

 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ด้าน 1,2) 
7. การอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การ (ด้าน 1,2 และ 3) 
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 1,2) 
9 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 3) 
10 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ  
11 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ) ตามผลการคัดเลือก 
12. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) (1 เมษายน 
2562)    

ค าสั่งเลขที ่294/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 
2562จ านวน 5 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 373/2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2562จ านวน 5 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 374/2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2562 จ านวน 1 ราย 
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จ านวน 23 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 375/2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2562 จ านวน 1 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 299/2562 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 
ค าสั่งเลขที่ 273/2562 สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 
2562 
จ านวน 38 ราย 

 13. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 
๑ และด้านที่ ๒) 
 
 
 
 
14. ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  
 
 
15. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
 
 
 
 
 
16. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 
 
 

ที่ 280/๒๕๖2 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ          
ครูช านาญการพิเศษ (ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)          
จ านวน 1 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 281/๒๕๖2 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 2 
ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 273/๒๕๖2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562  
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2562) และการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
จ านวน 38 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
ค าสั่ง ที่  296/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
จ านวน 80 ราย 
ค าสั่ง ที่  298/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยผลการ
สอบแข่งขันได้  จ านวน 1 ราย 
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๘ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒           

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

 ๑. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑  
(๑ เมษายน ๒๕๖๒) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๓๑๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ค.
๒๕๖๒   จ านวน ๑,๕๗๐ ราย 
ที่ ๔๒๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๒ จ านวน 
๑ ราย 

 2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2561 
4. การอนุมัติรับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และ
ข้าราชการทหาร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภท
วิชาการ 

ค าสั่งเลขที่ 326/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 จ านวน 1,375 ราย 
ค าสั่งเลขที่ 327/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม 2562จ านวน 1 ราย 
 
ค าสั่งเลขที่ 331/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 
จ านวน 2 ราย 

 5. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
- ค าสั่ง ที่ 312/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) จ านวน 1,285 ราย 
- ค าสั่ง ที่ 415/2562 ลงวนัที่ 25 มิถุนายน 
2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพ่ิมเติม จ านวน 1 
ราย ย้ายมาจาก รร. บ้านปางตาไว สพป. 
ก าแพงเพชร เขต 2 
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6. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓) 
 
 
 
 
7. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3) 
 
 
8. ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  
 

-  ค าสั่ง ที่ 439/2562 ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพิ่มเติม จ านวน 1 
ราย ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. 
ตาก เขต 1 
 
ค าสั่ง ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 322/๒๕๖2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครู
ช านาญการ (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓)  
จ านวน 4 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 323/๒๕๖2 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 3 ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 324/๒๕๖2 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 2 
ราย 

๙ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒           
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ  
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพป.พช.๑  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๔๓๓/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 
สพป.พช.๒  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๔๓๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๔ ราย 
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สพป.พช.๓  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๔๓๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๖๒ จ านวน ๑๖ ราย 
สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๔๓๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๖ ราย 

 ๒. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การ  
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพป.พช.๒ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๔๓๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ ราย 
สพป.พช.๓ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๔๓๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๖๒ จ านวน ๕ ราย 

 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 1,2) 
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 3) 
 
 
 
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 3) 
 
 
 
6. การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 

ค าสั่งเลขที่ 417/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2562 จ านวน 4 ราย 
 
สพป.พช.1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
จ านวน 2 ราย 
สพป.พช.2 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 11 กรกาคม 2562 
จ านวน 4 ราย 
สพป.พช.3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
จ านวน 4 ราย 
สพม.เขต 40 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
จ านวน 2 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 452/2562 สั่ง ณ วันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 จ านวน 5 ราย 
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 453/2562 สั่ง ณ วันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 จ านวน 7 ราย 
สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 454/2562 สั่ง ณ วันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 จ านวน 24 ราย 
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7. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 
 
 
 
9. การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ 
10. การอนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายและรับ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

สพม.เขต 40 ค าสั่งเลขที่ 456/2562 สั่ง ณ วันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 จ านวน 23 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 475/2562 สั่ง ณ วันที่ 
18 กรกฎาคม 2562 จ านวน 13 ราย 
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 476/2562 สั่ง ณ วันที่ 
18 กรกฎาคม 2562 จ านวน 8 ราย 
สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 477/2562 สั่ง ณ วันที่ 
18 กรกฎาคม 2562 จ านวน21 ราย 
สพม.เขต 40 ค าสั่งเลขที่ 478/2562 สั่ง ณ วันที่ 
18 กรกฎาคม 2562 จ านวน 15 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 461/2562 สั่ง ณ วันที่ 
11 กรกฎาคม 2562 จ านวน 30 ราย 
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 462/2562 สั่ง ณ วันที่ 
11 กรกฎาคม 2562 จ านวน 6 ราย 
สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 463/2562 สั่ง ณ วันที่ 
11 กรกฎาคม 2562 จ านวน 37 ราย 
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 441/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 
กรกฎาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 440/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 
กรกฎาคม 2562 จ านวน 2 ราย 

 11.  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
12. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 
 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ 410/๒๕๖2 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 1 ราย 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ 443/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562              
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน  
5 ราย สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3 
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๑๐ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒           

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพป.พช.๑  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๔๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๒ ราย 
สพป.พช.๒  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๔๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ สค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๒ ราย 
สพป.พช.๓  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๔ ราย 
สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๔๙/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 

 ๒. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การ  
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพป.พช.๑  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๔๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๔ ราย 
สพป.พช.๓  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๔๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๖ ราย 
สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๕๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๖ ราย 

 ๓. ขออนุมัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ว ๒๑) 

สพป.พช.๒  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๕๗๒/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 

 4. การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 1,2)  
 
 
 
 

สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 533/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 534/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 535/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 3 ราย 
สพป.พช.1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
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5. การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 3) 
 
6. การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
7. การแต่งตั้งคณะข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
8. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
9. การอนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
10. การอนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

สพม.40 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 536/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 537/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 6 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 539/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 540/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 3 ราย 
สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 541/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 3 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 542/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 3 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 538/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 จ านวน 2 ราย  
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 557/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 
สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 560/2562 สั่ง ณ วันที่ 
13 สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 561/2562 สั่ง ณ วันที่ 
13 สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 562/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 
สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 563/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 
สิงหาคม 2562 
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 11. ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ  
ต าแหน่ง นิติกรระดับช านาญการ 
 
 
12. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ 
 

ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 496/๒๕๖2 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 
2 จ านวน 1 ราย 
 
ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ มารับฟัง            
ค าชี้แจงและเลือกโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว                 
ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์           
ที่ ศธ 0๒๙๔/ว1764 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 จ านวน 8 กลุ่มวชิาเอก 23 ราย  
  และกรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ขอใช้บัญชี
จาก กศจ. อื่น ดังนี้       
1 ขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
และกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 1 อัตรา 
จากบัญชีของ กศจ. พิษณุโลก ตามหนังสือ ที่ ศธ
0294/1792 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
2 จัดท าประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี  
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่ม
วิชาเอกภาษาไทย จ านวน 1 ราย คือนางสาวอัญชลี  
สวัสดิ์ตาล  
3 ได้ออกค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที ่770/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 
2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
จ านวน 1 ราย 
 
 
 



101 
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
๑๑ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒           

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ  
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพป.พช.๑  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๖๒๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๖ ราย 
สพป.พช.๒  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๖๒๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 
สพป.พช.๓  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๖๒๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๖๒ จ านวน ๘ ราย 
สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๖๒๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๕ ราย 

 ๒. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ  
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๖๒๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 

 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 3) 
 
 
 
4. การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็น  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 
 

สพป.พช.2 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
จ านวน 1 ราย 
สพม.40 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ านวน 2 
ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 637/2562 สั่ง ณ วันที่ 
29 สิงหาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 638/2562 สั่ง ณ วันที่ 
29 สิงหาคม 2562 จ านวน 10 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 639/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 
สิงหาคม 2562 จ านวน 7 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 642/2562 สั่ง ณ วันที่ 
29 สิงหาคม 2562 จ านวน 4 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 643/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 
สิงหาคม 2562 จ านวน 12 ราย 
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6. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
7. การอนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
8. การอนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 654/2562 สั่ง ณ วันที่ 
30 สิงหาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 657/2562 สั่ง ณ วันที่ 
30 สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 659/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ราย 

 9. ขออนุมัติเลื่อนและแต่ตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ  
ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ
พิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นการเฉพาะราย 
 

10. ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับบรรจุและ
แต่งตั้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 2 อัตรา 
1) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา 
2) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา 
 
 
 
 
 

11. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 
 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 602/๒๕๖2 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 
1 จ านวน 1 ราย 
 
 

ด าเนินงานตามมติ กศจ. เพชรบูรณ์ ดังนี้ 
     1 ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน กลุ่มวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ราย มารับฟังค าชี้แจงและ 
เลือกโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0๒๙๔/2126          
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562  
     2 จัดท าหนังสือถงึส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่ขันได้ของ กศจ. 
พิษณุโลก กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย ตามหนังสือ ที่ ศธ 
0294/2313 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 
 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที ่633/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562           
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 23 
ราย 
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๑๒ มติการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒           

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 ๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ  
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพป.พช.๒  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๗๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๒ ราย 
สพป.พช.๓  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๗๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. 
๒๕๖๒ จ านวน ๓ ราย 
สพม. ๔๐ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๘๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๒ ราย 

 ๒. ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ  
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ๓) 

สพป.พช.๑  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๗๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๑ ราย 
สพป.พช.๒  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๗๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. 
๒๕๖๒  จ านวน ๕ ราย 
สพป.พช.๓  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่ ๗๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. 
๒๕๖๒ จ านวน ๑๖ ราย 

 3. การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 1,2) 
     3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 3) 
 
 
 
     3.3 การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผล
การปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 737/2562 สั่ง ณ วันที่ 
17 กันยายน 2562 จ านวน 2 ราย 
 
สพป.พช.1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 
จ านวน 5 ราย 
สพป.พช.2 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 
จ านวน 2 ราย 
สพป.พช.3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 
จ านวน 5 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 760/2562 สั่ง ณ วันที่ 
19 กันยายน 2562 จ านวน 1 ราย 
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     3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
     3.5 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
     3.6 การอนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

สพป.พช.3 ค าสั่งเลขที่ 761/2562 สั่ง ณ วันที่ 
19 กันยายน 2562 จ านวน 2 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขท่ี 762/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 
กันยายน 2562 จ านวน 1 ราย  
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 783/2562 สั่ง ณ วันที่ 
23 กันยายน 2562 จ านวน 3 ราย 
สพป.พช.1 ค าสั่งเลขที่ 784/2562 สั่ง ณ วันที่ 
23 กันยายน 2562 จ านวน 4 ราย 
สพป.พช.2 ค าสั่งเลขที่ 785/2562 สั่ง ณ วันที่ 
23 กันยายน 2562 จ านวน 1 ราย 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 778/2562 สั่ง ณ วันที่ 23 
กันยายน 2562 
สพม.40 ค าสั่งเลขที่ 779/2562 สั่ง ณ วันที่ 23 
กันยายน 2562 
 

 4. ขออนุมัติเลื่อนและแต่ตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ  
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ 
 
 
 
5. ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  
 
 
6. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 
 
 

ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 728/๒๕๖2 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 
เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพม. 40 จ านวน 1 
ราย 
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 742/๒๕๖2 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สังกัด สพม. 40 จ านวน 1 ราย  
 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที ่758/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562           
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 1 ราย 
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ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
7. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาเอก เพ่ือขอบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ 
 
 

8. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเลือกโรงเรียน 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ที่ ศธ 0๒๙๔/ว2321 ลงวันที่  
16 กันยายน 2562 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

 3. การบริหารจัดการศึกษา ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
  การบริหารจัดการศึกษา ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  1 ครั้ง  รวม 6 วาระ ดังนี้ 1) 
แนวทางการพัฒนาการศึกษา จ านวน 1 วาระ และ  2) เรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 5 วาระ จ าแนกตามเรื่อง ดังนี้  
ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
๑ การด าเนินงานโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพ

การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จัดโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562  
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

๒ กรอบการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนของ 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 
     1.1 การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย 
     1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) 
     1.3 การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 



106 
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
2) การด าเนินการโครงการ TFE (Teams For 
Education) 
3. การด าเนินการโครงการ Coaching Teams  
เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่ 

 
3. การบริหารจัดการศึกษา ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
  การบริหารจัดการศึกษา ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  7 ครั้ง  รวม 59 วาระ ดังนี้ 
1) ประธานแจ้งที่ประชุมทราบจ านวน 7 วาระ และ  2) รับรองรายงานการประชุม จ านวน 7 วาระ 3) สืบเนื่อง
จากครั้งที่ผ่านมา จ านวน 1 วาระ 4) เพ่ือทราบ จ านวน 18 วาระ 5) เพ่ือพิจารณา จ านวน 24 วาระ และ               
6) เรื่องอ่ืนๆ จ านวน 2 วาระ จ าแนกตามเรื่อง ดังนี้  
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
๑ ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-
2565) จังหวัดเพชรบูรณ์  

มียุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

มีรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

3 การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติโครงการ 4 
โครงการ จ านวน 77 โรงเรียน รวมเงินงบประมาณ 
51,029,900 บาท 

4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  

5 การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

อนุกรรมการ เห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จ านวน 
113 แห่ง เพื่อเสนอ กศจ.และ สพฐ. ประกาศต่อไป 
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ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
6 แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ตามแผนบูรณาการ ด้าน
การศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะอนุกรรมการเห็นชอบแผนงานโครงการเพ่ือเสนอใน
แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 8 โครงการ  

7 การประชุมคณะกรรมการการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์จะ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด จ านวน 2 ครั้ง 
และคณะท างานจัดท าข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 1 ครั้ง  

8 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

ได้ด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1/2562 พบว่ามีจ านวน
นักเรียนซ้ าซ้อน 1,632 คน ตรวจสอบและยืนยันตัวตน
รายบุคคลและรายงานข้อมูลผ่านระบบ EDC เรียบร้อย
แล้ว ครบทุกคน 

9 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา  

รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  จ านวน 7 ครั้ง 
ดังนี้ 
1. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561   
2. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561   
3. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
4. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 
5. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
6. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
7. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  สิงหาคม 2562 

10 การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 โรงเรียน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 จ านวน  6  โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านพล า  ต าบลป่าเลา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์  ไปเรียนรวมกับโรงเรียน            
บ้านสะเดียง 
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ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
2. โรงเรียนบ้านโคกส าราญ  ต าบลบ้านกล้วย  

อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 

3. โรงเรียนบ้านดงหลง  ต าบลท้ายดง  อ าเภอ             
วังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ไปเรียนรวมกับโรงเรียน     
บ้านวังชะนาง 

4. โรงเรียนบ้านด่านช้าง  ต าบลท้ายดง  อ าเภอ           
วังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเรียนรวมกับโรงเรียน          
บ้านวังชะนาง 

5. โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง  ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 

6. โรงเรียนบ้านหนองแหวน  ต าบลห้วยสะแก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ไปเรียนรวม
กับโรงเรียนบ้านชัยมงคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านน้ าอ้อย ต าบลนาเกาะ อ าเภอ         
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเรียนรวมกับโรงเรียน  
บ้านนาเกาะ 

2. โรงเรียนบ้านห้วยคนทา  ต าบลบุ่งน้ าเต้า  
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนบ้านธารทิพย์                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 จ านวน 1 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านวังปลา   ต าบลพญาวัง  อ าเภอบึง
สามพัน   จงัหวัดเพชรบูรณ์  ไปเรียนรวมกับโรงเรียน
บ้านพญาวัง 

11 การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  โรงเรียน 20  
ดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนล าป่าสักมูล  ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
2. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ  ต าบลสะเดียง  อ าเภอ

เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. โรงเรียนบ้านหลุง  ต าบลวังชมภู  อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. โรงเรียนบ้านทุ่งแค  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอ

เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. โรงเรียนบ้านพล า ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. โรงเรียนบ้านหนองแหวน ต าบลห้วยสะแก 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. โรงเรียนบ้านซับสีทอง ต าบลพุทธบาท อ าเภอ       

ชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ต าบลตะกุดไร อ าเภอ          

ชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
10. โรงเรียนบ้านโคกส าราญ ต าบลบ้านกล้วย             

อ าเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. โรงเรียนบ้านโคกสูง ต าบลท่าข้าม อ าเภอ          

ชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์           
เขต 2 จ านวน 9 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ต าบลหล่มเก่า              
อ าเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ต าบลช้างตะลูด      
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. โรงเรียนบ้านบึง  ต าบลฝายนาแซง  อ าเภอ            
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. โรงเรียนบ้านน้ าเฮี้ย  ต าบลน้ าเฮ้ีย  อ าเภอ              
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  ต าบลน้ าชุน  อ าเภอ
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. โรงเรียนบ้านท่ากกแก  ต าบลตาลเดี่ยว  อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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7. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอ

หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ต าบลห้วยไร่ อ าเภอ           

หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต าบลปากช่อง อ าเภอ        

หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
12 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 

ภายใต ้“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.)”(ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา น าเสนอ)  
 

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ด าเนินโครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต ้“มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นเลขานุการ  ได้ด าเนินกระบวนการคัดเลือก 
คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี
การศึกษา 2562 และส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
จ านวน 5 ราย  ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค เพื่อเข้าสู่
กระบวนการกลั่นกรองระดับภาค ซึ่งผลการพิจารณา
ระดับภาค   มดีังนี้ 
1) นางสาวเทียนทอง  แสนจิว โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) นางสาวกัลยา  เสือโต  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์   

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) นางสาวปานรวี ภูน้ าทอง โรงเรียนผดุงปัญญา  

จังหวัดตาก 
4) นายดนัยนันท์  บุญสว่าง โรงเรียนสวรรค์อนันต์

วิทยา  จังหวัดสุโขทัย 
5) นายปฏิภาณ  ศรีอูด โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  

จังหวัดพิษณุโลก 
6) เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวะเสาร์ โรงเรียนบ้านเนิน

มะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
7) นางสาวปวีณา  คงถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
8) นางสาวอรอนงค์  เพชรเกิด โรงเรียนบ้านยาวี 

– ห้วยโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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13 จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “สถาบัน

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากร
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการ
บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
บูรพมหากษัตริย์ไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา และ
พร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
จิตอาสา รวมถึงการแต่งกายชุดจิตอาสาที่เหมาะควร 
โดยมีผู้เข้ารับฟังสรุปการบรรยาย  ในหัวข้อ “สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  
เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 

14 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. มีมาตรการในการรายงานผลข้อมูลด้านยาเสพติด
ส าหรับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2. เสนอชื่อสถานศึกษาทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 24 แห่ง 

15 หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ น าเรื่องความปลอดภัยทางถนนและ
วินัยจราจรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือบรรจุหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรไว้ใน
สถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด อันจะน าไปสู่การ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน  
ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ จัดท า
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้ เรี ยนในจังหวัด
เพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  และได้คัดเลือกสถานศึกษาที่จะ
ทดลองน าร่องใช้หลักสูตรดังกล่าว จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 
1) โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  

สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2) โรงเรียนบ้าน กม. 2  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  สังกัด 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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3) โรงเรียนบ้านกกโอ   อ าเภอหล่มสัก  สังกัด              

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
4) โรงเรียนบ้านหนองบัว  อ าเภอหล่มสัก  สังกัด 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
5) โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่  อ าเภอหนองไผ่  สังกัด 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
6) โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ  อ าเภอบึงสามพัน  

สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
7) โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  อ าเภอหนองไผ่  สังกัด 

สพม.40 
8) โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  อ าเภอหล่มเก่า  สังกัด 

สพม.40 
9) โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  อ าเภอหนองไผ่ สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
10)  โรงเรียนเมตตาวิทยา อ าเภอหล่มสัก สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
11)  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สังกัด ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
12)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สังกัด ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวน าหลักสูตรส่งเสริมวินัย

จราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปบรรจุในหลักสูตร
สถานศึกษา และปรับหรือเพ่ิมในโครงสร้างเวลาเรียน 
เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ยกเว้น โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ที่จะน าไป
บรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา และปรับหรือเพ่ิมใน
โครงสร้างเวลาเรียน เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562  และเมื่อจบภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ให้ประชุมเพ่ือติดตามผลการน า
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ไปใช้    

16 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 

ด้ วยแนวปฏิบั ติ ก ารด า เนิ น งานโครงการ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉ ลิ ม ร า ชกุ ม า รี  ร ะย ะที่  2 ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6.2  ก าหนดให้ส่วนราชการ
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ระดับจังหวัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องน ารายชื่อผู้ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.)  เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่ง
รายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาและ
จัดสรรทุนการศึกษาต่อไป 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40, ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 20 
มิถุนายน 2562 ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งรายชื่อ
นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2  จ านวน  
14 คน  ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบรายชื่อผู้ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ดังกล่าว  และได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้หน่วยงานที่เสนอชื่อผู้รับทุนฯ ได้รับ
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไปแล้ว  โดยส่วนราชการต้น
สังกัดในส่วนกลางพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาให้
นักเรียนเรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 คน  ดังนี้ 

1. สถานศึกษาในสั งกัดอาชีวศึกษาจั งหวัด
เพชรบูรณ์  จ านวน  3 คน  ประกอบด้วย 

1)  นางสาวพร้อมดี  นาขุนทด  วิทยาลัยการ
อาชีพวิเชียรบุรี  อ.วิเชียรบุรี 

2)  นางสาวชลนิภา ถุงแก้ว วทิยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์  อ.เมืองเพชรบูรณ์ 

3)  นางสาวกนกวรรณ  ด้วงเทื้อะ   วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

40  จ านวน  5  คน  ประกอบด้วย 
1)  นางสาวปวัณรัตน์  คงแพง  โรงเรียนวังโป่ง

ศึกษา  สพม. เขต 40 
2)  นางสาวศิรินธร  เพียรสอน โรงเรียนหล่มสัก

วิทยาคม   สพม. เขต 40 
3)  นางสาวพัชรมัย  พ่วงโพธิ์      

โรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
4)  เด็กหญิงมณีรัตน์  ผลจันทร์ โรงเรียนผาเมือง

วิทยาคม  สพม. เขต 40 
5)  นายธนภัทร  ล้อมแพน โรงเรียนต้ิววิทยาคม   

สพม.เขต 40 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  1 
ราย คือ สามเณร สมคิด  พรมภักดี  โรงเรียนปริยัติ
สามัญวัดมหาธาตุ  อ.เมืองเพชรบูรณ์ 

17 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
1. เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิจา รณา เห็ นชอบ ร่ า งประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

1. เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

2. เรื่ อง  ให้ผู้ ปกครองส่ ง เด็ก เข้ า เรียนใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖
3  ตามข้อเสนอของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

18 ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  1. อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
จ านวน 1 แห่ง  
ได้แก่จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของ  
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี ให้กับเด็กชายภูวเดช  
ทรัพย์มี  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  พ.ศ.2547 
2. อนุมัติยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
บ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ 3 ต าบลน้ า
หนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการศึกษา
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โดย นางพรพิศ  ฉิมนันท์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

19 การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  เสนอต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้จังหวัด
เพชรบูรณ์ปรับปรุงแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์   โดยให้ เ พ่ิมเติมข้อมูลด้ านประชากร 
สถาบันการศึกษาใน พ้ืนที่  และด้านหลักสู ตร ให้
ครบถ้ วน/ครอบคลุม ในสาระส าคัญตามมติของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

 1. แผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์
ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ข้ อมู ลคว ามต้ อ งการ ของ พ้ืนที่  
(demand) และการตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ 
(supply) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการของพ้ืนที่ โดยอาจวิเคราะห์จากอาชีพ/
ผลิตภัณฑ์มวลรวมหลัก และการลงพ้ืนที่ส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น และขาดข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

 2. รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้ ง วิ ทยาลั ยชุมชนเพชรบู รณ์  ควรครอบคลุ ม
รายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     2.1 ด้านประชากร ควรแสดงให้เห็นถึง
ความต้องการการศึกษาของประชากรท้องถิ่นที่พลาด
โอกาสทางการศึกษา และประมาณการผู้เรียน/แนวโน้ม
ของผู้ที่จะเข้ามารับบริการ โดยพิจารณาส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในพื้นท่ี 

2.2 ด้านสถาบันการศึกษาในท้องที่ ควร
แสดงข้อมูลสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มี
กลุ่มเป้าหมายผู้ เรียนกลุ่มเดียวกับวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ โดยเปรียบเทียบข้อมูลด้านรูปแบบการจัด
การศึกษา เวลาที่จัดการเรียนการสอน ค่าเล่าเรียน และ
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หลักสูตรการศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาเหล่านั้น
กับวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

2.3 ด้านหลักสูตร ควรแสดงให้ เห็นว่า
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์จะ
จัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ความต้องการของคนในพ้ืนที่ และความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง
แผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

20 การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการและถือปฏิบัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด    
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และบทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

21 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัด การศึกษา
ภาคบังคับปีการศึกษา  2562 และ การจัดสรร
โอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปี
การศึกษา  2562 และ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ ์

22 ทุนการศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
(ทุน MTM SMILE) 

ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุก
แห่ง เพ่ือประชาสัมพันธ์ “ทุน MTM SMILE” ระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ (หลักสูตร 4 ปี)  ให้นักเรียนที่สนใจและ
มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด และ
รวบรวมข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่มีความจ านงสมัคร
ขอรับทุนดังกล่าว  ส่งที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
เพ่ือประสานสถาบันออกมารับสมัครที่จังหวัดโดยตรง 
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23 การแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 

และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. จ านวนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาของ
จังหวัดทั้งหมดจ านวน  7,872 คน ดังนี้ 
   1) เด็กด้อยโอกาส  จ านวน 4,376 คน  
   2) เด็กออกกลางคัน  จ านวน 1,363 คน 
   3) เด็กตกหล่น          จ านวน 2,516 คน  
2. ผลการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.1 สามารถช่ วย เหลือ เด็ กกลับ เข้ าสู่ ระบบ
การศึกษาได้ ดังนี้  
   1) เรียนในประเทศ            จ านวน 3,170 คน 
   2) จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 1,580 คน 
   3) ไม่มีตัวตนหรือตาย  จ านวน    213 คน 
   4) จบมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,205 คน 
รวมสามารถช่วยเหลือกลับเข้าระบบการศึกษาได้
 จ านวน 7,168 คน 
 2.2.ก าลังด าเนินการติดตาม ดังนี้ 
   1) เด็กพิการ  จ านวน 10 คน 
   2) เด็กปกติท่ีไม่ได้เรียน  จ านวน 374 คน 
   3) เด็กออกกลางคัน  จ านวน 234 คน 
   4) ก าลังด าเนินการ  จ านวน 86 คน  

รวมก าลังด าเนินการติดตาม จ านวน 704 คน 
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ส่วนที่ 5  
สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2561 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
และน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  16 
กันยายน 2562   โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
  ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
   1 เชิงปริมาณ  

1.1 มีคณะกรรมการและคณะท างานในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน  
2 คณะ 

  1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
จ านวน 27 แห่ง มีหน่วยงานและสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.77 

  1.3 วิธีการยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติในภาพรวมของหน่วยงาน  5 แนวทาง 

  1.4 วิธีการน ายุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติต่อสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ 3 แนวทาง  
     1.5 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 8 แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้  
       1.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
แนวทางที่ 1 การขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ พระราโชบายด้านการศึกษา  มีผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือ จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.37 แนวทางที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ  มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
จ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.96 
       1.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด มีผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
หรือ จ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.15 แนวทางที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการศึกษาสนอง
ความต้องการของจังหวัด มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.93 
       1.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ แนวทาง
ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียน  มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือ จ านวน 14 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.85 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.55 
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       1.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมในจังหวัด แนวทางที่ 1 ระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีผลการด าเนินงานของหน่วยงาน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.41 แนวทางที่ 2 
การบูรณาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จ านวน 9 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการพัฒนาระบบการรับ
นักเรียนให้สอดคล้องกับพื้นท่ีบริการ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.93 
     1.6 การบริหารจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
คณะอนุกรรมการ ในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการเพชรบูรณ์ จ านวน  14  ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 2 ครั้ง และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จ านวน 7 ครั้ง 
      

  2 เชิงคุณภาพ  
  2.1 การน าผลการติดตามตามและรายงานผลการด าเนินงาน ไปปรับปรุงวิธีการติดตามและ

รายงานผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณต่อไป 
  2.2 การน าผลการติดตามตามและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดทิศทางการจัด

การศึกษาของจังหวัด ในยุทะศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.3 การน าผลการติดตามตามและรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  

  
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  

1. ตัวชี้วัดบางตัวชี้วัด ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย  
2. หน่วยงานและสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานไม่ครบทุกแห่ง 
3. หน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสถานศึกษาในการก ากับดูแลให้ความร่วมมือแต่ยังขาด

แผนงานโครงการหรืองบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน
ในครั้งนี้ จึงมีเพียงแผนงานโครงการของสถานศึกษาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ท าให้รายงานผลการ
ด าเนินงานยังไม่สมบรูณ์เท่าท่ีควร 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ปรับปรุงตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษารอบปีงบประมาณใหม่ ให้สามารถวัดได้ตามค่าเป้าหมาย 
2. ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการติดตามในระดับพื้นที่ 
3. สร้างความเข้าใจในการจัดท าค าของบประมาณ เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา

การศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์ ต่อส่วนราชการต้นสังกัดหรือจังหวัดตามความเหมาะสม 
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   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์   
  อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                   
 
       20  มิถุนำยน  ๒๕62 
 

เรื่อง    ขอควำมร่วมมือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์    

 

เรียน    อธิกำรบดี / นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/หัวหน่วยงำน / ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 / ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  (ตำมเอกสำรแนบ)  
 

อ้ำงถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0294/ว606 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2562  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และแนวทำง  จ ำนวน   1   ชุด 
  กำรจัดกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์   
    

  ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนติดตำม                 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
(พ.ศ.2561 -2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และคณะกรรมกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก ำหนดแนวทำงเครื่องมือกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
เรียบร้อยแล้ว นั้น  
  

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำน/คณะท ำงำนติดตำม                 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดท ำข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์                        
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ภำยในเดือนสิงหำคม 2562 เพ่ือด ำเนินกำรส รุป
และรำยงำนต่อคระกรรมกำรศึกษำธิกำรจั งหวัด เพชรบูรณ์  และกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป ทั้ งนี้                          
สำมำรถดำว์นโหลดสิ่งที่ส่งมำด้วยได้ท่ี www.pnbpeo.go.th  หัวข้อ หนังสือรำชกำรแจ้งหน่วยงำน 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
  

         ขอแสดงควำมนับถือ                                                                                                                                                                                              
          
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทรศัพท์ 0-5602-9659 
โทรสำร 0-5602-9938 
นำยพสกร  ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979 
E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com   

ที่ ศธ 0294/ว 1410 

http://www.pnbpeo.go.th/
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รายช่ือหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
แนบท้ายหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/ว 1410  ลงวันที ่20 มิถุนายน 2562 

 
ล าดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   

2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2   

3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3   

4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 40  

5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  

6 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ภำคเหนือ วิทยำเขตเพชรบูรณ์  

7 วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย)  

8 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  

9 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์  

10 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  

11 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ที่ 57  

12 ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  

13 ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  

14 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก  

15 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเพชรบูรณ์  

16 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  

17 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

18 เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์  

19 เทศบำลเมืองหล่มสัก  

20 เทศบำลเมืองวิเชียรบุรี  

21 เทศบำลต ำบลชนแดน  

22 มหำวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำเพชรบูรณ์  

23 เทศบำลต ำบลนำงั่ว  

24 เทศบำลต ำบลดงขุย  

25 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่  

26 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสักหลง  
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แบบรายงานการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ในการน ายุทธศาสตร์และแนวทาง              
การจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อความในช่องว่าง และ ท าเครื่องหมาย  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่าน                       
ของการด าเนินงานและผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  

1. หน่วยงาน.......................................................................................................................  

    สังกัด   สป.ศธ    สพฐ.ศธ.    สอศ.ศธ.   กระทรวงอุดมศึกษาฯ  
   อปท.มท.    พ.ศ.   สตช.  กระทรวงการท่องเที่ยว   อ่ืนๆ............... 
 

2. หน่วยงานของท่านด าเนินงานน ายุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติในภาพรวมของหน่วยงานอย่างไร  
(ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
 

การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
 ใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน พร้อมจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา 
     จังหวัด และขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 
 ใช้ในการจัดท าโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     แบบบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 
 ขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 
 ใช้ในการสร้างการรับรู้และความเข้ากับบุคลากรในสังกัด 
 อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................... 

 

3. หน่วยงานของท่านยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติต่อสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
 

การด าเนินงานสู่สถานศึกษาในสังกัด  
  สร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาผ่านการประชุม  
  สร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาผ่านสื่อ แผ่นพับ เว็บไซต์ ฯลฯ 
  สร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาผ่านการนิเทศ ติดตาม ฯ 
  อ่ืนๆ ระบุ................................................................... .............................  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์                      
สู่การปฏิบัติ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  
  

เป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง 
(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ / การด าเนินงาน) 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
1. หน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกแห่ง ร่วม 
สืบสานศาสตร์พระราชา             
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (ร.9) 
และพระราโชบายด้าน
การศึกษา  (ร.10) 
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เป็นคนมีและมี
คุณธรรม 

1. หน่วยงาน/สถานศกึษา             
ร่วมด าเนินกิจกรรมสืบสาร
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน และพระราโชบายด้าน
การศึกษา 
(ร้อยละ 100) 

  

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทัน 
การป้องกันภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ  (ร้อยละ 90) 

 
 

 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ปลอดยาเสพตดิเพิ่มขึ้น 
 (ร้อยละ 80) 
 

  

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

1 ผู้ส าเร็จการศึกษา  
มีสมรรถนะและขดี
ความสามารถในการแข่งขัน
และประกอบอาชีพ 
2. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามญั 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ัน
พื้นฐานศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะ

1. สัดส่วนผู้เรยีนอาชีวศึกษา
สูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูเ้รียน 
สามัญศึกษา  (42 : 58) 

  

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น   (ร้อยละ 60) 

  

3. อัตราการได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่
นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 
1 ปี เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 70) 
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เป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง 
(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ / การด าเนินงาน) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

4. อัตราการได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ 65) 

  

5. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ 70) 
 

  

6. ระดับความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแตล่ะระดับ 
เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEER) สูงขึ้น ระดับ ม.ต้น/ม.
ปลาย/ป.ตร ี 
(A1/A1/A2) 
 

  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

1. ผู้เรียน อ่าน-เขียน 
หนังสือไดต้ามมาตรฐาน 
และอ่านแตก ตามล าดับ 
2. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์  
“ลูกพ่อขุนผาเมือง เสยีสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด”  
3. คุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดทุกระดับ  
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น    
4. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษาและเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
5. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะที่จ าเป็นของสาย
งาน 
 

1. ร้อยละการอ่านของคนไทย 

 (อายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) เพิ่มขึ้น 
 (ร้อยละ 82) 

  

2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
อ่านออกและเขียนได ้
(ร้อยละ 100) 

  

3. ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของคน
จังหวัดเพชรบูรณ ์
(ร้อยละ 70) 

  

4. คุณภาพการศึกษาทุกระดบั
ทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้น (จากผล
การทดสอบระดับชาติ) 
(ร้อยละ 44) 
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เป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง 
(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ / การด าเนินงาน) 

5. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 100) 

  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา การบรหิารงาน
บุคคล เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ 

1. มีระบบการบริหารงานบุคคล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 (มีการด าเนินงาน) 

  

2. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา 
บริหารจดัการ ตามความ
เหมาะสม 

(มีการด าเนินงาน) 

  

3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง 
(ร้อยละ 24) 

  

4. ระบบการรับนักเรยีนที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
(มีการด าเนินงาน) 
 

  

5. มีระบบการบรูณาการบริหาร
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
(มีการด าเนินงาน) 
 

  

 
       ลงชื่อ............................................... ผู้รับรองข้อมูล 
            (...................................................)  
                   ต าแหน่ง...................................................... 
 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................โทรศัพท์......................................................  
หมายเหตุ 
  1. กรณุาส่งแบบรายงานฯ ฉบับน้ี ด้วยรูปแบบเอกสาร word ทางอีเมล์ plan.pbnpeo@gmail.com 
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562  

2. กรณีที่หน่วยงานไม่ไดด้ าเนินการหรือไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดใด ไมต่้องกรอกข้อมูลในส่วนน้ัน 

mailto:plan.pbnpeo@gmail.com
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ภาพการประชุม 
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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คณะผู้จัดท า 
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2562   

 
1. ดร.ภวูนำท   มูลเขียน   ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธำนคณะผู้จัดท ำ 
2. ว่ำที่พันตรีประหยัด   แก่นชำ  รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  รองประธำนคณะผู้จัดท ำ 
3. นำงขวัญนภำ  จันทร์ดี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   คณะท ำงำน 
4. นำงสำวณัฐรดำ  อยู่สุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
5. นำงสำวกนกวรรณ  สิทธิชำติ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
6. นำงสำวไฉน  ผึ่งผำย    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
7. นำยกฤตเมธ   แจ่มสว่ำง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร        คณะท ำงำน 
8. นำยพสกร  ทวีทรัพย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 
 
     

 
 



 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ถนนสระบุร-ีหล่มสัก หมู่ 11 ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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