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ค ำน ำ 
 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
บัญญัติให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการ        
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ พร้อมทั้งส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน
ราชการก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด ประกอบกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่              
12 มิถุนายน 2560 ได้ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรวมทั้ง    
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 

 ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น โดยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           
และโครงการส าคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณระหว่างปี  ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จ       
และความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ในส่วนของภารกิจที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์รับผิดชอบ  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์     
ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และใช้เป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงาน           
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฉบับนี้ 
ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
  
              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบาย และยุทธศาสตร์  
ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา           
ในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีข้าราชการที่ได้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
จากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
 

1.1 อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
 

 1.1.1 อ านาจหน้าที่ 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
ที่ 19/2559 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134       
ตอนพิเศษ 96 วันที่ 3 เมษายน 2560) ก าหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

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

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

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล            

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

ทุกระดับและทุกประเภท รวมทัง้ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
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 (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 

  1.1.2 ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
   1. กลุ่มอานวยการ 

  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 โดยให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 1. กลุ่มอ านวยการ 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะท างานรวมทั้งปฏิบัติงาน 
ราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน 
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
  3. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป 
  4. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  5. ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
  6. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  7. ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
  8. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  9. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
  10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ  
ในระดับจังหวัด 
  11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
  2. เสนอเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
การ   ยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
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  4. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุ
การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่งและการเลื่อนต าแหน่ง 
การบรรจุกลับข้าราชการ เป็นต้น 
  6. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
  7. เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  8. ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  9. จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  10. จัดท าระเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  11. จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  12. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. 
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
  13. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  14. ด าเนินการให้บริหารและอ านวยการและสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชน ผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
  15. ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะท างาน 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ีกศจ. มอบหมาย 
ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผล 
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด 
  6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
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  7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 

 4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างาน 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามหน้าที่ กศจ. มอบหมาย 
ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการได้สะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต 
ทางการศึกษาในจังหวัด 
  8. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท างาน 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
  2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา 
ทุกระดับทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับ 
การตรวจราชการ และด าเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
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  6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 
  8. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  1. ก ากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน
เอกชน 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและ 
ที่กฎหมายอื่นก าหนด 
  4. ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายก าหนด 
  5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน 
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิธานพระราชกระแส
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดอง สมานฉันท์ 
  5. สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
  6. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองการประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1. ด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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1.2 โครงสร้างองค์กร 
 

 
แผนภาพแสดงโครงการส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
1.3 ที่ตั้งและการติดต่อ 

 
 

ท่ีตั้ง   :   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
        120  หมู่ 11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

การติดต่อ   :   โทรศัพท์ 056-029659  ,  โทรสาร 056-029938 
อีเมล  :  admin@pnbpeo.go.th, phetchabunpeo@moe.go.th 
Website    :  http://www.pnbpeo.go.th 

 Facebook :  PhetchabunEDU 
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1.4 อัตราก าลัง 

1.4.1 ข้อมูลผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3 นางสายชล สังขพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
4 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 นางขวัญนภา จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6 นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
7 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
8 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
9 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
10 นางมาลา ชาตินันทน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
1.4.2 ข้อมูลอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 56 คน เป็นข้าราชการ  
จ านวน 50 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 6 คน  จ าแนกได้ดังนี้ 

กลุ่ม 
ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ศึกษาธิการจังหวัด  1 - - - 1 - 1 
รองศึกษาธิการจังหวัด 1 - - - 1 - 1 
กลุ่มอ านวยการ 1 5 2 2 3 7 10 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 8 1 - 4 8 12 
กลุ่มนโยบายและแผน 2 4 - - 2 4 6 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 2 4 - - 2 4 6 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 3 5 - -    3 5 8 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1 4 - - 1 4 5 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 3 1 1 - 4 1 5 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - - - 2 2 

รวม 17 33 4 2 21 35 56 

หมายเหตุ : ข้อมลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
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1.5 งบประมาณ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562 
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 13,477,116.33 บาท โดยแยกเป็น งบด าเนินงาน 
จ านวน 6,647,391.33 บาท  งบลงทุน จ านวน 2,057,200.00 บาท  งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 3,376,090.00 บาท         
งบเงินอุดหนุน จ านวน 30,000.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ จ านวน 1,366,435.00 บาท  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

 1.5.1 ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 งบด าเนินงาน 6,647,391.33 
2 งบลงทุน 2,057,200.00 
3 งบรายจ่ายอื่น 3,376,090.00 
4 งบเงินอุดหนุน 30,000.00 
5 เงินนอกงบประมาณ 1,366,435.00 
 รวมทั้งสิ้น 13,477,116.33 

 
1.5.2 ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 
 1. งบด าเนินงาน 6,647,391.33  
  1.1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,800,908.75   
      ค่าตอบแทน  -   
      ค่าใช้สอย 2,001,453.40   
1  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  662,425.00   
2  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง   60,867.68   
3  ค่าถ่ายเอกสาร  256,393.50   
4  ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้ 12 ที่นั่ง)  273,600.00   
5  ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน/ แม่บ้าน 1 คน  222,600.00   
6  ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย  108,000.00   

7  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  2 คน (ไม่ต่ ากว่า ปวช.)  203,999.00   
8  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   38,190.00   
9  ค่าจ้างท าความสะอาดเป็นครั้งคราว  2,520.00   
10  ค่าจดโดเมนเนมและเช่าพ้ืนที่เว็บ  4,078.22   
11  ค่าใช้จ่ายในการประชุมของส านักงาน  168,780.00   
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 
       ค่าวัสดุ 799,455.35   
1 วัสดุส านักงาน 577,068.35   
2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 213,083.35   
3 ค่าน้ าดื่ม 9,303.65   
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค 490,052.58   
1 ค่าไฟฟ้า 245,112.00   
2 ค่าน้ าประปา 19,535.16   
3 ค่าโทรศัพท์ส านักงาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 26,325.42   
4 ค่าอินเตอร์เน็ต 133,554.00   
5 ค่าไปรษณีย์ 65,526.00   
  1.3 รายการที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปี 3,356,430.00    -    
1 ค่าเช่าบ้าน 1,567,077.00   
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์  
810,000.00 

  
3 โครงการจัดงาน "เผยแพร่ผลการด าเนินงาน" 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
50,000.00 

   
4 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
503,350.00 

 5 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

323,003.00 

  
6 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
103,000.00 

  
  2. งบลงทุน 2,057,200.00   
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 793,700.00   
2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,075,800.00   
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 187,700.00   
 3. งบรายจ่ายอ่ืน 3,376,090.00  

  
3.1 งบรายจ่ายอ่ืน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

234,800.00 
  

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 60,000.00   
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 54,800.00   
3 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร์  
120,000.00 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 

  
3.2 งบรายจ่ายอ่ืน แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1,597,200.00 
  

1 ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education)  630,000.00   
2 ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา    
407,200.00 

  
3 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
320,000.00 

  
4 ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย

โอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่
เหมาะสม  

240,000.00 

  
  3.3 งบประมาณส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 705,440.00   
1 โครงการติดตามตรวจสอบการด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชน

นอกระบบ  
7,200.00 

  
2 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  70,400.00   
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net)  485,640.00   
4 โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  
86,100.00 

  
5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

ของโรงเรียนเอกชน  
56,100.00 

  
  3.4 งบประมาณส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 838,650.00   
1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานส านักงานลูกเสือจังหวัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562  

220,000 .00   

2 โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  
ประจ าปี 2562  

50,000.00    

3 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2562  

43,180.00    

4 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  

49,200.00    

5 โครงการสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ  67,040.00    
6 โครงการยุวกาชาดต้นแบบ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ยกย่อง 

เชิดชูเกียรติให้กับหมู่ยุวกาชาดที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
4,000 .00   

7 ค่าใช้จ่ายโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  218,600.00   
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 
8 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นตัวการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
6,610.00    

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  

         6,000.00    

10 โครงการชุนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 "ลูกเสือจิตอาสาท าความดี  
รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"  

       12,000.00    

11 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  
ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)  

       30,000.00    

12  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

       30,000.00 
  

13  ค่าใช้จ่ายในการประชุมสนับสนุนการด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  

         6,530.00  
  

14 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์  
เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคเหนือ) 

                  -    
  

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลสถานศึกษาพอเพียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       18,550.00  
  

16 น้อมร าลึกพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร์ 

         4,940.00  
  

17 ลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรารงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

       72,000.00  
  

  4. งบเงินอุดหนุน 30,000.00    
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

       30,000.00    

  5. เงินนอกงบประมาณ   1,366,435.00    
1 สนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1  900,000.00    

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ปี 2562  50,000.00    
3 ค่าใช้จ่ายจัดนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  9,000.00    
4 ค่าใช้จ่ายจัดนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  9,000.00    
5 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี  344,435.00    
6 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562  35,000.00   
7 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       19,000.00  
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
1.6 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 โดยค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการน านโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ มาเป็นกรอบแนวทางและกลไกในการผลักดัน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 
วิสัยทัศน์ 

  “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน” 
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งบลงทุน 

งบรายจ่ายอื่น 

งบเงินอุดหนุน 

เงินนอกงบประมาณ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    13 

3.3  พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง  
และเป็นปัจจุบัน  
  3. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4. ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ  
  5. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และการแนะแนว
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกประเภท 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน  
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  8. สนับสนุนการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

3.4  เป้าประสงค์ 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประสานบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานทางการศึกษา 
ทุกภาคส่วน ในการบริหารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
สู่มาตรฐาน 
 

3.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
      จากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.6  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 
 2. ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของจังหวัด 

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



 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
  ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริหาร ประสานและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สู่มาตรฐาน” เป็นตัวก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพทั้งด้าน
บุคลากร การปฏิบัติงานและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลตามบทบาท
และภารกิจที่ก าหนด 

  การรายงานผลการด าเนินงานในครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยึดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 เป็นส าคัญ โดยแบ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการด าเนินงานในกิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ 

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2,125,237 

2 พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 117,040 
3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2,088,640 
4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 327,940 
5 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
50,000 

 รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 4,708,857 
 
ตารางสรุปรายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2,125,237  

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

54,800 อ านวยการ 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผน 
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

60,000 นโยบายและแผน 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

3. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

86,100 ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4. โครงการการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

120,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

5. โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

407,200    นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

6. โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 210,957   ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

7. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) 

27,510 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

8. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2562 

50,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

9. โครงการชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 900,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

10. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 30,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

11. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6,610 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

12. โครงการ ศธ.ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

75,340 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

13. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2562                  

43,180 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

14. โครงการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย” 

53,540 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

117,040  

1. โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

67,040 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

2. โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน 
(ภาคเหนือ) 

- ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

3. โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

50,000 ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

4. โครงการ ศธ.จิตอาสา รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม - ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2,088,640  

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 19,000 พัฒนาการศึกษา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
ด้วยสื่อนิทานและเพลงส าหรับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

70,400 ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

485,640 ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4. โครงการ TFE  (Teams For Education) 630,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 320,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

6. โครงการกิจกรรมหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 3,990 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

7. โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 344,435 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

8. โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 24,425 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา 

9,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลสถานศึกษาพอเพียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

18,550 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา 

9,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

12. โครงการพัฒนาระบบรายงานการแจ้งเบาะแสนักเรียน 
และนักศึกษา (ตาสับปะรด) 

20,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

13. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างสร้างสรรค์ 

49,200 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เคลื่อนที่ 

55,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

30,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา 

327,940  

1. โครงการ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส   
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม     

240,000 พัฒนาการศึกษา 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 35,000 พัฒนาการศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

3. โครงการน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

4,940 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

4. โครงการลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร 

48,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

50,000  

1. โครงการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

50,000 นโยบายและแผน 

 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

45% 

3% 

44% 

7% 

1% 

งบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ าแนกรายยุทธศาสตร์  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสายชล  สังขพันธ์ และบุคลากรกลุ่มอ านวยการทุกคน  

กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มอ านวยการ      

1. วัตถุประสงค์  

             1.1 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ความคดิเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
              1.2 เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกัน เข้าใจหลักการท างานเป็นทีม  
สร้างความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพื่อน าไปใช้ในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข
และเพ่ือความส าเร็จของเปูาหมายองค์กร  
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ 
    2.1 เชิงปริมาณ 
         ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลูกจ้าง จ านวน 52 คน 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหาร  ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลูกจ้าง จ านวน 52 คน  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม  2561 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  
                   (1)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู 
                   (2)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้   จ านวน.....54,800.......บาท  
    เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน.....48,790.......บาท   
    คงเหลือ   จ านวน........6,010......บาท   
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เขียนโครงการ - เขียนโครงการ 

- เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
ตุลาคม  2561 นางสายชล สังขพันธ์ 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 เตรียมด าเนินการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- แจ้ง ศธจ.หนองบัวล าภู , อดุรธานี 

ธันวาคม  2561 กลุ่มอ านวยการ 

3 ด าเนินการกิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองบัวล าภู 

24  ธันวาคม  
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

  ศึกษาดูงาน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 

25  ธันวาคม  
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

4 ด าเนินการกิจกรรมที่ 2  
สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน           สิงหาคม  2562 นางสายชล สังขพันธ์  
 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ   
 7.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลูกจ้าง จ านวน  46  คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.46 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 80  
      7.2 เชิงคุณภาพ 
  บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่  ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานได้รับความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนวัตกรรมใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  -  
 

9. ข้อเสนอแนะ    จัดสรรงบประมาณให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

24 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศธจ.หนองบัวล าภู 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

                                      
 

25 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศธจ.อุดรธานี 
 

                                     
 

                                     
 

 
2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่  

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

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
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1. วัตถุประสงค์    
 1.1 เพ่ือประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และท้องถิ่น ในการด าเนินการแปลงนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน       
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 1.2 เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และปฏิบัติการประจ าปีจังหวัดเพชรบูรณ์  
 1.3 เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนเป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.4 เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
 2.1.1 มียุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 1 ชุด 
 2.1.2 มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ชุด 
 2.1.3 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จ านวน 1 เล่ม 
 2.1.4 มีการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 ครั้ง 
 2.1.5 มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 
 2.1.6 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 ชุด 
        2.2 เชิงคุณภาพ  
 2.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมคิด ร่วมท าและ
ร่วมรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดทั้งในส่วน
โครงการและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และมีแผนปฏิบัติ
การของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา      
มีประสิทธิภาพ 
 2.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์     
การพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
ค าของบประมาณ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน        
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่แสดงถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบาย        
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2.6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
ในจังหวัด 
 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้   จ านวน  60,000.00  บาท   
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน  59,992.50  บาท   
   คงเหลือ   จ านวน         7.50  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับ
จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 

การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
1. จังหวัดเพชรบูรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
2. ศึกษาวิเคราะห์ วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับรอง เพื่อเชื่อมโยงเปูาหมาย 
สู่การปฏิบัติ 
3. จัดท าร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
4. ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์  
5. เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  
6. ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2562  
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอ 
7. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนงานโครงการ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องเมืองราด โรงแรม 
โฆษิตฮิลล์  พร้อมให้หน่วยงานเสนอโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา 
 

มี.ค. 2562  
- ก.ย. 2562 

พสกร  
ทวีทรัพย ์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    23 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562  
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอ 
9. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
แจ้งหน่วยงาน เสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ/คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ เมือวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  
เพ่ือจัดท าแนวทางและเครื่องมือการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานฯ 
4. ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  
เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
5. แจ้งหน่วยงานให้รายงานผลการด าเนินงาน
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายใน
เดือนสิงหาคม 2562 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จังหวัด
เพชรบูรณ์(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)  

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
และเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

มี.ค. 2562  
- ก.ย. 2562 

พสกร  
ทวีทรัพย ์

3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
ผู้บริหาร ผอ.กลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวม 30 คน เพ่ือให้แต่ละ
กลุ่มจัดท าโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร บรรจุในแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว
โดยพิจารณาจากกรอบงานของแต่ละกลุ่ม และ
พิจารณากลั่นกรองโครงการให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการ
จัดสรรงบประมาณ และนโยบายที่เก่ียวข้อง  
3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) เสนอต่อศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบ  
5. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ต . ค . – ธ . ค . 
2561 

กนกวรรณ  
สิทธิชาติ 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4 จัดประชุมทบทวน
ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การพัฒนาและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท า 
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้กับ ผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ศธจ. เพชรบูรณ์  
รวม 40 คน โดยได้ร่วมกันทบทวนแนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ก าหนดเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยค านึงถึง 
ความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
ตลอดจนปัญหา ความต้องการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
3. แจ้งทุกกลุ่มจัดท าแผนงานโครงการเพื่อบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)  
4. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือเสนอต่อ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

มิ . ย .  – ก . ย . 
2562 

กนกวรรณ  
สิทธิชาติ 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
4. ประสานผู้เกี่ยวข้อง/รวบรวมผลการด าเนิน
โครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. สรุปผลการประเมินผล เสนอฝุายบริหาร
พิจารณา 
6. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

ส .ค .  – ก . ย . 
2562 

กนกวรรณ  
สิทธิชาติ 

6 จัดประชุมพิจารณา
จัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณและติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือจัดท าแผนใช้จ่าย
งบประมาณ 
3. จัดท าแผนใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯตามไตรมาส 
6. สรุปรายงานการประชุมติดตามฯ 
7. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี2562 

ต.ค. 2562 -
ก.ย. 2563 

ณัฐรดา  
อยู่สุข 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

 7.1.1 มียุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2561-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
 7.1.2 มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ชุด 
 7.1.3 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จ านวน 1 เล่ม 
 7.1.4 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 เล่ม 
 7.1.5 มีรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม  
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 7.1.6 มีการจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เพ่ือจัดท าแผนใช้เงินของส านักงาน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริหารจัดการภายในส านักงาน
ตามแผนการใช้เงินที่ก าหนดไว้ 
 7.1.7 มีการจัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 7.2.1 จังหวัดเพชรบูรณ์มียุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนา
การศึกษา เป็นแนวทางการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของจังหวัดที่เป็นเอกภาพ และมีค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 7.2.2 มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดท าค าของบประมาณในรอบปีงบประมาณต่อไป 
  7.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 7.2.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค า
ของบประมาณ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้แก่
สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 7.2.6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 8.1. ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง
ในบางหน่วยงาน ส่งผลให้การทบทวนและข้อมูลการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  
 8.2. หน่วยงานยังขาดการให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและ           
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  8.3 การให้ความร่วมมือในการจัดส่งแผนงาน/โครงการ ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  8.4 การก าหนดปฏิทินการด าเนินงานโครงการยังไม่ชัดเจน จึงยากต่อการติดตามผลการด าเนินงาน 
  8.5 มีการขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการบ่อยครั้ง ท าให้ยากต่อการควบคุม 
การใช้จ่ายงบประมาณ และไม่เป็นไปตามเปูาหมายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 8.6 การใช้เงินไม่เป็นได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการเพ่ิมเติมกิจกรรม/โครงการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณของส านักงาน ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด  
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ควรเป็นบุคคล
เดียวกันเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
 9.2 มีการสร้างความสัมพันธ์ในการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
 9.3 ควรชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรจาก สป. ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกคน และแจ้งให้ก าหนดปฏิทินระยะเวลาการจัดส่งโครงการให้ชัดเจน 
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 9.4 ให้มีการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้เป็นไป
ตามมาตรการประหยัดของหน่วยงาน ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
 9.5 ให้มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการไว้ในการจัดท าแผนการใช้เงิน หากมีกิจกรรม/โครงการใน
ระหว่างปีพิจารณาใช้งบประมาณอย่างประหยัด 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผนการศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนงานโครงการฯ 
 

                      
  

การประชุมเชิงคณะกรรมการ/คณะท างานติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

                    
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผนการศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาและจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 

                      
 

การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

                
 

 
3. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา                
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวใหม่เพ่ือการเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างถูกต้อง             
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2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - บุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  รวม 115 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 -  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถน าไปสู่การขับเคลื่อน  
การประกนัคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน......86,100......บาท  
    เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน......86,100......บาท   
    คงเหลือ   จ านวน..........-.............บาท   
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เขียนโครงการ, เสนอ
โครงการ 

ปรึกษากับศึกษานิเทศก์ที่รับผิด
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2562 นางรัศม ีจันทร์เพ็ง 

2 เตรียมการด าเนินงาน ประชุม วางแผนการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
นายเอกชัย จันทา และ
คณะ 

3 แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง - หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน 
- ทุกโรงเรียน 

มีนาคม 2562 นางรัศมี จันทร์เพ็ง 

 4 ประสานงานวิทยากร - ประสานงานเชิญวิทยากร 
- หนังสือเชิญวิทยากร 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2562 

นายเอกชัย จันทา และ
นางรัศมี จันทร์เพ็ง 

5 ด าเนินการ 
ตามกิจกรรมหลัก 

5.1 ด าเนินการอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาให้กับบุคลากรโรงเรียน
เอกชน จ านวน 50 โรงเรียนๆ ละ  
2 คน และโรงเรียนที่ยื่นขอรับการ
ประเมินรอบแรก จ านวน  
5 โรงเรียนๆละ 3 คน รวมทั้งสิ้น  
จ านวน 115 คน  
5.2 ด าเนินการนิเทศโรงเรียน
เอกชนที่ยื่นขอรับการประเมิน 
รอบแรก 

15 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2562 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
นางปิยวรรณ เชิญทอง  
และนายเอกชัย จันทา 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.3 สรุปรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 

สิงหาคม – 
กันยายน2562 

นางนิยมพร 
เจริญวัฒนาชัยกุล และ
คณะ 

6 สรุปและรายงานผล                          
การด าเนินงาน 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
- ส่งรายงานส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 
 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ บุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม 
การอบรมตามเปูาหมายของโครงการ  จ านวน  รวม 115 คน และโรงเรียนเอกชนได้รับการนิเทศ ติดตาม 
จ านวน 5 โรงเรียน 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่เพ่ือการเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างถูกต้อง    
          

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน     
 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 จัดสรรงบประมาณให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
ภาพประกอบกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   
 

 
4. โครงการการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมชาย มีก าลัง และคณะ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 1.2 เพ่ือสรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ 2 รอบ/ปี 
 1.3 เพ่ือศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานการวัดผลและประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบระบบบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ 
 2.1.1 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
2 รอบ/ป ี
 2.1.2 จัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการได้สอดคล้องกับนโยบาย/ประเด็นของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 รอบ/ปี 
 2.1.3 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในปีต่อไปให้กับส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) 2 รอบ/ปี 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
2.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ 
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 2.2.3 มีแผนการรองรับการตรวจราชการที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 

 2.2.4 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 รอบ/ปี 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมกราคม 2562 - กันยายน 2562    
           

4. สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง 
 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้   จ านวน  120,000  บาท  
    เบิกจ่ายแล้ว จ านวน  120,000  บาท 
    คงเหลือ  จ านวน   -  บาท 
 

 6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การตรวจ ติดตาม  
การรายงานผลการจัดท า 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประชุมการจัดท ารายงานผลการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

พ.ย. 2561 นางสายชล  
สังขพันธ์ 
 

2 การตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา  
   2.1 การรับการตรวจ
ราชการ (รอบที่ 1) 
 

2.1.1 ประชุมจัดท าเครื่องมือแบบ
รายงานข้อมูลส าหรับหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาตามนโยบาย
การตรวจราชการ (จ านวน 12 คน 
จ านวน 2 วัน) 

ม.ค.-พ.ค. 
2562 

 

1. นายสมชาย  
มีก าลัง 
2. นายชัยชาญ  
หมื่นชนะมา 
 

2.1.2 ประชุมหน่วยงานต้นสังกัด  
และสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงการรายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562) ตามนโยบาย 
ตรวจราชการ   
2.1.3 ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต้นสังกัด ตามนโยบาย
การตรวจราชการ 
ในภาพรวมของจังหวัด (รอบที่ 1) 
2.1.4 ท างานล่วงเวลา (Over Time) 
รอบท่ี 1 

     2.2 การรับการตรวจ
ราชการ (รอบที่ 2) 

2.2.1 ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต้นสังกัด ตามนโยบาย
การตรวจราชการในภาพรวมของ
จังหวัด ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (จ านวน 80 คน 1 วัน)  

มิ . ย . -ก . ย . 
2562 

1. นายสมชาย  
มีก าลัง 
2. นายชัยชาญ  
หมื่นชนะมา 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.2.2 ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา รอบท่ี 2   

  

2.2.3 ท างานล่วงเวลา (Over Time)  
รอบท่ี 2 
2.2.4 การสรุปผลการตรวจราชการ 
รอบท่ี 2 

3 การตรวจ ติดตาม ตาม
นโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตรวจ ติดตาม ตามนโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ม . ค . -ก . ย . 
2562 

1. น.ส.สุภาพันธุ์ 
ทองพยงค์ 
2. นางอัญชัญ 
นานาพร 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด2 
รอบ/ปี ครบทุกหน่วยงาน 
 7.1.2 มีท าแผนการรองรับการตรวจราชการได้สอดคล้องกับนโยบาย/ประเด็นของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 รอบ/ปี 
 7.1.3 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในปีต่อไปให้กับส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) 2 รอบ/ปี 

7.2 เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานและสนับสนุนในการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 7.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจราชการได้ครบทุกประเด็นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 8.1 การจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ไม่ครบทุกหน่วยงาน 
 8.2 การรายงานข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน 
 8.3 แบบจัดเก็บข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ไม่ตรงกับแบบกรอกข้อมูลในระบบ  
E-Inspection ท าให้การรายงานข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 ออกแบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทุกหน่วยงานสามารถ
เข้าไปรายงานข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้ โดยที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถหลอมรวมข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

 

ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ตามนโยบายการตรวจราชการในภาพรวม 

ของจังหวัด ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

          
  

 

รับการตรวจราชการ โดยดร.พิธาน  พ้ืนทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 
 

 
 
 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ร่วมกับ ดร.พิธาน  พ้ืนทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และคณะ 
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5. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา    

ลักษณะโครงการ ใหม่  

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย  นายเอกชัย  จันทา  นางเบญจวรรณ  สิงห์โต  
    นายบุญโยม  เกยเลื่อน  และคณะศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์  
     1.1  เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
     1.2  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
    2.1 เชิงปริมาณ  

       2.1.1 มีแนวทางทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ
จังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  ระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 แนวทาง 

       2.1.2 มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด 
        2.1.3 มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา      

ขั้ น พ้ืนฐาน ในระดับจั งหวัด  ที่ สอดคล้อง เหมาะสมตามบริบทของ พ้ืนที่  เ พ่ือ เสนอผู้ บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ จ านวน  100 เล่ม 
     2.2 เชิงคุณภาพ  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  20 กุมภาพันธ์ 2562   

4. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

5. งบประมาณ (บาท) ตั้งไว้    จ านวน  407,200  บาท  
    เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน  334,179  บาท 
    คงเหลือ   จ านวน    73,021  บาท   
6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนิน
โครงการให้แก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
จังหวัดเพชรบูรณ์  

ด าเนินการประชุมชี้แจงการด าเนิน
โครงการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2562   

กุมภาพันธ์ 
2562 

นางสาววราภรณ์   
 ผึ่งผาย 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิเคราะห์
สภาพปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ต้ อ งการของสถานศึ กษา
ระดับจังหวัดและการคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ระดับจังหวัด และสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

กุมภาพันธ์ 
2562 

นางสาววราภรณ์   
 ผึ่งผาย 

3 การพัฒนารูปแบบ/แนวทาง 
การนิเทศและการน าไปใช้ 

ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาระดับ
จังหวัด สังเคราะห์รูปแบบแนวทาง  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัด ที่มีความ
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ พร้อมทั้งการคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง 

เมษายน 
2562 

นางสาววราภรณ์   
 ผึ่งผาย 

4 การพัฒนา Supervisor Teams  ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา Supervisor Teams ระดับ
จังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่ 
ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 
ณ เขาค้อระเบียงภูรีสอร์ท  
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
และได้สร้างรูปแบบการนิเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้
รูปแบบ PETBURA MODEL ที่เป็น
นวัตกรรมการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของเขตพ้ืนที่ 

มิถุนายน 
2562 

นางสาววราภรณ์      
ผึ่งผาย 

5 การวางแผนนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การสร้างเครื่องมือ
นิเทศ และนิเทศแบบบูรณาการ
ประสานความร่วมมือ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการนิเทศ สร้างเครื่องมือ
นิเทศแบบบูรณาการ ประสาน 
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา

กรกฎาคม 
2562 

นางเบญจวรรณ 
สิงห์โต 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ของหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่  
2 - 3 กรกฎาคม 2562  
ณ ภูชิดหมอกรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
2.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
แบบบูรณาการประสานความร่วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. วิเคราะห์ผลการนิเทศ 
สภาพปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะ
และสรุปผลการนิเทศ 

6 การ Coaching ตามรูปการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับจังหวัด 
 

1.ด าเนินการ Coaching ตามรูปการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การบริหารการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานระดับจังหวัดในหน่วยงาน
ทางการศึกษาและในสถานศึกษา 
น าร่องท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายโดย
คณะกรรมการ Supervisor Teams 
จากหน่วยงานทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ น าผลการนิเทศ
มาสะท้อนคิดร่วมกันกับครูแบบ
กัลยาณมิตร  พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ และการน าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET ไปใช้ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้กับครู 
ในสถานศึกษาน าร่องที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย 
2.ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ผล การติดตามสภาพปัญหา
และสรุปกิจกรรมการวางแผนนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศ 
แบบบูรณาการ ประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือน า
แนวทางการประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติ 

สิงหาคม  
- กันยายน 

2562 

นางสาววราภรณ์  
ผึ่งผาย 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562  
ณ ริมดอยรีสอร์ท อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผล
การบูรณาการ การประสาน 
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

7 กา ร ส รุ ป ผลก า รด า เ นิ น
โครงการ 

ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์
และสรุปผลการพัฒนารูปการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
จังหวัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมบูรพา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กันยายน 
2562 

นางสาววราภรณ์  
ผึ่งผาย 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ   
7.1 เชิงปริมาณ  

 7.1.1 มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้ รูปแบบ PETBURA  MODEL ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัด 
1 รูปแบบ 
 7.1.2 มีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมตามบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้รูปแบบของจังหวัด
เพชรบูรณ์จ านวน 4 รูปแบบ 
 7.1.3 มีคณะกรรมการ Supervisor Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน35 คน  
 7.1.4 มีเอกสารรายงานผลการบูรณาการการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 100 เล่ม 

7.2 เชิงคุณภาพ  
    ส านักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ

ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ Model การนิเทศที่มีความสอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นส่งผล
ให้ Supervisor Teams จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความรู้  เทคนิควิธีการ ในการ 
Coaching ครูในสถานศึกษา จากวิทยากรจากภาคเอกชนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ พ้ืนฐานการโค้ช หลักความ
เชื่อของการโค้ช การสาธิตการโค้ช การฝึกปฏิบัติในการโค้ช และการออกแบบการนิเทศตามบริบทของหน่วยงาน
ตนเอง และได้ศึกษาข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลสามารถ
สร้างเครื่องมือนิเทศ และศึกษารูปแบบการนิเทศต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าแผนการนิเทศ จัดท าปฏิทินนิเทศ       
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และสร้างเครื่องมือนิเทศแบบบูรณาการประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ทาง
การศึกษา เพ่ือส่งเสริม แก้ไขและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  และเพ่ือน า
แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณต่อไป 

 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
    8.1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง
กันท าให้การประสานงานค่อนข้างไม่สะดวก ประกอบกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีค่อนข้างมากจึงท าให้การ
ลงพ้ืนที่ ในการนิเทศติดตามไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร   
    8.2 ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการ Coach เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนา และการประชุมสร้างความเข้าใจในกระบวนการนิเทศ
ติดตามเชิงลึกในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงพอ 
    8.3 การวางแผนการนิเทศกับระยะเวลาในการด าเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทิน เนื่องจาก
ศึกษานเิทศก์มีจ านวนไม่เพียงพอท าให้การด าเนินงานไม่ทันเวลา  
    8.4. ระยะเวลาที่ใช้รูปแบบการนิเทศ น้อยเกินไป จึงเห็นผลได้ไม่ชัดเจน 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
    9.1 ควรให้ผู้บริหารในระดับเขตพ้ืนที่ได้รับทราบการด าเนินโครงการ Coaching  Teams  
จากส่วนกลาง โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบูรณาการในระดับเขตพ้ืนที่ต่อไป 
    9.2 ควรให้มีการอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ Coach ให้กับคณะศึกษานิเทศก์ 
ในพ้ืนที่ให้ครบและเข้าใจลึกซ่ึงถึงกระบวนการที่ถูกต้อง จะได้เป็นแนวทางการนิเทศฯรูปแบบเดียวกัน 
    9.3 ควรให้ศึกษานิเทศก์ในพ้ืนที่ได้วางแผนการด าเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้เทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตาม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะกับครูในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
    9.4 ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ Coaching และสร้างความตระหนักเรื่องการ
นิเทศให้กับคณะครูในสถานศึกษา 
    9.5 หน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ระยะ และมีความต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

              
 

              
    
  

 
6. โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับขยะ 

สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
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1.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันและรักษา
สิ่งแวดล้อม และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้จากขยะประเภทต่างๆ 

 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  

  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 100 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ  

 นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเองและครอบครัวและจะส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนและสังคมลดลงเกิดผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 มิสตี้เวล รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับจังหวัด  
จ านวนเงิน  210,957  บาท  
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1                            
ประชุมคณะวิทยากรและคณะท างาน 

13 สิงหาคม 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี และ 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

2. กิจกรรมที่ 2                                 
ด าเนินโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

14 – 16 สิงหาคม 2562 คณะวิทยากร, นางปุญญดา  
ชาวงค์ศรี และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3. กิจกรรมที่ 3 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

30 สิงหาคม 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี และ 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 100 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

 นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเองและครอบครัวและจะส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนและสังคมลดลงเกิดผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต 
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8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  8.1 การประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่บางแห่ง ยังได้รับความร่วมมือน้อย 
 8.2 สถานศึกษาไม่สะดวกในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบงานไป
ราชการ 
 8.3 สถานศึกษาแจ้งกระชั้นชิดว่าไม่สามารถน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ก่อนเริ่มโครงการ 1 วัน 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  9.1 หน่วยงานทางการศึกษาควรให้ความร่วมมือในการพิจารณานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เปูาหมายที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าหนดให้ 
 9.2 หน่วยงานส่วนกลางควรให้อ านาจส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารงานในหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ ขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        

                     

                 
 

 
7. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมคิด วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    44 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน 
 1.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างความมีจิตอาสาและการรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
   ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน  330  คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 

   ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม  
สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน มีทักษะชีวิต มีจิตอาสาและรู้จักการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  จังหวัดเชียงใหม ่
 

5. งบประมาณ (บาท)   
             เงินงบประมาณสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส  
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลูกเสือจิตอาสาท าความดีรวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”  จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   จ านวนเงิน  27,510  บาท   
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการชุมนุมลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้
องค์ราชัน”ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 1 - 5
มิถุนายน 2562 

นายสมคิด วงษ์แสง และ 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  
   ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  330  คน 
      7.2 เชิงคุณภาพ 

   ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน มีทักษะชีวิต มีจิตอาสาและรู้จักการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
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8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ส่งลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการไม่เป็นเอกภาพ  
บางโรงเรียน/หน่วยงานทางการศึกษายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน หน่วยงานที่ส่งลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการอย่าง
เพียงพอ 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

 “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) 
 

                                                                                                         
 

              
 
 

 
8. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมคิด วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
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 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า 
ตลอดจนยุวกาชาดจิตอาสาและประชาชนทั่วไป มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2.3  เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติตามกฎ
และค าปฏิญาณตนของลูกเสือ  
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือชาวบ้าน  และประชาชนทั่วไป ทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  1,010  คน    
 2.2 เชิงคุณภาพ 

 ลูกเสือ เนตรนารี ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป มีความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนยึดมั่นในความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตามกฎและค าปฏิญาณตนของลูกเสือ 

 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  28  กรกฎาคม  2562 
    

4. สถานที่ด าเนินการ 
        โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 ใช้งบประมาณจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการฯ 24 กรกฎาคม 
2562 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ  

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทบทวนค าปฏิญาณและ
สวนสนามของลูกเสือเนตรนารี บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด จิตอาสา และประชาชนทั่วไป 

วันที่ 28 กรกฎาคม 
2562 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ  
 

สรุป และรายงานผลโครงการฯ ภายในวันที่ 2 
สิงหาคม 2562 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  
   ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนยุวกาชาด จิตอาสาและ

ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จ านวน  1,600 คน 
   7.2 เชิงคุณภาพ 

         ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนยุวกาชาด จิตอาสา และ
ประชาชนทั่วไป มีความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
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8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
สภาพอากาศร้อนท าให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดที่เข้าร่วมประกอบกิจกรรมตามโครงการ 

เป็นลมแดด 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่เพียงพอ 

 
ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
 

                         
 

                          
 

 
9. โครงการชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ     ใหม่     

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมคิด วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 1.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือ ให้กับลูกเสือส ารองและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
 1.3 เพ่ือให้ลูกเสือ ท ากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 1.4 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน 
  1.5 เพ่ือให้ลูกเสือส ารองได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางการลูกเสือ 
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2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  ลูกเสือส ารอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และประชาชนทั่วไป จ านวน 1,103 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
 2.2.1 ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และประชาชนทั่วไปมีจิตส านึกรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 2.2.2 ลูกเสือส ารองมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการลูกเสือ พร้อมเข้าสู ่ประชาคม
อาเซียน 
 2.2.3 ลูกเสือ ได้ร่วมกันท ากิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรัก  
ความสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางการลูกเสือ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหว่างวันที่ 5 – 6  สิงหาคม  2652    
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
  เงินนอกงบประมาณจาก ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  จ านวนเงิน  900,000  บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)    
    แยกเป็น            
  ค่าตอบแทน        - บาท 
 ค่าใช้สอย 446,865 บาท 
 ค่าวัสดุ 453,135 บาท 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1   
     - ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
โครงการชุมนุมลูกเสือส ารอง
แห่งชาติ ครั้งที่ 1  
 

 
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ครั้งที่ 5 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 
 

2. กิจกรรมที่ 2                                 
- จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 

ส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1  

ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

3. กิจกรรมที่ 3                                 
- สรุป และรายงานผลโครงการฯ 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
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7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  - ลูกเสือส ารอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และประชาชนทั่วไป จ านวน 1,103 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

       - ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และประชาชนทั่วไปมีจิตส านึกรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
       - ลูกเสือส ารองมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการลูกเสือ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
       - ลูกเสือ ได้ร่วมกันท ากิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรัก ความสามัคคี  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางการลูกเสือ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  8.1 เมื่อมีการจัดสรรโควตาจ านวนลูกเสือส ารองเข้าร่วมงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไป
แล้วปรากฏว่ามีบางเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดหาลูกเสือส ารองเข้าร่วมงานได้ตามที่ได้รับจัดสรร  
 8.2 ลูกเสือส ารองเป็นเด็กเล็กท าให้ยากต่อการจัดเตรียมปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
 8.3 การพักแรมเพียง 1 คืน เป็นเวลาที่สั้นเกินไป 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
    ควรจัดให้มีการพักแรมมากกว่า 1 คืน เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งท่ี 1 
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10. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมคิด วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครู บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ 

ในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  1.2 เพ่ือให้ครู บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สามารถน ากระบวนการ 

วิธีการไปวางแผนประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามแนวทางคุณธรรมน าความรู้สู่สังคมไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  ครู บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จ านวน  80  คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ  

  ครู บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการฝึกอบรม  ผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาลูกเสือ ได้รับประสบการณ์เพ่ือไป
พัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 - ค่าลงทะเบียน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2,300 บาท 
           - ค่าใช้สอยและวัสดุ จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 30,000 บาท 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการและวิทยากร 
          - ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรผู้ให้การ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้น
ความรู้ชั้นสูง (A.T.C)   

 
วันที่ 1 เมษายน 
2562 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

2. กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ ด าเนินการฝึกอบรม 
         - ขั้นด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C) 2.1 วัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม 
         2.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 
ระหว่างวันที่ 5 – 11 
เมษายน 2562 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 
         3.1 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้น
ความรู้ชั้นสูง (A.T.C)  

     3.2 สรุปและรายงานผล   

 
วันที่ 18 เมษายน 
2562 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

ครู บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จ านวน  30  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 ครู บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการฝึกอบรม  ผู้ก ากับลูกเสือ

ส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาลูกเสือ ได้รับประสบการณ์เพ่ือไปพัฒนาการ
ฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
   8.1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนน้อย  ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของโครงการ 
  8.2 ไม่มีงบประมาณส าหรับการจัดฝึกอบรมก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)  
เป็นการเฉพาะ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 
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11. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมคิด  วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดี เด่นเป็นที่ประจักษ์             
และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ             
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
   ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จ านวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล 

ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 

         สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุน
กิจการลูกเสือ ให้ความส าคัญและใส่ใจในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสาด้วยความเต็มใจอย่าง
สม่ าเสมอมากขึ้น 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 ใช้เงินงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ในระดับจังหวัด  จ านวนเงิน  6,610  บาท  
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น
ต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือในระดับจังหวัด 

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อ
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
ระดับจังหวัด 

15 สิงหาคม 2562 นายสมคิด วงษ์แสง 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 
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7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  
   ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จ านวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล 

ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
 7.2 เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุน
กิจการลูกเสือ ให้ความส าคัญและใส่ใจในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสาด้วยความเต็มใจอย่าง
สม่ าเสมอมากขึ้น 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
        ผู้ส่งผลงานด าเนินการจัดท ารูปเล่มผลงานไม่เป็นหมวดหมู่ท าให้ยากต่อการตรวจให้คะแนนตาม
ตัวชี้วัดของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามโครงการในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ควรกระชั้นชิด
จนเกินไป เพ่ือให้สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี สามารถจัดเตรียม
เอกสารได้ทันตามก าหนดเวลา 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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12. โครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 1.2 เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ 
แนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ของชาติ 

... 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  

  1) หน่วยงานและสถานศึกษา  จ านวน  613  แห่ง 
  2) ต้นไม้  จ านวน  6,810 ต้น 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
  บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน และประชาชนทั่วไป  ได้แสดงความจงรักภักดีและส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3.1 วันที่ 19  กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 
 3.2 วันที่ 19  กรกฎาคม 2562  ณ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
4.1 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 
4.2 สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 ใช้เงินงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา  
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จ านวนเงิน  75,340  บาท  
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                            
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 
 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 

25 มิถุนายน 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 
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กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์
โครงการและเตรียมพื้นที่
ปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียน 
ตาดหมอกวิทยา 

ประชาสัมพันธ์โครงการและ
เตรียมพื้นท่ีปลูกต้นไม ้ 
ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 

15 – 18 กรกฎาคม 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และบุคลากร 
กลุ่มลูกเสือฯ และ 
ภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมที่ 3 พิธีเปิด
โครงการและกิจกรรมปลูก
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูต้นไม้  
ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 

พิธีเปิดโครงการและกิจกรรม
ปลูกและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูต้นไม้ 
ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 

19 กรกฎาคม 2562 กลุ่มลูกเสือ  
ภาคีเครือข่ายและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 4                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

30 กรกฎาคม 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และบุคลากร 
กลุ่มลูกเสือฯ 

 
 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

  หน่วยงานและสถานศึกษา จ านวน 613 แห่ง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 6,810 ต้น 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน และประชาชนทั่วไป  ได้แสดงความจงรักภักดีและส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  8.1 สถานที่ด าเนินโครงการ ณ พื้นที่โรงเรียนตาดหมอก ซึ่งเคยด าเนินโครงการเมื่อปี 2561 แต่
ไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นปุารก ต้องใช้ก าลังคนจ านวนมากในการฟ้ืนฟู 
 8.2 ไม่มีงบประมาณจัดสรรมาให้ด าเนินโครงการ ศธ.ปลูกปุาฯ โดยเฉพาะ ท าให้ต้องใช้งบประมาณ
โครงการอื่นที่เก่ียวข้องมาด าเนินการ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  9.1 หน่วยงานที่มีนโยบายให้ด าเนินโครงการ ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ด าเนินการด้วย 
 9.2 ควรมีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ปลูกปุาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

                                               

 
13. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2562   

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมคิด วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย และมีความเข้มแข็งอดทน เสียสละ  
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
   ลูกเสือ เนตรนารี ในจังหวัดเพชรบูรณ์   จ านวน  504  คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 

         ลูกเสือ เนตรนารี ในจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นผู้มีระเบียบ วินัยและมีความเข้มแข็งอดทน เสียสละ  
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 22  พฤษภาคม 2562   
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
       ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
       ใช้งบประมาณจากส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน 43,180 บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จ านวน 8,500 บาท  
  - ค่าพาหนะ จ านวน 12,000 บาท 
      - ค่าอาหาร จ านวน 22,680 บาท 
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6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                             
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ 

17 พฤษภาคม 2562 นายสมคิด วงษ์แสง และ 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

กิจกรรมที่ 2                                 
1. ด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  

เนตรนารี ระดับจังหวัด 
     2. ด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตนารี ระดับภาค 
     3. ด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับประเทศ 

ระหว่างวันที่ 18 
พฤษภาคม 2562 – 
11 มิถุนายน 2562 

1. นายสมคิด วงษ์แสง และ 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 
2. ส านักงานศึกษาธิการภาค 
18 (นครสวรรค์) 
3. ส านักการลูกเสือยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน ส านัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

ภายในวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 

นายสมคิด วงษ์แสง และ 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 3.1 เชิงปริมาณ  
   ลูกเสือ เนตรนารี ในจังหวัดเพชรบูรณ์   จ านวน  200  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

   ลูกเสือ เนตรนารี ในจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นผู้มีระเบียบ วินัยและมีความเข้มแข็งอดทน เสียสละ  
8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 เนื่องจากเป็นการประกวดระดับจังหวัดโดยไม่มีการประกวดระดับเขตพ้ืนที่ ท าให้ 
มีทีมสมัครเข้ารับการประกวดจ านวนน้อย 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
      ควรมีการจัดประกวดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเดิมและตัดการประกวดระดับภาคออกไป และให้
ทีมท่ีชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศ  
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี 2562                  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี 2562                  

                 
 

14. โครงการ บรรยาย ในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่     

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย 
 1.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา และพร้อม 
ที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 1.3 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของจิตอาสา 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  

  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์   
จ านวน  7,739  คน โดยแยกเป็น 
   ครั้งที่  1  จ านวน  4,067  คน 
   ครั้งที่  2  จ านวน  3,672  คน 

 2.2 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ซาบซึ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณต่อ บูรพมหากษัตริย์ไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา และพร้อมที่จะ“สืบสาน รักษา  
ต่อยอด” พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของจิตอาสา 
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3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ครั้งที่ 1  
  วันที่ 11  มีนาคม 2562 รอบท่ี 1 เวลา 09.00-11.00 น.และรอบที่ 2 เวลา 13.30-15.30 น. 
  วันที่ 12 มีนาคม 2562 รอบท่ี 1 เวลา 09.00-11.00 น.และรอบที่ 2 เวลา 13.30-15.30 น. 
 ครั้งที่ 2 
  วันที่ 28  มีนาคม 2562 รอบท่ี 1 เวลา 09.00-11.00 น.และรอบที่ 2 เวลา 13.30-15.30 น. 
 วันที่ 29 มีนาคม 2562 รอบท่ี 1 เวลา 09.00-11.00 น.และรอบที่ 2 เวลา 13.30-15.30 น. 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ครั้งที่ 1   
  วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 ครั้งที่ 2   
  วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 ใช้เงินงบประมาณจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวนเงิน  53,540  บาท  
โดยแยกเป็น  
 ครั้งที่ 1  จ านวนเงิน  16,700  บาท 
 ครั้งที่ 2  จ านวนเงิน  36,840  บาท 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 1 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                             
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 

7 มีนาคม 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

กิจกรรมที่ 2                                    
บรรยาย ในหัวข้อ 
“สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” 

จัดการบรรยาย ในหั วข้ อ
“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ
ประเทศไทย” 

11 – 12 มีนาคม 
2562 

คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการบรรยาย ในหัวข้อ 
“สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

15 มีนาคม 2562 นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 
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ครั้งที่ 2 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                            
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 

25 – 26 มีนาคม 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

กิจกรรมที่ 2                                
บรรยาย ในหัวข้อ“สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” 

จัดการบรรยาย ในหั วข้ อ
“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ
ประเทศไทย” 

28 – 29 มีนาคม 
2562 

คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการบรรยาย ในหัวข้อ 
“สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

5 – 10 เมษายน 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์   
จ านวน  7,379  คน  โดยแยกเป็น 
   ครั้งที่  1  จ านวน  4,026  คน 
   ครั้งที่  2  จ านวน  3,353  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
มีความรักและหวงแหนในแผ่นดินไทย 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  8.1 การประสานงานกับวิทยากรที่ยังไม่เข้าใจตรงกัน 
 8.2 จ านวนผู้เข้ารับฟังการบรรยายบางหน่วยงานมาเกินจ านวนบางหน่วยงานมาไม่ครบตามจ านวน
ที่ตอบรับมา 
 8.3 การเข้านั่งรับฟังการบรรยาย ผู้เข้ารับฟังการบรรยายที่มาก่อนจะนั่งข้างหลังและตรงกลาง  
ท าให้ข้างหน้าว่าง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  9.1 ควรมีการจัดประชุมวิทยากรก่อนการจัดการบรรยาย 
 9.2 เปิดให้มีประตูทางเข้าห้องประชุมทางเดียวและเดินเป็นแถวเดียวในการเข้านั่งจากข้างหน้า
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการบรรยาย ในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
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1. โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

ลักษณะโครงการ    ใหม่     

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมบูรณ์  จันทา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 1.2  เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์และวัฒนธรรม  
ฝึกทักษะชีวิต  สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน  รวมทั้งปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตอาสา 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  จ านวน 49 คน โดยแยกเป็นดังนี้ 
  1) สมาชิกยุวกาชาด จ านวน  40 คน 
  2) ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  จ านวน  5 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน 
        2.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  2) สมาชิกยุวกาชาดสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบ าเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ สามารถน าทักษะชีวิตในการชุมนุมฯมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 19 – 24   สิงหาคม 2562  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 ใช้เงินงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืน โครงการสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ   
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จ านวนเงิน  67,040  บาท  
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6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประสานงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40 , 
โรงเรียน, โรงเรียนเอกชน ประชุม
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม งานชุมนุม
ยุวกาชาดทั่วประเทศ 

ประชุมคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมงานชุมนุม 
ยุวกาชาดทั่วประเทศ 

มิถุนายน 2562 นายสมบูรณ์ จันทา 
และบุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

4. กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดในการเตรียมความพร้อม
ให้กับสมชิกยุวกาชาดในการเข้าร่วม
การชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศฯ 

ประชุมคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อม 

มิถุนายน  2562 นายสมบูรณ์ จันทา 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือ 
และภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมที่  3  สมาชิกยุวกาชาด  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ร่วมงานชุมนุม
ยุวกาชาดทั่วประเทศฯ 

ร่วมงานชุมนุมฯ 19 – 24 สิงหาคม 
2562 

นายสมบูรณ์ จันทา 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือ
และภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมที่  4  ประชุมสรุปผลการ
เข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศฯ 

ประชุมสรุปผลร่วมงาน
ชุมนุม 

สิงหาคม  2562 นายสมบูรณ์ จันทา 
บุคลากรกลุ่มลูกเสือ 
และภาคีเครือข่าย 

5. กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการ 

สิงหาคม  2562 นายสมบูรณ์ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน 49 คน  ได้ร่วมงาน
ชุมนุมยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ และแสดงความจงรักภักดี 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

  1) สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้ร่วมงานชุมนุมเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   
และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  2) สมาชิกยุวกาชาดสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบ าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  8.1 งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 8.2 พาหนะในการเดินทางสภาพไม่พร้อม   
 8.3  สภาพดินฟูา  อากาศ  อยู่ในช่วงฤดูฝน  ท าให้สมาชิกยุวกาชาดเจ็บปุวย 
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9. ข้อเสนอแนะ 
  9.1 หน่วยงานที่มีนโยบายให้ด าเนินโครงการ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการด าเนินการ 
 9.2 ควรเตรียมการให้รัดกุมในการจัดกิจกรรมอุปกรณ์พร้อมสรรพ ว่างแผนแก้ปัญหาให้ทันต่อ
เหตุการณ์หากจัดงานในฤดูฝน 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ   
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   

                  
 

                   
 

 
2. โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคเหนือ) 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมคิด วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  1.2 เพ่ือให้ล ูกเส ือ เนตรนาร ี สามาชิกย ุวกาชาด ผู ้บ ังคับบัญชาลูกเส ือ เนตรนาร ี และ

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้าง
สัมพันธภาพซึ่งกันและกัน น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาของตนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการลูกเสือ และยุวกาชาดต่อไป  
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2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  ลูกเสือ เนตรนารี สามาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา  
ยุวกาชาด จ านวน  40  คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
 ลูกเสือ เนตรนารี สามาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา  
ยุวกาชาด ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพ  
ซึ่งกันและกัน น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนการสอน  
ในสถานศึกษาของตนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการลูกเสือ และยุวกาชาด  
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายเหนือเกล้า) อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
  งบประมาณจากส านักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการชุมนุมโครงการ
ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้
องค์ราชัน (ภาคเหนือ) ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ล้านนา (ค่ายเหนือเกล้า) อ าเภอสันก าแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 30 
กันยายน – 2 
ตุลาคม 2562 

นายสมคิด วงษ์แสง และ
บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ   
 7.1 เชิงปริมาณ  
  ลูกเสือ เนตรนารี สามาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชายุว  
กาชาด จ านวน  40  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 ลูกเสือ เนตรนารี สามาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชายุว  
กาชาด ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกัน
และกัน น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ของตนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  8.1 เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณและช่วงใกล้ปิดภาคเรียน ท าให้การประสาน 

โรงเรียนเพ่ือส่งลูกเสือ เนตรนารี สามาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา  
ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเป็นไปด้วยความล าบาก 
  8.2 สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการมีระยะทางไกล ท าให้ยากล าบากในการเดินทาง 
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9. ข้อเสนอแนะ 
   ควรมีการจัดกิจกรรมตามโครงการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่กระชั้นชิด และอยู่ในช่วง 
การปิดภาคเรียน 
 
ภาพประกอบกิจกรรมโครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคเหนือ) 
 

                   
                

                  
             

 
3. โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่     

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมบูรณ์  จันทา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 1.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  จ านวนประมาณ   500 คน โดยแยกเป็นดังนี้ 
  1) สมาชิกยุวกาชาด จ านวน  460 คน 
  2) ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  จ านวน  30 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
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        2.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  2) สมาชิกยุวกาชาดสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบ าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3.1 วันที่ 19  กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 
 3.2 วันที่ 28  กรกฎาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
4.1 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 
4.2 สนามกีฬาโรงเรียนเพชรบพิทยาคม 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 ใช้เงินงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา  
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จ านวนเงิน  50,000  บาท  
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประสานงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 
3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 40 ,โรงเรียน ,โรงเรียนเอกชน  

ประชุมจัดท าแนวทางเพ่ือ
พัฒนากิจกรรม 
ยุวกาชาด และสรุปผล
จ านวน  2 ครั้ง 

มีนาคม 2562 นายสมบูรณ์ จันทา 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

กิจกรรมที่ 2  
ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ยุวกาชาด ประจ าปี 2562 
จ านวน  2 ครั้ง 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการและ
เตรียมพื้นท่ีปลูกต้นไม้  
ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา
บ าเพ็ญประโยชน์ สวน
สนาม ณ สนามโรงเรียน
เพชรพิทยาคม 

19 กรกฎาคม 2562 
 
28 กรกฎาคม 2562 

นายสมบูรณ์ จันทา 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ และภาคี
เครือข่าย 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินการ สิงหาคม 2562 นายสมบูรณ์  จันทา 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน 500 คน   
ได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์  และแสดงความจงรักภักดี 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
  1) สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  2) สมาชิกยุวกาชาดสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบ าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  8.1 การจัดเตรียมสถานที่มีก าลังคนไม่เพียงพอ  ขาดงบประมาณในการด าเนินการท าให้ต้องใช้เวลา
ในการด าเนินการค่อนข้างนานเนื่องจากใช้ก าลังงานจากเจ้าหน้าที่จากกลุ่มลูกเสือฯที่มีจ านวนน้อย 
 8.2 งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  9.1 หน่วยงานที่มีนโยบายให้ด าเนินโครงการ ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ด าเนินการด้วย 
 9.2 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่หลากหลาย 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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4. โครงการ ศธ.จิตอาสา รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมบูรณ์  จันทา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อปลูกจิตส านึกให้บุคลากรลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม โดยเป็นการลดปริมาณขยะ   

 1.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมให้บุคลากรมีนิสัยในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
 1.3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใช้แทนถุงพลาสติก 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
  2.1 เชิงปริมาณ   บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 60 คน 
         2.2 เชิงคุณภาพ  เชิงคุณภาพ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 60 คน   

ลดการใช้ถุงพลาสติก  กล่องโฟม  และมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  ใช้ถุงผ้า  ตะกร้าในการจ่ายตลาดสด 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 - 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

รณรงค์ส่งเสริมให้มีการ
ลดการใช้พลาสติก 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชุม
ชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดมาตรการร่วมกัน ปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือลดการใช้พลาสติก 

ตุลาคม  2561 –  
กันยายน 2562 

นายสมบูรณ์  จันทา 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 60 คน  ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  
ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้แก้วน้ าประจ าตัว ใช้ปิ่นโต ตะกรา้ ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 60 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิด
ความตระหนักในการบริหารจัดการขยะ  ขยะภายในหน่วยงานได้รับการคัดแยกและมีปริมาณลดลง 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  มีบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ยังให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ 
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9. ข้อเสนอแนะ 
  หัวหน้าหน่วยงานควรให้ความส าคัญและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือเกิดผลเป็น
รูปธรรม  และควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการศธ.จิตอาสา รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม 
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1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสิทธิชัย  เนาว์แก้ว  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

1. วัตถุประสงค์  
              1.1 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา 
              1.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562 เข้าสู่ระบบ NISPA 
 1.4 เพ่ือติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ   
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 25 คน ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ , ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3, 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 , กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์, อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สังกัดการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
                    2.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ก ากับดูแล สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาด าเนินการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีเครือข่ายการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 กันยายน 2562 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 4.1  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                4.2  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 
            4.3  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
             4.4  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    
 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน     19,000     บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน       6,737     บาท 
   เบิกจ่ายครั้งนี้  จ านวน     12,263     บาท 
   คงเหลือ   จ านวน         -         บาท  
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 6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ก ากับติดตามการสร้างภูมิคุ้มกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

จัดประชุม
คณะกรรมการฯ 

26 กุมภาพันธ์ 
2562 

นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว 

2 จัดท ามาตรการพัฒนาประสิทธิการ
การรายงานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 

จัดประชุม
คณะกรรมการฯ 

17 เมษายน 2562 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว 

3 รณรงค์ปูองกันและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน 
ยาเสพติดโลก 

จัดนิทรรศการ 26 มิถุนายน 2562 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว 

4 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
เอกชน ระดับมัธยม  

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

5 สิงหาคม 2562 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  
             บรรลุวัตถุประสงค์ มีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหน่วยงานทางการศึกษา 
มากกว่า 50 คน ทั้งจากหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานภายในจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
        ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด มีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
               ทัศนคติของสถานศึกษาที่มีต่อการรายงานข้อมูล ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้หน่วยง าน                    
ที่เก่ียวข้องสามารถรับทราบข้อมูล เข้าถึงและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้โดยง่าย  
 

9. ข้อเสนอแนะ  
               งบประมาณด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีจ านวนจ ากัดไม่สามารถด าเนินการ                
ในกลุ่มเปูาหมายที่มีปริมาณมากได้อย่างทั่วถึงทุกหน่วยงานทางการศึกษา  
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

                         
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    73 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

                        
       

 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยด้วยสื่อนิทานและเพลงส าหรับครูโรงเรียน
เอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี และนางรัศมี  จันทร์เพ็ง  

กลุ่มที่รับผิดชอบ     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1.วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย            
ด้วยสื่อนิทานและเพลง 
 1.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 1.3 เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 1.4 เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนมีการขยายผลศาสตร์พระราชาสถานศึกษาพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมีเปูาหมายปลูกฝังการน าหลักคิด ไปใช้ในการท ากิจกรรมจิตอาสาหลากหลายรูปแบบเน้นการท างานเป็นทีม 
เพ่ือแก้ปัญหาในโรงเรียน ในชุมชนอย่างรอบด้าน 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 กิจกรรมที่ 1  
 1. เชิงปริมาณ  
   ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                        
จ านวน....53.....โรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวนทั้งสิ้น..53... คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย              
ด้วยสื่อนิทานและเพลง 
 2.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปฐมวัย       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
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 กิจกรรมที่ 2 
 1. เชิงปริมาณ  
  โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับ                   
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย จ านวน....53.....โรงเรียน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับ              
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 กิจกรรมที่ 3 
 1. เชิงปริมาณ  
   ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้ารับการอบรม 
ขยายผลศาสตร์พระราชาสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน...55..คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการขยายผลศาสตร์
พระราชาสถานศึกษาพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเปูาหมายปลูกฝังการน าหลักคิด ไปใช้ในการท ากิจกรรม
จิตอาสาหลากหลายรูปแบบเน้นการท างานเป็นทีม เพ่ือแก้ปัญหาในโรงเรียน ในชุมชนอย่างรอบด้าน 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนมีนาคม – กันยายน 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ                                                                                                                   
 กิจกรรมที่ 1 ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 
 กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนเอกชน จ านวน 53 แห่ง (โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล) 
 กิจกรรมที่ 3 ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน.....70,400.......บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน.....70,072.......บาท   
   คงเหลือ   จ านวน.........328.........บาท   
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส ารวจความต้องการ แบบสอบถาม มีนาคม 2562 นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 
2 
 

ประสานงานวิทยากร 
 

- ประสานงานทางโทรศัพท์  
- หนังสือราชการ 
 

มีนาคม 2562 
นางสาวนิพพิชน์  
เสนารถ,นางรัศมี  

จันทร์เพ็ง 
3 เขียนโครงการ - เขียนโครงการ 

- เสนอขออนุมัติโครงการ 
เมษายน 2562 นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 

4 เตรียมด าเนินการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- แจ้งโรงเรียนเอกชน 
 
 

เมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    75 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 ด าเนินการกิจกรรม 
ที่ 1 

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการ
นักเรียนปฐมวัยด้วยสื่อนิทานและ
เพลงส าหรับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้กับครูผู้สอนปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน จ านวน 53 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน 

20 เมษายน 2562 
 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
และ คณะวิทยากร                           
นางสาวนิพพิชน์  
เสนารถ 

6 ด าเนินการกิจกรรม 
ที่ 2 

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย                     
จ านวน 53 โรงเรียน  

มิถุนายน-สิงหาคม 
2562 

นางสาวนิพพิชน์  
เสนารถ และคณะ 

7 ด าเนินการกิจกรรม 
ที่ 3 

ด าเนินการจัดอบรมขยายผลศาสตร์
พระราชาสถานศึกษาพอเพียง 
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 

7 สิงหาคม 2562 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

8  สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน          
ส่งรายงานส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กันยายน 2562 นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 
 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ 
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ได้แก่  
   กิจกรรมที่ 1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                        
เข้าร่วมการอบรมตามเปูาหมายของโครงการ  จ านวน....53.....โรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวนทั้งสิ้น..53... คน 
  กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนเอกชนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
จ านวน....53.....โรงเรียน (เกินจากเปูาหมายที่ก าหนดไว้) 
      กิจกรรมที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้ารับการ
อบรมขยายผลศาสตร์พระราชาสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน...55..คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ได้แก่ 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยด้วยสื่อนิทานและเพลงส าหรับครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์                         
  1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย              
ด้วยสื่อนิทานและเพลง 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปฐมวัย       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
    กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับ              
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมขยายผลศาสตร์พระราชาสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการขยายผล
ศาสตร์พระราชาสถานศึกษาพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเปูาหมายปลูกฝั งการน าหลักคิด ไปใช้ในการ     
ท ากิจกรรมจิตอาสาหลากหลายรูปแบบเน้นการท างานเป็นทีม เพ่ือแก้ปัญหาในโรงเรียน ในชุมชนอย่างรอบด้าน 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   
 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 จัดสรรงบประมาณให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยด้วยสื่อนิทาน 
และเพลงส าหรับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

                   
 

                                               

 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี นางสาวธนัชพร  อ่อนอิงนอน นางรัศมี  จันทร์เพ็ง  

     และนายสมชาย  มีก าลัง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน       
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้สูงขึ้น 
  1.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติตลอดจนการด าเนินการ
ต่างๆของโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ครูโรงเรียน
เอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  

   1.3 เพ่ือให้มีรูปแบบส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพ่ือให้โรงเรียนเอกชน ครู ในจังหวัดเพชรบูรณ์                                
มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลการสอบO-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์   
 1. เชิงปริมาณ  
  - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 6 จ านวน 46 โรงเรียน ๆ ละ จ านวน 3 คน รวม จ านวน 138 คน      
  - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา                   
ปีที ่3 จ านวน 31 โรงเรียน ๆ ละ จ านวน 3 คน รวม จ านวน 93 คน 
  - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่ 6 จ านวน 11 โรงเรียน ๆ ละ จ านวน 3 คน รวม จ านวน 33 คน 
     รวมครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 264 คน 
            2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ                          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
 2.2 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
           กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
         1. เชิงปริมาณ   
   1.1 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน                   
จ านวน 110 คน 
   1.2 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 คน 

        2. เชิงคุณภาพ 
                    2.1 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  มีความความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนแนวปฏิบัติ
ตลอดจนการด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนเอกชน  
   2.2 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษาเอกชนใน         
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
         1. เชิงปริมาณ  

   1.1 มีแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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  1.2 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออก 
เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2   

  1.3 ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้           
ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
               2. เชิงคุณภาพ  

 2.1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการ 
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.2 ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อ่านออกเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ   เดอืนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลการสอบO-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์                        
จัดที่ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 
           กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดที่ห้องประชุมมะขามหวาน 
ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษาเอกชน 
 1. โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. งบประมาณ (บาท)   
   ตั้งไว้    จ านวน  485,640 บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน  485,640 บาท  
   คงเหลือ   จ านวน          -   บาท 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลการสอบO-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ                      

การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน                            
จังหวัดเพชรบูรณ์   

 ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเตรียมโครงการ 
 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- เสนอโครงการ  
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ด าเนินโครงการ 

มีนาคม-เมษายน 
2562 

นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี 
นางสาวธนัชพร  
อ่อนอิงนอน และ 
นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 
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 ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 
 

ด าเนินการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การน าผลการสอบ
O-NET ไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียน
เอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ์   

ด าเนินการอบรม ดังนี้ 
 - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จ านวน 46 โรงเรียนๆ ละ 
จ านวน 3 คน รวม จ านวน 138 คน    
- ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 31 โรงเรียนๆ ละ 
จ านวน 3 คน รวม จ านวน 93 คน 
- ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จ านวน 11 โรงเรียนๆ ละ 
จ านวน 3 คน รวม จ านวน 33 คน 
รวมครูเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น                     
จ านวน 264 คน 

29-30           
เมษายน 2562 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
และนางสาวธนัชพร  
อ่อนอิงนอน 

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแบบรายงาน 

กรกฎาคม และ 
กันยายน 2562 

นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 

 
กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเตรียมโครงการ 
 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ด าเนินโครงการ 

มีนาคม - 
เมษายน 2562 

นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี    
และนางรัศมี  จันทร์เพ็ง 

 

2 
 

ด าเนินการประชุม
ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนและ
คณะกรรมการ 
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
สร้างการรับรู้ 

1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
2. ด าเนินการประชุมการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
ทุกประเภท 
3. ด าเนินการประชุมการจัดท าบัญชี
และงบการเงินของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ 

16 ตุลาคม 2561 
 
 

7 มิถุนายน 2562 
 
  

3 - 4 กันยายน 
2562 

กลุ่มส่งเสริม      
การศึกษาเอกชน 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแบบรายงาน 

กรกฎาคม , 
กันยายน 2562 

นางรัศมี  จันทร์เพ็ง 

 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษาเอกชน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษา
รูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ด้านการ
อ่านออกเขียนได้
ระดับชั้น ป.1-2 

     1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  
ปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1.2 ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง 
     1.3 ด าเนินการคัดเลือก
สถานศึกษา (เอกชน) น าร่อง 
จ านวน 2 แห่ง (ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง) 
     1.4 แจ้งสถานศึกษา (เอกชน) 
น าร่องทราบ 

กุมภาพันธ์ -
เมษายน 2562 

 

นายสมชาย มีก าลัง 
และคณะ 

 

2 กิจกรรมที่ 2 
พัฒนารูปแบบ/
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้อ่านออก
เขียนได้ ระดับชั้น 
ป.1-2 ระดับ
จังหวัด 

     2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้
ระดับชั้น ป. 1-2 ระดับจังหวัด 
     2.2 ประชุมเสวนาการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้
ระดับชั้น ป. 1-2 ระดับจังหวัด 

พฤษภาคม 
 2562 

 
 
 

มิถุนายน 
2562 

 

นายสมชาย มีก าลัง  
และคณะ 

 

3 กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาสถานศึกษา 
(เอกชน) น าร่อง 

     3.1 ประชุมชี้แจงสถานศึกษา 
น าร่อง จ านวน 2 แห่ง 

3.2 อบรมสถานศึกษาน าร่อง  
(ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-2 ทุกคน) 
จ านวน 2 แห่ง เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้การอ่าน
ออกเขียนได้ จ านวน 1 วัน 

มิถุนายน 2562 
 

กรกฎาคม 2562 
 

นายสมชาย มีก าลัง  
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ 
ติดตาม และให้ 
ความช่วยเหลือ 
การด าเนินงาน
พัฒนาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อ่านออก
เขียนได้ของ
สถานศึกษา 

    4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
เครื่องมือนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาน าร่อง 
    4.2 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
และให้ความช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาน าร่อง  
จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 4 ครั้ง 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2562 

 

นายสมชาย มีก าลัง  
และคณะ 

 

5 กิจกรรมที่ 5 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน
การพัฒนา 
 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียนการพัฒนาและสรุปผล
การด าเนินงาน โดยเชิญสถานศึกษา
น าร่องจ านวน 2 แห่ง ผู้แทนจาก
หน่วยงานทางการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
จ านวน 50 คน จ านวน 1 วัน 

กันยายน 2562 นายสมชาย มีก าลัง  
และคณะ 

 

6 กิจกรรมที่ 6 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท าเอกสารรายงานผล  
การด าเนินกิจกรรม 

กันยายน 2562 นายสมชาย มีก าลัง  
และคณะ 

 
 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลการสอบO-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
     เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 1. เชิงปริมาณ  
   - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา                    
ปีที่ 6 จ านวน 46 โรงเรียน ๆ ละ จ านวน 3 คน รวม จ านวน 138 คน      
   - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา                   
ปีที่ 3 จ านวน 31 โรงเรียน ๆ ละ จ านวน 3 คน รวม จ านวน 93 คน 
   - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา                
ปีที่ 6 จ านวน 11 โรงเรียน ๆ ละ จ านวน 3 คน รวม จ านวน 33 คน 
   รวมครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 264 คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ                          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
 2.2 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 1. เชิงปริมาณ  
   1.1 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน                   
จ านวน 110 คน 
   1.2 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 คน 

2. เชิงคุณภาพ 
                   2.1 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  มีความความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนแนวปฏิบัติ
ตลอดจนการด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนเอกชน  
   2.2 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษาเอกชน 
 1. เชิงปริมาณ  
 1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
อ่านออกเขียนได้ระดับชั้น ป. 1-2 ระดับจังหวัด ชื่อรูปแบบ “ยุทธศาสตร์ 4 ส  ส่งเสริมสถานศึกษาสู่การ 
อ่านออกเขียนได้ 100 %” 
 1.2 สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป. 1-2  
อ่านออก-เขียนได้ ดังนี้ 
 - 6 ฐานสร้าง 3 ฐานเสริม พัฒนาอ่านออกเขียนได้ 100 % อย่างยั่งยืนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 
 - ปลูกต้นไม้อ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา  
 2. เชิงคุณภาพ  
  2.1 สถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
ระดับชั้น ป. 1 - 2 อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2 ครผูู้สอนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 ร้อยละ 100  
อ่านออกเขียนได้ 
 2.3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออก เขียนได้เพ่ิมข้ึน 
 

8.ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 8.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 8.2 ระยะเวลาในการด าเนินการสั้นเกินไป 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ขยายระยะเวลาในการด าเนินให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 9.2 สนับสนุนงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 9.3 จัดท าโครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของ                       
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลการสอบO-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

                         
 

กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

               
 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษาเอกชน 

                 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ 

ระดับชั้น ป. 1-2 ระดับจังหวัด 

                   
อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 แห่ง เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาน าร่อง 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน 

 

 

4. โครงการ TFE  (Teams For Education) 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางปัญญ์ประคอง สาธรรม  2. นายค ารณ เหมือนโพธิ์ 
  3. นายสมชาย มีก าลัง   4. นางสาวไฉน  ผึ่งผาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
 1.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง 

การพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาระดับจังหวัดให้กับ
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 

 1.3 เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50  
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  

1) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สารสนเทศด้านการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 

2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง 

3) สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ระดับสถานศึกษาอย่างน้อย 1 
แนวทางต่อ 1 สถานศึกษา 
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 2.2 เชิงคุณภาพ 
 1) มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษาร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาน าร่อง จากทุกสังกัด จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

จ านวน 3 แห่ง และสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 แห่ง 
 

5. งบประมาณ (บาท)  จ านวน 630,000 บาท  
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท าสารสนเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด  

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล 
และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับจังหวัด ข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558-2560) 

ม.ค. 2562 นายค ารณ 
เหมือนโพธิ์ 
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
เชิงพ้ืนที่ (Phetchabun 
Provincial Education 
Data Center) 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานเพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด 
2.2 ประชุมคณะบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์  
2.3 ประชุมชี้แจงผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ 
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ทุกสังกัด 

19 มิถุนายน 
2561 
 
15 มีนาคม 
2562 
 
4 มีนาคม  
2562   

น.ส.ไฉน ผึ่งผาย 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามโครงการ TFE 
(Teams For Education) จังหวัด
เพชรบูรณ์  
 

8 กุมภาพันธ์ 
2562 
 
 
 
 

นางปัญญ์ประคอง 
สาธรรม  
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.2 จัดประชุมพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
3.3 ประชุมเสวนารูปแบบการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ ตามโครงการ TFE  

22 กุมภาพันธ์ 
2562 
 
2 พฤษภาคม 
2562 

4 กิจกรรมที่ 4 คัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง 
 

4.1 แจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษา 
ในสังกัดทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คัดเลือกสถานศึกษา 
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง 
4.3 คัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง  
6 แห่ง 

7 มีนาคม 
2562   
 
11 เมษายน 
2562 
17  เมษายน  
2562   

นางปัญญ์ประคอง 
สาธรรม และคณะ 

5 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
สถานศึกษาน าร่อง 
 

การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษาน าร่อง โครงการ TFE 
(Teams For Education) เรื่อง  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างยั่งยืน โดยใช้กิจกรรม Active 
Learning เป็นฐาน ณ ห้องศรีเทพ 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 

วันที่ 2-4 
มิถุนายน 
2562 
 

นายสมชาย  
มีก าลัง  
และคณะ 

6 กิจกรรมที่ 6 สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงานตาม
โครงการของสถานศึกษา 
 

6.1 นิเทศ ติดตาม สร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาน าร่อง 
 
 
 
 
 
 

6.2 การนิเทศ ติดตามเพ่ือคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 แห่ง 
เพ่ือเป็นตัวแทนของจังหวัดร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค  

ครั้งที่ 1 (11–17 
มิถุนายน 2562) 
 

ครั้งที่ 2 (21-25  
มิถุนายน 2562) 
 

ครั้งที่ 3 (22-24 
กรกฎาคม 2562) 
 

31 กรกฎาคม, 
1 ,2, 5 สิงหาคม 

นายค ารณ 
เหมือนโพธิ์ 
และคณะ 
 
 

7 กิจกรรมที่ 7 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือก
สถานศึกษา 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปผล
ด าเนินงาน 

7 สิงหาคม 
2562 

นางปัญญ์ประคอง  
สาธรรม  
และคณะ 

8 กิจกรรมที่ 8 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

สิงหาคม 2562 นายสมชาย  
มีก าลัง และคณะ 
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7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  
 1.มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับจังหวัด 1 แนวทาง 
 2. สถานศึกษาน าร่อง ทั้ง 6 โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ผลการทดสอบ O-NET ระดับสถานศึกษาละ 1 รูปแบบ/แนวทาง 
 3. มีฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สารสนเทศด้านการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับจังหวัด ระดับ
สถานศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานการพัฒนาของสถานศึกษามีระยะเวลาสั้น ท าให้ยังไม่เห็นผลการพัฒนา

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 ควรจัดท าเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือติดตามผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ TFE  (Teams For Education) 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ TFE  (Teams For Education) 
 

การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนของสถานศึกษาน าร่อง  
ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

 

               
 

 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ตามโครงการ TFE (Team For Education) 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

 

               
 

 
5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.  นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ             2. นางสาวธนัชพร  อ่อนอิงนอน 
   3. นางนิยมพร    เจริญวัฒนาชัยกุล   4. นายชัยชาญ    หมื่นชนะมา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยและ สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ  
 1.2 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวยั  

และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564) 
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 1.3 เพ่ือด าเนินการขยายผล และต่อยอดการเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนว
ปฏิบัติที่ดเีกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดให้ครอบคลุม ทั่วถึงมากข้ึน 
 1.4 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ 
       ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

 1)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ทุกเขต (สพฐ.) 
 2)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 3)  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 4)  สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ สศศ. (โรงเรียนโสตศึกษา) 
 5)  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 6)  สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์) 
 7)  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) 
 8)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 9)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.2 เชิงคุณภาพ  

  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
และจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 2560 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน  2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงเรียนในสังกัด 
 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน…320,000.......บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน...321,528.......บาท   
   คงเหลือ   จ านวน.........-1,528......บาท   
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เด็กปฐมวัย 

1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
(ศธจ.) 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
และสารสนเทศเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย 
1.3 จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ 

มีนาคม-
สิงหาคม 
2562 

 

 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

2.1 ประชุมคณะกรรมการ  
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
2.3 สรุปและจัดท ารูปเล่มแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

เมษายน 
2562 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิง
บูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.
2561 – 2564) 

เชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 
– 2564) ฉบับปรับปรุง 

 3. ด าเนินการขยายผล และ 
ต่อยอดการเกี่ยวกับการน า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดเีกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัด 

3.1 ประชุมคณะท างาน/ผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนปฐมวัย 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.3 ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจกรรม 
3.4 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
3.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เมษายน-
สิงหาคม 
2562 

 

 4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามผลการด าเนินงาน   
 4.2  ก าหนดปฏิทินการนิเทศติดตาม  
และสร้างเครื่องการนิเทศ 
4.3  ปฏิบัติการนิเทศ 
4.4  สรุปผลการนิเทศ 
4.5  รายงานผลการนิเทศติดตาม  
ให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 
2562 

 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  
  1)  ร้อยละ 90  ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3) มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  2)  จัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  
(พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับปรับปรุง จ านวน 100 เล่ม 
       3)  ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       4) ร้อยละ 100  โรงเรียนเอกชนที่เปิดการเรียนการสอนปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 1)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย และจ านวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2) จัดประกวดผลงานวิจัย  นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
(Best Practice) 
 3) พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยสังกัด รร.เอกชน รร.ในท้องถิ่นและเทศบาล เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนา
ตนเอง และน าผลการพัฒนาสู่เพ่ือนร่วมงานและนักเรียน 
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8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
     8.1 การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า การใช้จ่ายงบประมาณไม่เสริมสภาพการด าเนินงาน 
 8.2 การอนุมัติงบประมาณมาล่าช้า ท าให้การด าเนินงานไม่สามารถด าเนินการได้ทันต่อ
ปีงบประมาณ 
 8.3 ส่วนกลางวางแผนการใช้งบประมาณไม่ตรงตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  ท าให้เกิดขาดแคลน
งบประมาณและบริหารงบประมาณเมื่อปลายปีไม่ได้ 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายควรจะบูรณาการได้ทุกโครงการ  ทั้งนี้จะท าให้ได้ผลลัพธ์ในการ
บริหารงานได้ดีกว่าการใช้งบประมาณเฉพาะโครงการ 
 9.2 งบประมาณการเบิกจ่ายควรเปิดกว้างในการด าเนินงาน และวางกรอบการใช้งบประมาณที่
ยืดหยุ่นในการบริหารโครงการ 
 9.3  การอนุมัติงบประมาณหรือการบริหารงบประมาณควรพิจารณาและจบที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน มิใช่มีงบประมาณแต่ไม่สามารถบริหารงบประมาณได้ 
 9.4  การตัดสินใจในการบริหารงบประมาณโครงการไม่ควรยึดไว้ที่ส่วนกลาง  แต่ควรขยายและ
อ านวยความสะดวกลงสู่ภูมิภาค 
 9.5  การบริหารงานจากส่วนกลางลงมาสู่ภูมิภาคล่าช้า  ไม่คล่องตัว ไม่เป็นปัจจุบัน   
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
 

1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย 

              
 
 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564) 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

3. ด าเนินการขยายผล และต่อยอดการเก่ียวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 

 

                      
 

                      
 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
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6. โครงการกิจกรรมหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่     

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่มีผลการจัดกิจกรรม 

ยุวกาชาดที่โดดเด่น  
1.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาด  

 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  สถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
 สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัด สามารถเป็นต้นแบบ 
กิจการยุวกาชาดให้กับสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  9  สิงหาคม 2562   
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในระดับ
จังหวัด จ านวน 3,990 บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1   
     -ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก 

     -ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก 

วันที่ 9 สิงหาคม 
2562 
 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะท างาน 
 

2. กิจกรรมที่ 2                                 
    -ด าเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการ
คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 

-ด าเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการ
คัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบ 
 

วันที่ 9 สิงหาคม 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะท างาน 
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กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3                                 
-สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

วันที่ 30 สิงหาคม 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 
 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  สถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัด สามารถเป็นต้นแบบ 
กิจการยุวกาชาดให้กับสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  เนื่องจากหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบอาจมีมากเกินไป ท าให้
สถานศึกษาท่ีสนใจ ไม่พร้อมด้านองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ จึงได้รับความสนใจจากสถานศึกษาน้อย 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรลดหลักเกณฑ์ฯการคัดเลือก เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการส่งเข้า
ประเมินในกิจกรรมนี้ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการกิจกรรมหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
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7. โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

ลักษณะโครงการ ใหม ่   

ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
     1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักเห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัวและมีเจตคติท่ีดี 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
     1.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
    2.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง จ านวน 60 คน 
    2.2 เชิงคุณภาพ  
  ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจมี
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ก่อให้เกิดความสุข ความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผล
ให้นักเรียน นักศึกษา และพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีและ
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 28 – 30  สิงหาคม  2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  บ้านริมดอย รีสอร์ท ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)  จ านวน  344,435.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
 

6. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
     ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีบนพ้ืนฐานของเหตุผลที่มีร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครองครัว ส่งผลให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 
 

7. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   
 การประสานงานที่จะให้กับครอบครัวเข้าร่วมโครงการมีน้อยเนื่องจากสภาพของครอบครัวต้องมี
ภารกิจประจ าวัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในบางโรงเรียนที่ขอความร่วมมือ 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
 เห็นควรจัดให้มีโครงการต่อเนื่องในแต่ละปีงบประมาณ เนื่องจากนักเรียนได้มีโอกาสพ้ืนฐานของ
เหตุผลที่มีร่วมกันเกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว   
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 
     

                 
 

   

 
8. โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่     

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมน า       

พระราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
 1.2 เพ่ือสร้างความตระหนัก และความรู้พระราโชบายด้านการศึกษา 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ    จ านวน 72 คน 

1)  ผู้บริหาร ครู และบุคลาการ หน่วยงาน/สถานศึกษา จ านวน 63 คน 
2)  คณะวิทยากร / คณะท างาน จ านวน 9 คน  

 2.2 เชิงคุณภาพ  
หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา 

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 26  กันยายน 2562   
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    97 

4. สถานที่ด าเนินการ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จ านวนเงิน  24,425 บาท 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                            
ประชุมคณะวิทยากรและ
กรรมการด าเนินงานฯ 

ประชุมคณะวิทยากรและ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 

24 กันยายน 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะวิทยากร 
คณะท างาน 

กิจกรรมที่ 2  
สัมมนาวิชาการ และ
แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม 

สัมมนาวิชาการ และแบ่งกลุ่ม
จัดกิจกรรม 3 ด้าน 
-ด้านด ารงตนด้วยความพอเพียง 
-ด้านมีวินัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 
-ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม 

26 กันยายน 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะวิทยากร 
คณะท างาน 
 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ส รุ ป  แ ล ะ ร าย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

30 กันยายน 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  ผู้บริหาร ครู และบุคลาการ หน่วยงาน/สถานศึกษา จ านวน 63 คน เข้าร่วมโครงการ 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหาร ครู และบุคลาการ หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  การประสานการด าเนินงานโครงการไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ด้วยระยะเวลากระชั้นชิด 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการวางแผนการด าเนินงานระยะยาว  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
    

                  
 

                  
 

 
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักใน

ความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาด 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด ได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  

1)  เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จ านวน 35 คน  
2)  คณะวิทยากร / คณะท างาน จ านวน 5 คน  

 2.2 เชิงคุณภาพ  
 เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา เห็นความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาด และมีความรู้ ความเข้าใจ การจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง และต่อเนื่อง 
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3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  18  กันยายน 2562   
 

4. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนเพชรละครวิทยา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. งบประมาณ (บาท)   
 เงินงบประมาณจาก ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  9,000 บาท 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                            
ประชุมคณะวิทยากรและ
กรรมการด าเนินงานฯ 

ประชุมคณะวิทยากรและ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 

16-17 กันยายน 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะวิทยากร 
คณะท างาน 

กิจกรรมที่ 2  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิเทศการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา                                 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิ เ ทศการ จั ดกิ จ ก ร รมยุ ว
กาชาดในสถานศึกษา                                 

18 กันยายน 2562 -ผอ.กลุ่มนิเทศ /-ผอ.กลุ่ม
ลูกเสือ /-ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-ศึกษานิเทศก์ / 
-บุคลากรกลุ่มลูกเสือ 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

30 กันยายน 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่มลูกเสือ
ฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จ านวน 38 คน (จากสถานศึกษา 11 แห่ง)  
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา เห็นความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาด และมีความรู้ ความเข้าใจ 
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง และต่อเนื่อง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

                   
 

 
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลสถานศึกษาพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่     

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารในการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง 

 1.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  1)  โรงเรียนเอกชน จ านวน 49 แห่ง 
  2)  ผู้บริหาร จ านวน 49 คน  
  3)  คณะท างาน  16 คน 

 2.2 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสถานศึกษาพอเพียง และพร้อมเข้ารับการประเมิน 
เป็นสถานศึกษาพอเพียง   
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 20  กันยายน 2562   
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 งบด าเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ านวนเงิน 18,550 บาท  
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6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                            
ประชุมคณะวิทยากรและ
กรรมการด าเนินงานฯ 

ประชุมคณะวิทยากรและ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 

13 กันยายน 2562 นางปัญญประคอง สาธรรม, 
นางปุญญดา ชาวงค์ศรี  
และคณะท างาน 

กิจกรรมที่ 2  
ด าเนินโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประชุมเชิ งปฏิบัติการการ
ขยายผลสถานศึกษาพอเพียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

20 กันยายน 2562 นางปัญญประคอง สาธรรม, 
นางปุญญดา ชาวงค์ศรี  
และคณะท างาน 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

30 กันยายน 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และบุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชน จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสถานศึกษาพอเพียงและ 
พร้อมเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  การประสานการด าเนินงานโรงเรียนเอกชนทาง Myoffice โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่ได้เปิดรับ
หนังสือ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ได้ประสานไปยังกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ช่วยด าเนินการประสานโรงเรียนเอกชนในการเข้า
ประชุมในครั้งนี้อีกทางหนึ่งด้วย 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลสถานศึกษาพอเพียง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลสถานศึกษาพอเพียง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                   
 

 
 

 
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  1)  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี จ านวน 35 คน  
  2)  คณะวิทยากร / คณะท างาน จ านวน 5 คน  

 2.2 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี เห็นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ และมีความรู้ความเข้าใจ จัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง และต่อเนื่อง 
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3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  23  กันยายน 2562   
 

4. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 เงินงบประมาณจาก ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  9,000 บาท 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                            
ประชุมคณะวิทยากรและ
กรรมการด าเนินงานฯ 

ประชุมคณะวิทยากรและ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 

19-20 กันยายน 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะวิทยากร 
คณะท างาน 

กิจกรรมที่ 2  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิเทศการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา                                 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา                                 

23 กันยายน 2562 -ผอ.กลุ่มนิเทศ /-ผอ.กลุ่ม
ลูกเสือ /-ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-ศึกษานิเทศก์ / 
-บุคลากรกลุ่มลูกเสือ 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

30 กันยายน 2562 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่มลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี จ านวน 39 คน เข้าร่วมโครงการ (จากสถานศึกษา 37 แห่ง) 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี เห็นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ และมีความรู้ความ 
เข้าใจ จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

    
 

 
12. โครงการพัฒนาระบบรายงานการแจ้งเบาะแสนักเรียนและนักศึกษา (ตาสับปะรด) 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
 และกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเบาะแสความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทุกอ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     1.2 เพ่ือบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรประชาสังคม 
     1.3 เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลการแจ้งเบาะแสนักเรียนและนักศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนงานการปูองกันแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
    2.1 เชิงปริมาณ   
  การแจ้งเบาะแสความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในจังหวัด
เพชรบูรณ์ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
    2.2 เชิงคุณภาพ  
  เกิดการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานบูรณาการทุกภาคส่วนสามารถเฝูาระวังปูองกันและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2561 
 

4. สถานที่ด าเนินการ   
     ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริม  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจ าอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
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5. งบประมาณ (บาท) จ านวน  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

6. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
     มีระบบพัฒนารายงานการแจ้งเบาะแสนักเรียนและนักศึกษาทางออนไลน์(google document) 
ท าให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมบูรณาการและสามารถขับเคลื่อนการเฝูาระวัง
ปูองกันด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 
 

7. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   
 ปัจจุบันการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ มีการรายงานจ านวนแค่ 2 ครั้ง ยังไม่ทราบสาเหตุว่าในปัจจุบัน
ระบบการรายงานนั้นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไม่สามารถเข้าถึงระบบได้หรือเนื่องจากไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี      
ทางมือถือ หรือไม่มีเหตุรายงาน หรือด้วยปัจจัยอื่นๆ ก็เป็นได้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบรายงานการแจ้งเบาะแสนักเรียนและนักศึกษา  
(ตาสับปะรด) 

    

 

 
    

 
13. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ ใหม่  

ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
 และกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาและเยาวชนให้มีความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์มีวิจารณญาณตระหนักถึงผลกระทบภัยคุกคาม Social Media 
     1.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สื่อ
ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
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     1.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการน า Social 
Media ไปสร้างรายได้สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
    2.1 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 รุ่นๆละ 100 คน ครูผู้ควบคุม 10 คน รวม 110 คน 
       2.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนและนักศึกษาและเยาวชน ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมี
ทักษะในการน า Social Media ไปสร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเองได้ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2562 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

5. งบประมาณ (บาท) จ านวน  49,200.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

6. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
     นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีทักษะ 
ในการน า Social Media ไปสร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

7. ข้อเสนอแนะ   
 จ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินงานของนักเรียนในระยะหนึ่งเพราะเวลาการปฏิบัติงานของนักเรียน
หนึ่งเดือนเท่านั้นรายได้ของนักเรียนยังไม่เกิดผลที่ชัดเจน 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
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14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เคลื่อนที่ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ ใหม่  

ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจ าอ าเภอ โดยการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และบูรณาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
     1.2 เพ่ือให้การประสานและภารกิจงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาลงสู่พ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างทั่วถึงทุกอ าเภอ 
     1.3 เพ่ือให้ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสารสนเทศด้านความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการ 
     1.4 เพ่ือให้ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนเป็นกรอบทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานและมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
    2.1 เชิงปริมาณ   
          2.1.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและ
บุคลาการที่เก่ียวข้องทุกอ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติการออกตรวจเฝูาระวังสถานการณ์ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทุกอ าเภอ  
          2.1.2 จัดให้มีประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ประจ าอ าเภอ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 11 อ าเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    2.2 เชิงคุณภาพ  
         2.2.1 ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถิติ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการเฝูา
ระวังปูองกันแก้ไขและคุ้มครองเด็ก และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการก าหนดทิศทางและกรอบ
แนวทางการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.2.2 ศูนย์เสมารักษ์ฯ และศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ประจ าอ าเภอมีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เฝูาระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
         2.2.3 ศูนย์เสมารักษ์ฯ และคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวั ด
เพชรบูรณ์ประจ าอ าเภอ มีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากร การบริหารงานด้านงบประมาณ การก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2562 

4. สถานที่ด าเนินการ      ทกุอ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์  

5. งบประมาณ (บาท)  จ านวน  55,000.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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6. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
     6.1 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
และประจ าอ าเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์ พสน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเฝูาระวัง
คุ้มครองปูองกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
     6.2 ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ประสานงานฯ ประจ าอ าเภอ มี
ข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสนับสนุนเฝูาระวังคุ้มครองปูองกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     6.3 ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ประสานงานฯ ประจ าอ าเภอ 
สามารถบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนนโยบายและเปูาหมายเฝูาระวังคุ้มครองปูองกันแก้ไขปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   
 ยังไม่เกิดความคล้องตัวในการปฏิบัติงานเนื่องด้านบุคลากร ติดภารกิจ  และเรื่องรถยนต์ตรวจ
การณ์ยังไม่มี   
 

8. ข้อเสนอแนะ  
 ควรให้มีการออกตรวจเพ่ิมขึ้นในเวลากลางวัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพศูนย์เสมารักษ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เคลื่อนที่ 

   
 ออกตรวจพ้ืนที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

                                
    

ให้ความรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพศูนย์เสมารักษ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เคลื่อนที่ 

ประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าอ าเภอ 11 อ าเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

                
 

 
15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ ใหม่  

ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอก อิทธิศักดิ์  เอ่ียมเย็น 

กลุ่มที่รับผิดชอบ ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
 และกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
     1.2 เพ่ือให้ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถบูรณาการและขับเคลื่อน
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพในการด าเนินการในระดับ
จังหวัด 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
    2.1 เชิงปริมาณ  
          2.1.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
          2.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน รวมทั้งสิ้น 50 คน  
    2.2 เชิงคุณภาพ  
  ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562 
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4. สถานที่ด าเนินการ  
     4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
     4.2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมมะขาม
หวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 
 

5. งบประมาณ (บาท) จ านวน  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

6. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
     6.1 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกรอบนโยบาย 
มีแผน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ชัดเจน 
     6.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางมาตรการ             
มีแผนปฏิบัติการ มีปฏิทินในการด าเนินงาน มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนงานการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
7. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   
 ปัญหาของการสร้างเครือข่าย เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่ผ่านการอบรม พสน. 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
 เห็นควรจัดให้มีโครงการฝึกอบรม พสน.ในปีต่อไป  
  

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

                  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ วนัที่ 26 กันยายน 2562 
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1. โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม     

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

ลักษณะโครงการ    ใหม่    

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรีย์  อ่อนอิงนอน 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัดเพชรบูรณ์  

สนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.2 เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 

ในรูปแบบที่เหมาะสม 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ 
   ข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 7,872 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
  2.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน  
และเด็กตกหล่น 
 2.2.2 เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบ
ที่เหมาะสม 
 

3. ระยะเวลาเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2562 

4. สถานที่ด าเนินการ  สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน  240,000 บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน  235,400 บาท   
   คงเหลือ   จ านวน      4,600 บาท   
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบ 
แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 

รับฟังนโยบายจาก สป.  1 มีนาคม 2562 ผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างานการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม ระดับจังหวัด 

ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 613/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น  
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

21 มีนาคม 2562 นางสาวพัชรีย์   
อ่อนอิงนอน 

3. ประชุม รูปแบบ/แนวทาง 
การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 
เข้าสู่ระบบการศึกษา ให้คณะ 
กรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการศึกษาจังหวัด อกศจ. และ 
กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จัดประชุม 17 เมษายน 
2562 

นางพัชรีย์  อ่อนอิง
นอน 

4. น าเรื่องเข้าที่ประชุม อกศจ. 
รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือ 
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบ
การศึกษา ให้คณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการศึกษาจังหวัด อกศจ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จัดประชุม 22 เมษายน 
2562 

นางสาวพัชรีย์  อ่อน
อิงนอน 

5. แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคันและ 
เด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา 
ให้คณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด 
กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จัดประชุม 24 เมษายน 
2562 

นางสาวพัชรีย์  อ่อน
อิงนอน 

3. ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปจัดเก็บข้อมูลกลาง 
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
เด็กตกหล่นและประชากรวัยเรียน 
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
 
 

ประชุมคณะท างาน
ตัวแทน กศน.อ าเภอ 
ทุกอ าเภอและจังหวัด  
จ านวน 15 คน 

3 พฤษภาคม 
2562 

นางสาวพัชรีย์  อ่อน
อิงนอน 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การส ารวจหรือสอบทานข้อมูลตาม
โปรแกรมส าเร็จรูปจัดเก็บข้อมูล
กลาง เพื่อหาสาเหตุปัญหา  
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
เด็กตกหล่น และประชากรวัยเรียน 

จัดประชุมร่วมกับ
ส านักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

3 พฤษภาคม 
2562 

นางสาวพัชรีย์   
อ่อนอิงนอน 

5. ศึกษา วิเคราะห์ และประชุม
ก าหนด (ร่าง) รูปแบบ/แนวทาง  
การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 
เข้าสู่ระบบการศึกษา 

จัดประชุมระดับต าบล 12 มิถุนายน 
2562 

นางสาวพัชรีย์   
อ่อนอิงนอน 

6. ประชุมคณะเลขานุการขับเคลื่อน
โครงการ เด็กด้อยโอกาส  
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 
ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
ในรูปแบบที่เหมาะสม  

จัดประชุม 1 วัน 26 กรกฎาคม 
2562 

นางสาวพัชรีย์   
อ่อนอิงนอน 

9. สรุปผลการด าเนินงานการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสมของจังหวัด 

จัดประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานการ 
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น  
ในรูปแบบที่เหมาะสม
ของจังหวัด 

26 กันยายน 
2562 

นางสาวพัชรีย์   
อ่อนอิงนอน 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ   
  กลุ่มเปูาหมายที่พร้อมน าเข้าระบบการศึกษา 7,168 คน คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของข้อมูลประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จ านวน 7,872 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน  
และเด็กตกหล่น 
 - เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
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8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ปัญหาอุปสรรค 
 การส ารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น รายบุคคล พร้อมวิเคราะห์
สภาพปัญหาของเด็กจ าแนกตาม เด็กพิการ เด็กออกกลางคัน เด็กปกติที่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยเหตุผลต่างๆ เด็กท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเด็กที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กท่ีไม่มีตัวตนหรือตาย และเด็กไม่มีความประสงค์ที่
จะเรียนต่อด้วยสาเหตุต่างๆ ผู้เก็บข้อมูลต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ 
ในการเก็บข้อมูล พบปัญหาในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1. การบริหารงานจากส่วนกลางและระดับพื้นที่ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ 
2. ระบบก ากับ ติดตาม ประชากรวัยเรียนขาดความสมบูรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลไม่ครบถ้วน  

ตลอดจนการเข้าถึงระบบ มีความยุ่งยาก 
 3. การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีข้อจ ากัดในเรื่อง วัน เวลา การด าเนินงาน 
 4. ปัญหาความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกัน ของโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคัน 
พบว่า กลุ่มเปูาหมายมีความหลากหลายในสภาพปัญหา  
   5.1 ไม่มีตัวตนในพ้ืนที่ เนื่องจาก ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนไม่สามารถติดต่อได้ 
   5.2 เด็กพิการ ส่วนหนึ่งไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา 
   5.3 เด็กปกติที่ไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากปัญหาครอบครัว 
   5.4 เด็กออกกลางคัน เนื่องจากท้องก่อนวัยเรียน ติดยาเสพติด ส่วนหนึ่งไม่มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ระบบการศึกษา 
  6. การติดตามกลุ่มเปูาหมาย  
   6.1 มีความยากล าบากในการติดตามเนื่องจากระยะทางไกลทุรกันดาร  
   6.2 ไม่พบกลุ่มเปูาหมายตามที่อยู่ ต้องมีการติดตามเก็บข้อมูลหลายครั้ง 
   6.3 เด็กและผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 

 ข้อเสนอแนะ  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเสนอแนะการด าเนินงานเพ่ือให้โครงการ                             
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเปูาหมาย ในการแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินโครงการในปีต่อไป ดังนี้ 

 1. ส่วนกลางควรก าหนดบทบาท ขอบข่ายหน้าที่และสร้างคู่มือการด าเนินงานให้มีความชัดเจน 
พร้อมสร้างการรับรู้การด าเนินงานโครงการร่วมกันทุกหน่วย  

   2. ควรปรับปรุง ระบบก ากับ ติดตาม ประชากรวัยเรียนให้มีการจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
ครอบคลุม และง่ายต่อการใช้งาน 
  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
              4. ควรให้ฝุายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดท า จัดเก็บ ทะเบียนข้อมูลของ
ประชากรวัยเรียน 
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9. แนวทางการพัฒนา 
             1. ส่วนกลางด าเนินการสร้างคู่มือ แสดงการบูรณาการในจังหวัด ขอบข่าย อ านาจ บทบาท หน้าที่ 
รวมถึงการใช้งบประมาณร่วมกัน 
  2. ส่วนกลางจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการมีบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
             3. ระบบก ากับ ติดตาม ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา พัฒนาดังนี้ 
                  3.1 เพ่ิมการจัดเก็บข้อมูล อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานภาพโสด/สมรส  สาเหตุการ
ออกจากโรงเรียน ของประชากรวัยเรียน 
   3.2 มีการจัดแบ่งระดับของผู้ดูแลระบบ ตามระดับชั้นหน่วยงาน  
             4. รูปแบบการด าเนินงานโครงการติดตามและช่วยเหลือเด็ก เพ่ิมเป็นระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและ        
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
โดยการจัดเก็บข้อมูลก ากับ ติดตาม ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจังหวัด 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ในรูปแบบท่ีเหมาะสม     
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2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผุสดี วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ

หน้าที่ของตนเอง 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็น

ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 1.4 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน /สถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  เด็ก และเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการจ านวน 300 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
  เด็ก และเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าท า 
ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม - มกราคม 2562 

4. สถานที่ด าเนินการ  กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์                                  

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน  35,000  บาท  
   เบิกจ่ายครั้งนี้   จ านวน  35,000  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน          0  บาท 
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ประชุมเพ่ือชี้แจง 
การด าเนินการจัดกิจกรรม 
2. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 

ธันวาคม 62 
 
 
 

นางผุสดี  วงษ์แสง 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 ประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อร่วม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
 

1. ร่างหนังสือ 
2. เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 
3. ส่งหนังสือให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนเพ่ือร่วมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ธันวาคม 62 
 

นางผุสดี  วงษ์แสง 
 

3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 

1. จัดเตรียมสถานที่ ณ สถานที่
จัดงานก่อนวันจัดงาน 1 วัน  
2. จัดเตรียมเอกสารการรับ
ลงทะเบียน  
3. ด าเนินงานตามโครงการ  

มกราคม 62 
 

นางผุสดี  วงษ์แสง 
 

4 รายงานผลการด าเนินงาน
และประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการ 
 

1. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. สรุปแบบประเมินพึงพอใจ 
3. จัดท าเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการ 
4. รายงานผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการไปยังปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

มกราคม 62 
 

นางผุสดี  วงษ์แสง 
 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  
  เด็ก และเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 เด็ก และเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าท า 
ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ    
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
     เกิดความแออัดในการจัดกิจกรรม เพราะสถานที่ในเต็นท์รองรับคนได้จ ากัด เมื่อเด็กเข้ามาในเต็นท์
ผู้ปกครองก็จะเข้ามาด้วย 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 

                  
 

                  
 

 
3. โครงการน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  
1.2 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ จ านวน 200 คน  ประกอบด้วย 
  1)  ชาวต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  2)  ประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3)  คณะท างาน  
 2.2 เชิงคุณภาพ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    
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3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  11 ตุลาคม 2562   

4. สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 

5. งบประมาณ (บาท)   เงินงบประมาณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4,940 บาท  
(สี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1   
     ประชุมคณะท างาน 

  - ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

วันที่ 9 ตุลาคม 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะท างาน 

2. กิจกรรมที่ 2                                 
    กิจกรรมน้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

  - กิจกรรมน้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันที่ 11 ตุลาคม 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ คณะท างาน 
 

กิจกรรมที่ 3                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ส รุ ป  แ ล ะ ร าย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

วันที่ 18 ตุลาคม 
2562 

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
และ บุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  ชาวต่างประเทศ ประชาชนจิตอาสา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 183 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  เนื่องจากมีการท างานหลายหน่วยงานร่วมกัน อาจประสานงานกันไม่ทั่วถึงและเข้าใจตรงกัน 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดประชุมทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนการจัดกิจกรรม 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

                    
 

                      
 

 
4. โครงการลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ    ใหม่      

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมคิด  วงษ์แสง 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ มีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือส่วนรวมและสังคม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

1.2 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือมีโอกาสปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเสียสละ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
  1.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการด้านลูกเสือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
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2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  
  ลูกเส ือ เนตรนาร ี ผู ้บ ังค ับบ ัญชาลูกเส ือ และบ ุคลากรทางการล ูกเส ือ บ าเพ็ญตนเพื ่อ
สาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่อ าเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 750 คน   
 2.2 เชิงคุณภาพ  
  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  30  กันยายน – 2 ตุลาคม 2562   
 

4. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลวังโปุงและพ้ืนที่อ าเภอวังโปุง 
 

5. งบประมาณ (บาท)   
 เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ในระดับจังหวัด จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1   
     - ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการตามโครงการ
ลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ ฯ 

ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการตามโครงการลูกเสือ 
เนตรนารี บ าเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ฯ 

วันที่ 30 กันยายน 
2562 
 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

2. กิจกรรมที่ 2                                 
    - ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่  
ตามโครงการลูกเสือ เนตรนารี 
บ าเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ฯ 

- ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่  
ตามโครงการลูกเสือ เนตรนารี 
บ าเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ฯ 

วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

3. กิจกรรมที่ 3  
    - ให้ความรู้เกี่ยวกับจิต
อาสาการบ าเพ็ญประโยชน์  
   - ระดมความคิดและ
น าเสนอเก่ียวกับปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
    - บ าเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

    - ให้ความรู้ทางเกี่ยวกับ 
จิตอาสาการบ าเพ็ญประโยชน์  
    - ระดมความคิดและ
น าเสนอเก่ียวกับปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
    - บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ 
โซนร้อน “โพดุล” และ 

ระหว่างวันที่ 2  
ตุลาคม 2562 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จากพายุโซนร้อน “โพดุล” 
และพายุโซนร้อน “คาจิก”ิ  
ในพ้ืนที่อ าเภอวังโปุง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

พายุโซนร้อน “คาจิกิ” ในพ้ืนที่
อ าเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 4                                 
สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ภายในวันที่ 10 
ตุลาคม 2562 

นายสมคิด วงษ์แสง 
และบุคลากรกลุ่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จ านวน 600 คน  เข้าร่วม
โครงการ 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จัดสรรมาใกล้สิ้นปีงบประมาณ ท าให้การวางแผนด าเนินงานที่กระชั้น
ชิด ประกอบกับสถานที่ที่ได้รับผลกระทบได้รับการฟ้ืนฟูไปบ้างแล้ว 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดสรรงบประมาณทันที หลังจากท่ีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
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1. โครงการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพสกร ทวีทรัพย์   นางขวัญนภา จันทร์ดี   
 นางสายชล สังขพันธุ์   นายรัฐเขต พาณิช 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่มอ านวยการ 
 

1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือสร้างการรับรู้ และความเข้าใจผลงานด าเนินงานในรอบ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ                        
ให้สาธารณชนเกิดเจคติที่ดีมีความเชื่อม่ันและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ  

    2.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คน  

   2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมโดยรวม  
 2.2 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รับรู้ 
และเข้าใจผลงานด าเนินงานในรอบ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ มีเจคติที่ดีมีความเชื่อมั่นและความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาน ามาซ่ึงภาพลักษณ์ท่ีดีของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2562- กุมภาพันธ์ 2562 

4. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน      50,000 บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน      50,000 บาท   
   คงเหลือ   จ านวน          0      บาท   
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  การประชุม
คณะกรรมการ/
คณะท างาน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในวันที่ 10 มกราคม 2562 
 

10 มกราคม 
2562  

นางสายชล  
สังขพันธุ์ / 
นายรัฐเขต  
พาณิช 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 การจัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุม
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ บูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมวันครู ประจ าปี พ.ศ.2562 
โดยมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 คุณธรรมน าครูไทย  
น าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 5 เรื่อง 
ประกอบด้วย 
     1) การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์เสมารักษ์ 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     2) เศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนราช
ประช านุ เ ค ร า ะห์ ที่  5 7  อ า เ ภอ เมื อ ง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     3) โรงเรียนคุณธรรม จากโรงเรียนบ้าน
ยาวี-ห้วยโปุง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     4) การส่งเสริมการอ่านของประชาชน 
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จาก 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     5) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  จากโรงเรียนบ้านหนองบัว 
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ประเด็กที่ 2 สานพลังเครือข่าย  
น าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 2 เรื่อง 
ประกอบด้วย 
     6) การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  
     7) การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์    

1 6  ม ก ร า ค ม 
2562  

นายพสกร  
ทวีทรัพย ์
 
นางขวัญนภา  
จันทร์ดี 
 
นางสายชล  
สังขพันธุ์  
 
นายรัฐเขต  
พาณิช 
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ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ 3 สร้างเด็กไทย 4.0 น าเสนอผล
การด าเนินงานจ านวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย 
     8 )  ก า ร พัฒนาคุณภาพการศึ กษ า
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
โรงเรียนอนุบาลชนแดน อ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3 สรุปและรายงานผล 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ เ ข้ าร่ วมกิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่
ส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด จ านวน 200 ชุด เพ่ือสอบถาม
ผู้ ร่ ว มงาน  ได้ แก่  ข้ า ร าชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ เก็บรวม
ร ว ม จ า ก ผู้ ร่ ว ม ง าน  แ ล ะส รุ ป ผ ล ใ น
แบบฟอร์มที่ก าหนดในรูปแบบของเอกสาร 
Excel และส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้น
การด าเนินกิจกรรม 
2 .  จั ด ท า ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนิ นงานโครงการ เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ รูปเล่มฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
รายงานต่อส านั ก งานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

1 7  ม ก ร า ค ม 
2 5 6 2  – 2 8 
กุ ม ภ า พั น ธ์ 
2562   

นายพสกร  
ทวีทรัพย ์
นางขวัญนภา  
จันทร์ดี 
 

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คน 

7.1.2 มีการจัดนิทรรศการ จ านวน 8 บูทนิทรรศการ ดังนี้  
    ประเด็นที่ 1 คุณธรรมน าครูไทย  

1) การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์เสมารักษ์  
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2) เศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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3) โรงเรียนคุณธรรม จากโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปุง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4) การส่งเสริมการอ่านของประชาชน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี  
จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์      
     5) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากโรงเรียนบ้านหนองบัว อ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ประเด็กที่ 2 สานพลังเครือข่าย  
     6) การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  
     7) การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
    ประเด็นที่ 3 สร้างเด็กไทย 4.0  
     8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากโรงเรียน 
อนุบาลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7.1.3 ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (N=200) ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38)  
 7.2 เชิงคุณภาพ  

7.2.1 สาธารณชนรับรู้และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ                
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7.2.2 มีสาธารณชนเจคติที่ดีมีความเชื่อมั่นและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน ามาซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7.2.3 ผู้ร่วมงานเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานใหม่ 
7.2.4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  บุคลากรทุกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มี

เจตคติที่ดี รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
7 . 2 . 5  วิ ช า ชี พ แล ะผู้ ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พท า ง ก า ร ศึ กษ า  ไ ด้ รั บ ป ร ะกา ศ เ กี ย ร ติ คุณ ใ ห้ เ ป็ น                                 

ที่ปรากฏแก่สังคม 
 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 8.1. การบูรณาการร่วมกันกับกิจกรรมวันครู ประจ าปี พ.ศ.2562 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ และผู้แทนของข้าราชการในส่วนของอ าเภอจ านวนหนึ่ง เนื่องจาก
กิจกรรมวันครู ได้จัดกิจกรรมในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงไม่สามารถสร้างการรับรู้แก่ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ระดับอ าเภอได้อย่างทั่วถึง  
 8.2. การสร้างการรับรู้ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง ยังไม่สามารถสร้าง
การรับรู้ได้ถึงระดับภูมิภาคและระดับพื้นท่ี 
 

  9. ข้อเสนอแนะ  
 1. จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่บูรณาการร่วมกับกิจกรรม
อ่ืนที่สามารถระดมผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ที่ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืนๆในระดับพ้ืนที่ 
 2. กระทรวงศึกษาธิการจัดท าสื่อดิจิทัลเผยแพร่ โดยเฉพาะและแผ่นประชาสัมพันธ์ของส่วนกลาง 
มอบให้ส่วนภูมิภาคน าไปสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                    

ประเด็นที่ 1 คุณธรรมน าครูไทย 
 

                      
  
 

ประเด็นที่ 2 สานพลังเครือข่าย 
 

                
 

ประเด็นที่ 3 สร้างเด็กไทย 4.0 
   

 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่  867 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
------------------------------------- 

 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 9 บัญญัติให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้
ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า   
พร้อมทั้งส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.1 นายภูวนาท มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
1.2 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
1.3 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศร ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
1.4 นายธานี ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
1.5 นางสายชล สังขพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
1.6 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.7 น.ส.สุภาพันธุ์ ทองพยงค ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
1.8 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
1.9 นางมาลา ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
1.10 นางขวัญนภา จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 

 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

 

 2. คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 

2.1 ว่าทีพั่นตรีประหยัด แก่นชา    รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานคณะท างาน 
 2.2 น.ส.อภิญญา อาบสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
 2.3 นางผุสดี วงษ์แสง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
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2.4 น.ส.พรรณิภา บุญเรือง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.5 น.ส.ชชัชษา แก้วไว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.6 นายสมบูรณ์ จันทา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.7 น.ส.ธัญวลี ทองแก้ว  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ คณะท างาน 
2.8 น.ส.รัชนีกร น้อยเมืองคูณ  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ คณะท างาน 

 2.9 นางขวัญนภา จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน/เลขานุการ 
2.10 น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11 น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12 นายพสกร ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 น.ส.ไฉน ผึ่งผาย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   มีหน้าที่  ก าหนดรูปแบบ จัดเตรียมข้อมูล สนับสนุน รวบรวมและสรุปผลการด าเนินโครงการ และ
ร่วมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป  
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                          สั่ง  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
(นายภูวนาท มูลเขียน ) 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  
ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................................. 
 

กิจกรรมที…่……………………………………………………………………………………………………….………................................. 
 

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

สอดคล้องยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ที ่  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
             โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   2. พัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา 
   จังหวัด   
   3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
   5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และ บุคลากร 

   ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     ใหม่     ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ.............................................................................. ................................................................. 

กลุ่มที่รับผิดชอบ......................................................................................... ............................................................. 
 
1. วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………………………………………………………………................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 เชิงปริมาณ ……………………………………………………………………………………………………………….... 
 2.2 เชิงคุณภาพ ……………………………………………………………………………………………………………….... 

3. ระยะเวลาด าเนินการ.……………………………………………………………………………………………………………………....... 

4. สถานทีด่ าเนินการ......................................................... ...................................................................................... 
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5. งบประมาณ (บาท)  ตั้งไว้    จ านวน.........................บาท  
   เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน.........................บาท   
   คงเหลือ   จ านวน.........................บาท   
  

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

     
     
     
     

 

7. ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ (บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่)  
 7.1 เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………............ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 7.2 เชิงคุณภาพ …………………………………………………………………………………………………………........... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

8. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน ………………………………………………………………………………………………......... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

9. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

10. ภาพประกอบกิจกรรม  (จ านวน 3 - 5 ภาพ) 
 
 

_________________________________ 
 

 
 
 

    ลงชื่อ......................................................................ผู้รายงานข้อมูล  
         (..................................................................) 
 วันที่............./................................../...................... 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้จัดท า 

นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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