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ค ำน ำ 
 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
บัญญัติให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการตาม
ภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ พร้อมทั้งส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด ประกอบกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก งานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่             
12 มิถุนายน 2560 ได้ก าหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 

 ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ขึ้น โดยได้รวบรวมผลการด าเนินงานและโครงการที่
ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของภารกิจที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์รับผิดชอบ 
โดยผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการ 
       ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
       ในจังหวัด 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้เป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฉบับนี้ ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 

  
              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                พฤศจิกายน  2560 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

 

1.1 อ านาจหน้าที่ 

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

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

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

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

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        

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

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

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

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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1.2 โครงสร้างองค์กร 
 

 
 

แผนภาพแสดงโครงการส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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1.3 อัตราก าลัง 

1.3.1 ข้อมูลอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 56 คน  
จ าแนกได้ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1 สายงานบริหาร 2 - 2 
2 บุคลากรทางการศึกษา 16 35 51 
3 ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3 

 รวม 20 36 56 
 
 

1.3.2 ข้อมูลอัตราก าลังของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง/กลุ่ม จ านวน 
1 ศธจ. 1 
2 รอง ศธจ. 1 
3 บุคลากรทางการศึกษา  

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
6 
8 
6 
6 
13 
6 
4 
2 

4 ลูกจ้างชั่วคราว 3 
 รวมทั้งสิ้น 56 
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1.4 งบประมาณ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ.2560 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,606,600 บาท โดยแยกเป็น           
งบด าเนินงาน จ านวน 2,277,400 บาท  งบลงทุน จ านวน 38,800 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 
290,400 บาท ดังต่อไปนี้ 
 

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณประจ าปี 2560 

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
งบด าเนินงาน 2,277,400 87.37 
งบลงทุน (ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์) 38,800 1.49 
งบรายจ่ายอื่น 290,400 11.14 

รวมทั้งสิ้น 2,606,600 100 
 
 

 
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 
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1.5 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการน านโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)  แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ มาเป็นกรอบแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 

  ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มม งารเ าพนกนาานและโครางารท ่ส าคัญตามแผนปฏกบัตก
รารงารประั าปีาบประมา์มพ.ึ.ม2560มขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มพพ่ือขับพคลื่อนนโยบาย
เ้านงารึกงาาสู่งารปฏกบัตกอย่าาพป็นรูปธรรมมโเยไเ้เ าพนกนาานโครางารประั าปีาบประมา์มพ.ึ.ม2560ม
ในร่ัาระยะพัลามระวั่าาพเือนมกถุนายนม–มงันยายนม2560มั านันทั้าสก้นม10มโครางารมพป็นาบประมา์ทั้าสก้นม
ั านันม966,392มบาทมมั าแนงตามยุทธึาสตร ไเ้เัาน ้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

1. โครางารพฉลกมพระพง ยรตกสมพเ็ัพระพั้าอยู่วััมวาัรกราลางร์ 
บเกนทรพทพยัราางูรมรัรงาลท ่ม10มประมุขขอาค์ะลูงพสือแว่าราตกม 
พนื่อาในโองาสทราพัรกญพระรนมายุม65มพรราามัันท ่ม28มงรงฎาคมม2560 

50,000ม 
(าบประมา์ส านังาาน

ลูงพสือแว่าราตก) 

รัมยุทธึาสตร ท ่ม1 - 
ยุทธศาสตร์ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถ 
                  ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

 

1. โครางารงารขับพคลื่อนงารปฏกรูปงารึกงาาััาวััเพพรรบูร์  194,400 
2. โครางารสร้าาประสบงาร  ์อาร พม(Work Experience) ขอานังพร ยน 

รั้นมัธยม กึงาาปีท ่ม3 
71,400 

รัมยุทธึาสตร ท ่ม2 265,800 
ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  

1. โครางารงารสร้าาท มาานในอาค งรเ้ัยงกังรรมสัมพันธ มWalk Rally 
(Team Building by Walk Rally) 

199,950 

2. โครางารขับพคลื่อนงารปฏกรูปงารึกงาาพพ่ือพัฒนาและส่าพสรกมคุ์ภาพ 
งาร กึงาาโราพร ยนพองรน 

21,600มม 

3. โครางารพัฒนาึังยภาพในงารบรกวารงารััเงารอาค งรและงาร
ปฏกบัตกาานขอาบุคลางร 

105,050 

4. โครางารพสรกมสร้าาและพัฒนาทังาะงารปฏกบัตกาานลูงั้าาประั าม 
“สู่มืออาร พ” 

180,000 

รัมยุทธึาสตร ท ่ม3 506,600 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษา โดยการ 
                  มีส่วนร่วมในจังหวัด 

 

1. โครางารพพก่มประสกทธกภาพงารบรกวารััเงารผ่านงระบันงารัาาแผน 99,890มม 
2. โครางารพัฒนาระบบสารสนพทึม(พั็บไซต ) และงารใร้าาน 

ระบบสารบรร์อกพล็งทรอนกงส ม(My office)  
93,022 

3. แผนงารตรััสอบภายในประั าปีาบประมา์ม2560 1,080 
รัมยุทธึาสตร ท ่ม4 193,992 

รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน 966,392 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกนัและพัฒนาทักษะชีวิต  
 

  ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนงารตามประพเ็นยุทธึาสตร ท ่ม1มงารััเงาร
ึกงาาพพ่ือสร้าาภูมกคุ้มงันและพัฒนาทังาะร ักตมโเยม แนัทาางารพัฒนาท ่ส าคัญมคือมส่าพสรกมงารััเงารพร ยนรู้
โเยงารปลูงักตส านกงรังในสถาบันราตกมึาสนามพระมวางาัตรกย มยกเมั่นงารปงครอาในระบอบประราธกปไตย
อันม พระมวางาัตรกย ทราพป็นประมุขมส่าพสรกมงารััเงกังรรมสร้าาภูมกคุ้มงันมงารป้อางันและแง้ไขปัญวายาพสพ
ตกเในสถานึกงาามส่าพสรกมงารััเงกังรรมพพก่มทังาะร ักตมงารป้อางันภัยคุงคามทาาพทคโนโลย มทาาสัาคมมภัย
พกบัตกทาาธรรมราตกและอุบัตกพวตุมและส่าพสรกมงารพร ยนรู้และขยายผลงารน้อมน าึาสตร พระราราไปสู่งาร
พัฒนาท ่ยั่ายืนม 

 ในงารน ้มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนโครางารและงกังรรมในปีาบประมา์ม
2560มพพ่ือตอบสนอายุทธึาสตร เัางล่าัมปรางฏผลงารเ าพนกนาานมเัาน ้ 
 
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
 

วัตถุประสงค์  
     1. พพ่ือพป็นงารพฉลกมพระพง ยรตกสมพเ็ัพระพั้าอยู่วััมวาัรกราลางร์บเกนทรพทพยัราางูรม
รัรงาลท ่ม10มประมุขขอาค์ะลูงพสือแว่าราตก 
มมมม 2. พพ่ือส่าพสรกมและสร้าาักตส านกงใว้ลูงพสือมพนตรนาร มผู้บัาคับบัญราลูงพสือและบุคลางรทาางาร
ลูงพสือม คัามยกเมั่นในคัามัารังภังเ ต่อราตกมึาสนามพระมวางาัตรกย  
มมมม 3. พพ่ือใว้ลูงพสือมพนตรนาร มผู้บัาคับบัญราลูงพสือและบุคลางรทาางารลูงพสือไเ้ปฏกบัตกตามงฎและ
ค าปฏกญา์ตนขอาลูงพสือ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์ ลูงพสือมพนตรนาร มผู้บัาคับบัญราลูงพสือและบุคลางรทาางารลูงพสือทั้าััาวััเ
พพรรบูร์ มั านันม1,500มคน 
 2.มพรกาคุ์ภาพ ลูงพสือมพนตรนาร มผู้บัาคับบัญราลูงพสือและบุคลางรทาางารลูงพสือไเ้ร่ัมงัน
แสเาคัามัารังภังเ คัามส านกงในพระมวางรุ์าธกคุ์มและคัามสามัคค ขอาลูงพสือทุงวมู่พวล่า 
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ระยะเวลาด าเนินการมมมในระวั่าาัันท ่ม24ม–ม28มงรงฎาคมม2560 
 

สถานทีด่ าเนินการ  โราพร ยนพพรรพกทยาคมมอ าพภอพมือาพพรรบูร์ มััาวััเพพรรบูร์  
 

งบประมาณ  ใร้าบประมา์ัางส านังาานลูงพสือแว่าราตกมมั านันมม50,000มมบาท 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ส านังาานลูงพสือััาวััเพพรรบูร์ มไเ้ประสานงารเ าพนกนาานงับผู้อ านัยงารลูงพสือััาวััเ
พพรรบูร์ มค์ะงรรมงารลูงพสือััาวััเพพรรบูร์ มและพครือข่ายผู้บัาคับบัญราลูงพสือมักทยางรมค์ะงรรมงาร
เ าพนกนงารััเท าโครางารพฉลกมพระพง ยรตกสมพเ็ัพระพั้าอยู่วััมวาัรกราลางร์มบเกนทรพทพยัราางูรมประมุข
ขอาลูงพสือแว่าราตกมพนื่อาในโองาสัันพฉลกมพระรนมพรราาม65มพรราามเัาต่อไปน ้ 
 1.มงกังรรมระเับััาวััเมััเงกังรรมพฉลกมพระพง ยรตกฯมัันท ่ม28มงรงฎาคมม2560มเัาน ้ 
ม มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม1.1มพกธ ทาาึาสนามส านังาาน กึงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มผู้บัาคับบัญราลูงพสือมพนตรนาร ม 
ร่ัมพกธ ท าบุญตังบาตรในบรกพั์าานขอาััาวััเพพรรบูร์ ม์มพุทธอุทยานพพรรบุระโเยม ผู้พข้าร่ัมาาน
ประมา์ 120มคนมม 
  1.2มพกธ ถัายพระพรรัยมาคลมทบทันค าปฏกญา์และสันสนามขอาลูงพสือมโเยม 
ผู้บัาคับบัญราลูงพสือ-พนตรนาร ,มลูงพสือ-พนตรนาร ,มลูงพสือราับ้านและผู้บ าพพ็ญประโยรน มมรัมทั้าวมเม11ม
อ าพภอในััาวััเพพรรบูร์ มพข้าร่ัมงกังรรรมในัันท ่ม28มงรงฏาคมม2560ม์มบรกพั์โเมขอาโราพร ยนพพรร
พกทยาคมมอ าพภอพมือาพพรรบูร์ มััาวััเพพรรบูร์ มมรัมั านันม1,038มคน 
  1.3มงกังรรมบ าพพ็ญประโยรน ถัายพป็นพระรารงุึล 
  มมมมมมมม1)มมผู้บัาคับบัญราลูงพสือมพนตรนาร มบรกัาคโลวกตม109มคนม  
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม2)มมงกังรรมปลูงต้นไม้วน้าึาลางลาาััาวััเพพรรบูร์  
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์  
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 1)ม์มโราพร ยนพพรรพกทยาคมฯมลูงพสือมพนตรนาร มและผู้บัาคับบัญราลูงพสือและบุคลางร
ทาางารลูงพสือมมพป้าวมายม1,500 คนมพข้าร่ัมงกังรรมม1,038 คนมคกเพป็นร้อยละม69.20 
                     2)มรัมทั้าััาวััเพพรรบูร์ ม11 อ าพภอมคกเพป็นร้อยละม46.15ม 
 2.มพรกาคุ์ภาพ ลูงพสือมพนตรนาร มและผู้บัาคับบัญราลูงพสือและบุคลางรทาางารลูงพสือไเ้ร่ัมงัน
แสเาคัามัารังภังเ คัามส านกงในพระมวางรุ์าธกคุ์มและคัามสามัคค ขอาลูงพสือทุงวมู่พวล่า 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน  
     1. ฤเูฝนท าใว้พ้ืนท ่งารััเงกังรรมม น้ าขัา 
มมมม 2. งารััเสรราบประมา์ล่าร้า 
 

ข้อเสนอแนะ  คัรััเสรราบประมา์ง่อนล่ัาวน้าอย่าาน้อยม1 พเือนม  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมมสกบพองมอกทธกึังเก์มมพอ ่ยมพย็นมมงลุ่มลูงพสือมยุังาราเและงกังารนังพร ยน 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

 
ภาพกิจกรรมพิธีทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2มมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
การพัฒนาจังหวัด  
 

  ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนงารตามประพเ็นยุทธึาสตร ท ่ม2มงารััเงาร
ึกงาาพพ่ือพัฒนาง าลัาคนมสร้าาข เคัามสามารถในงารตอบสนอางารพัฒนาััาวััเ โเยม แนัทาางารพัฒนาท ่
ส าคัญมคือ ส่าพสรกมงารผลกตและพัฒนาง าลัาคนใว้สอเคล้อางับคัามต้อางารขอาััาวััเ มส่าพสรกมงารััเ
งาร กึงาาทุงระเับพพ่ือใว้ผู้พร ยนม ทังาะและสมรรถนะตามคัามต้อางารััาวััเมส่าพสรกมและสนับสนุนงารััเ
งารึกงาามทักึกงาามทักภาค มสวงกัึกงาามพพ่ือัาารางฐานสู่งารม าานท ามส่าพสรกมข เคัามสามารถเ้าน
งารพงาตรปลอเภัยและงารท่อาพท ่ยัขอาััาวััเมและส่าพสรกมงารึกงาาักััยมนััตงรรมมพพ่ือพพก่มมูลค่าในงาร
พัฒนาััาวััเม 

 ในงารน ้มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนโครางารและงกังรรมในปีาบประมา์
2560มตามแผนปฏกบัตกรารงารพพ่ือตอบสนอายุทธึาสตร เัางล่าัมปรางฏผลงารเ าพนกนาานมเัาน ้ 
 
1. โครงการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค์  
  1.มพพ่ือพพก่มประสกทธกภาพงารััเงารอาร ัึกงาาพพ่ืองารม าานท าขอาััาวััเพพรรบูร์  
  2.มพพ่ือประรุมรับฟัาคัามคกเพว็นทกึทาางารััเงารึกงาาัางมงึั./องึั.มและผู้ทราคุ์ัุฒก 
ในััาวััเในงารััเงาร กึงาา 
  3.มพพ่ือขับพคลื่อนงารงารััเงารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์ อย่าาพป็นพองภาพ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  

  1.มพรกาปรกมา์ม(Quantitative)   
   1.1มััเประรุมพสันาพปิเโลงทัึน งาร กึงาาพพ่ืองารม าานท ามใว้งับมสถานึกงาาขยายโองาส 
ทาางารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์ ทุงแว่ามรัมม165มแว่ามๆมละม5มคนมรัมั านันม825มคนมประงอบเ้ัย 
   -มผู้พร ยนรั้นมัธยม กึงาาปีท ่ม3มั านันม2มคน 
   -มตััแทนผู้ปงครอานังพร ยนรั้นมัธยม กึงาาปีท ่ม3มั านันม2มคน 
   -มครูแนะแนัมั านันม1มคน 
   1.2 ััเประรุมค์ะงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มและค์ะอนุงรรมงารึกงาาธกงาร
ััาวััเพพรรบูร์ มรัมม4มอาค ค์ะมประงอบเ้ัย 
   -มค์ะงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์  
   -มค์ะอนุงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์  
   -มค์ะอนุงรรมงารบรกวารรารงารพรกายุทธึาสตร  
   -มค์ะอนุงรรมงารพง ่ยังับงารพัฒนางารึกงาา 
 

  2.มพรกาคุ์ภาพม(Qualitative)   
   ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ สามารถเ าพนกนงารตามภารงกังระทรัาึกงาาธกงาร
พง ่ยังับงารบรกวารและงารััเงาร กึงาาตามค าสั่าวััวน้าค์ะรังาาคัามสาบแว่าราตกไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพม 
พพ่ือขับพคลื่อนงารปฏกรูปงารึกงาาในส่ันภูมกภาคไปสู่งารพัฒนาพึราฐงกัและสัาคมขอาประพทึ 
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ระยะเวลาด าเนินการ   ในระวั่าาัันท ่ม1ม-ม30มมงันยายนมม2560  
 

สถานที่ด าเนินการมมวอประรุมึาลางลาาััาวััเพพรรบูร์ ม  
 

งบประมาณ  ั านันมม194,400มมบาทมม(วนก่าแสนพง้าวมื่นส ่พันส ่ร้อยบาทถ้ัน) 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.มััเประรุมพสันาพปิเโลงทัึน งารึกงาาพพ่ืองารม าานท าใว้งับสถานึกงาาขยายโองาส 
ทาางารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์ ทุงแว่ามรัมม165มแว่าๆมละม5มคนมรัมม825มคนมั านันม1มครั้าม1มััน 
   1.1 ประรุมวน่ัยาานทาางารึกงาาสัางัเส านังาานค์ะงรรมงารงารอาร ัึกงาาััาวััเ
พพรรบูร์ มพพื่อง าวนเแนัทาางารเ าพนกนาานงารขับพคลื่อนงารปฏกรูปงารึกงาาอาร ัึกงาาในส่ันภูมกภาค 
   1.2มง าวนเรูปแบบและปฏกทกนงารเ าพนกนาาน 
   1.3มแต่าตั้าค์ะงรรมงารเ าพนกนาาน 
   1.4มเ าพนกนงารััเาานงารพสันาพปิเโลงทัึน งาร กึงาาพพ่ืองารม าานท าััาวััเพพรรบูร์  
   1.5มสรุปผลงารเ าพนกนาาน 
  2. ััเประรุมค์ะงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มและค์ะอนุงรรมงารึกงาาธกงาร
ััาวััเพพรรบูร์ มรัมม4มอาค ค์ะมั านันม50มคนมั านันม1มครั้ามระยะพัลาม2มัันมโเยม ััตถุประสาค พพ่ือรับ
ฟัาคัามคกเพว็นและข้อพสนอแนะในงารพัฒนางารึกงาามพพ่ือข้อมูลไปใร้ในงารเ าพนกนงารััเท าแผนพัฒนา
งาร กึงาาพ.ึ.ม2561ม–ม2564มััาวััเพพรรบูร์ มและแผนปฏกบัตกงารประั าปีาบประมา์มพ.ึ.ม2562มััาวััเ
พพรรบูร์ ม(ฉบับััเท าค าขอาบประมา์) 
    2.1 แั้าค์ะงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มและค์ะอนุงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเ
พพรรบูร์ มรัมม4มอาค ค์ะมพพ่ือพข้าร่ัมประรุมพรกาปฏกบัตกงาร 
    2.2มััเพตร ยมพองสารท ่พง ่ยัข้อาในงารประรุมประงอบเ้ัยมข้อมูลสารสนพทึพ้ืนฐานขอา
ััาวััเพพรรบูร์ มทั้าข้อมูลพื้นฐานมข้อมูลคุ์ภาพงารึกงาามและข้อมูลอื่นมๆมท ่พง ่ยัข้อา 
    2.3มเ าพนกนงารประรุม ระวั่าาัันท ่ม28ม–ม29มงันยายนม2560ม์มว้อานครบาลมโราแรมโฆากต
ฮกลล มอ าพภอพมือาพพรรบูร์ มััาวััเพพรรบูร์  
    2.4มสรุปสาระส าคัญท ่ไเ้ัางงารประรุมมและน าข้อมูลท ่ไเ้ัางงารประรุมพพ่ือใร้ในงาร
เ าพนกนงารััเท าแผนฯ 
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
  1.มพรกาปรกมา์ มม ผู้พข้าร่ัมประรุมัางงลุ่มพป้าวมายท ่พง ่ยัข้อาทุงฝ่ายมั านันม37 คนมพร้อมทั้า
ค์ะท าาานซก่าประงอบเ้ัยนังักพคราะว นโยบายและแผนมและึกงาานกพทึง มซก่าพป็นค์ะท าาานัางส านังาาน
ึกงาาธกงารััาวััเ ั านันม13 รัมม50มคน 
   2.มพรกาคุ์ภาพ มสาระส าคัญท ่ไเ้ัางงารประรุมมและน าข้อมูลท ่ไเ้ัางงารประรุมพพ่ือใร้ในงาร
เ าพนกนงารััเท าแผนพัฒนางารึกงาาพ.ึ.ม2561ม–ม2564มััาวััเพพรรบูร์ มและแผนปฏกบัตกงารประั าปี
าบประมา์มพ.ึ.ม2562มััาวััเพพรรบูร์ ม(ฉบับััเท าค าขอาบประมา์) 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน   
  1.มระยะพัลาในงารเ าพนกนาานงระรั้นรกเมท าใว้งลุ่มพป้าวมายไม่พป็นไปตามท ่ง าวนเ 
  2.มระยะทาาในงารพเกนทาาพข้าร่ัมาานขอางลุ่มพป้าวมายม พ้ืนท ่ว่าาไงลม พ้ืนท ่พงกนงั่าวนก่าร้อย
งกโลพมตรมพร่นมอ าพภอน้ าวนาัมอ าพภอักพร ยรมและอ าพภอึร พทพมต้อาใร้พัลาในงารพเกนทาามาง 
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  3.มพนื่อาัางม าบประมา์ั างัเท าใว้ต้อาััเาานพพ ยาครก่าัันและไม่ม อาวารงลาาัันส าวรับ
ผู้พข้าร่ัมาานมท าใว้ผู้พข้าประรุมต้อาพส ยค่าใร้ั่ายพอามและไม่อยางพข้าร่ัมาานมม 
 

ข้อเสนอแนะ  
มมมมม  งารขับพคลื่อนงารปฏกรูปงารึกงาาตามแนัทาาท ่เ าพนกนงารโเยงารสร้าาคัามตระวนังมงารรับรู้ม
และสร้าาคัามพข้าใัพง ่ยังับงารพร ยนพพ่ืองารม าานท าในครั้าน ้เ าพนกนงารมวางสามารถเ าพนกนงารไเ้อย่าา
ต่อพนื่อาพพ่ือสร้าาคัามพข้าใัแง่ผู้พร ยนอย่าาัรกาััาและทั่ัถกามัะท าใว้สัเส่ันผู้พร ยนอาร ัึกงาาสูาขก้นพมื่อพท ยบ
งับผู้พร ยนสามัญึกงาามพป็นไปตามพป้าวมายแผนงารึกงาาแว่าราตกมพ.ึ.ม2560ม–ม2579ม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นาาขััญนภามมัันทร เ มมงลุ่มนโยบายและแผน 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
กิจกรรมการเสวนาเปิดโลกทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
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กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ กศจ. และ อกศจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วัตถุประสงค์  
  1.มพพ่ือพสรกมสร้าาใว้นังพร ยนม ทัึนะมมุมมอามและทังาะเ้านอาร พในสถานประงอบงารม
(Industry or Company)มวน่ัยาานมแวล่าาานม(Work Place)มและึูนย งารพร ยนรู้เ้านอาร พมโเยนังพร ยนท ่
พข้าร่ัมโครางารัะไเ้รับงารพัฒนาทังาะทาาเ้านอาร พมทังาะงารท าาานพบื้อาต้นมงารพร ยนรู้มและพข้าใั
สภาพงารท าาานในโลงอาร พัรกา 
  2.มสร้าาคัามพข้าใัสร้าาประสบงาร์ อาร พใว้งับนังพร ยนในระเับพ้ืนท ่มรัมทั้าภาค พครือข่าย
คัามร่ัมมือต่าามๆมและสนับสนุนใว้นังพร ยนพร ยนอย่าาม พป้าวมายตราตามคัามถนัเ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์  

1)มั านันผู้พข้าร่ัมโครางารมมั านันมม50มคนมม 
2)มั านันงกังรรมภายใต้โครางารสร้าาประสบงารอาร พม(Work Experience)มขอานังพร ยน

รั้นมัธยมึกงาาปีท ่ม3 ั านันม2มงกังรรม 
 2.มพรกาคุ์ภาพ :  นังพร ยนรั้นมัธยมึกงาาปีท ่ม3มพงกเคัามตระวนังมรับรู้มพง ่ยังับประสบงาร์ 
อาร พม(Work Experience)มและน ามาประยุงต ใร้ในงารเ าราร ักตไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  งารฝึงประสบงาร  ์อาร พตามคัามถนัเและคัามพร้อมขอาแต่ละฝ่ายมั านันม15 ัันม
ร่ัาปิเภาคพร ยนมระวั่าาพเือนตุลาคมม2560ม 
 

สถานที่ด าเนินการมมโราพร ยนในสัางัเมสพป.พพรรบูร์ มพขตม1/มพขตม2/มพขตม3/มสพม.มพขตม40ม 
และโราพร ยนพองรนในััาวััเพพรรบูร์  ม      
 

งบประมาณ  ั านันมม71,400มมบาทมม 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.มขออนุมัตกโครางาร 
 2. แต่าตั้าค์ะท าาาน 
 3.มประรุมร ้แัาโครางารสร้าาประสบงาร์ อาร พม(Work Experience)มขอานังพร ยนรั้นมัธยม 
ึกงาาปีท ่ม3  
 4.มเ าพนกนโครางารสร้าาประสบงาร์ อาร พมม(Work Experience)มขอานังพร ยนรั้นมัธยมึกงาา 
ปีท ่ม3มเัาน ้ 
   1) พรกญรันสถานประงอบงารมวน่ัยาานมอาค งรมวรือแวล่าาานอื่นมๆมพพื่อรับนังพร ยน 
ฝึงประสบงาร์ อาร พ 
   2) ประสานาานและง าวนเแนัทาางารฝึงประสบงาร  ์อาร พร่ัมงับทุงวน่ัยาานมมมมมม 
ท ่พง ่ยัข้อาในระเับพ้ืนท ่ 
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์ มมมม 
   1)มั านันผู้พข้าร่ัมโครางารมมั านันมม60 มคนม 
  ม2)มั านันงกังรรมภายใต้โครางารม 3  งกังรรมม มเัาน ้ 
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 2.1)มส ารัั/พรกญรันผู้ประงอบงารมและนังพร ยนพข้าร่ัมโครางารมมโเยม ผู้ประงอบงาร
สนใัรับนังพร ยนพข้าฝึงประสบงาร์ อาร พมั านันม52 แว่ามและนังพร ยนพข้าร่ัมโครางารมั านันม60 คน 
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 2.2)มััเประรุมร ้แัาโครางารสร้าาประสบงาร์ อาร พมม(Work Experience)มมขอา
นังพร ยนรั้นมัธยมึกงาาปีท ่ม3 ั านันมม3  ครั้ามมเัาน ้ 
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม - ครั้าท ่ม1 ัันท ่ม13มงันยายนม2560ม์มโราพร ยนบ้านคลอาทรายมอ าพภอักพร ยรบุร ม 
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม - ครั้าท ่ม2 ัันท ่ม15มงันยายนม2560ม์มส านังาานพขตพ้ืนท ่งารึกงาามัธยมึกงาามม 
พขตม40มอ าพภอพมือาพพรรบูร์ ม 
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม - ครั้าท ่ม3 ัันท ่ม25มงันยายนม2560ม์มโราพร ยนพมตตาักทยามอ าพภอวล่มสังม 
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 2.3)มตรััมตกเตามงารเ าพนกนโครางารสร้าาประสบงาร์ อาร พม(Work Experience)มม 
ขอานังพร ยนรั้นมัธยมึกงาาปีท ่ม3 ระวั่าาัันท ่ม19 – 24 ตุลาคมม2560มม 
 

 2.มพรกาคุ์ภาพ มมม 
  นังพร ยนรั้นมัธยม กึงาาปีท ่ม3มพงกเคัามตระวนังมรับรู้มพง ่ยังับประสบงาร  ์อาร พม 
(Work Experience)มและสามารถน ามาประยุงต ใร้ในงารเ าราร ักตไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพ 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
  1. งารพข้าร่ัมโครางารฝึงประสบงาร์ อาร พม(Work Experience)มขอานังพร ยนรั้นมัธยมึกงาามมม
ปีท ่ม3มม ั านันน้อยมพนื่อาัางม 

1) นังพร ยนยัาพเ็งพงกนไปในงารไปฝึงประสบงาร์ อาร พมมผู้ปงครอาักาไม่อนุญาตใว้นังพร ยนพข้า
ร่ัมโครางารมพนื่อาัางพป็นงารพพก่มภาระขอาผู้ปงครอาในงารไปรับส่าระวั่าาบ้านพังและสถานท ่ฝึ ง
ประสบงาร์ อาร พ 

2) ในระวั่าาปิเภาคพร ยนนังพร ยนต้อาร่ัยผู้ปงครอาท าาานขอาครอบครััม 
3)มสถานประงอบงารส่ันใวญ่ไม่ม ค่าตอบแทนในงารฝึงประสบงาร์ อาร พใว้แง่นังพร ยน   

2.มผู้ประงอบงาร/สถานประงอบงารท ่สนใัพข้าร่ ัมโครางารม ั านันน้อยมพนื่อาัาง
ผู้ประงอบงาร/สถานประงอบงารพว็นั่านังพร ยนยัาอยู่ในร่ัาััยท ่พเ็งพงกนไป  ม คัามพส ่ยาท ่ัะพงกเอันตรายมางม
และผู้ประงอบงารพงราัะต้อารับผกเรอบวางพงกเอันตราย 

 

ข้อเสนอแนะ  
   1. คัรม าบประมา์พป็นค่าใร้ั่ายขอานังพร ยนในงารฝึงประสบงาร์ อาร พ 
   2. คัรร่ัมมืองับวน่ัยาานท ่ม งารััเฝึงอบรมอาร พมพพ่ือใว้คัามรู้แง่นังพร ยนในสถานท ่พร ยน/
สถานท ่ฝึงอบรมมพนื่อาัางม คัามพส ่ยาในงารพงกเอันตรายน้อยมและนังพร ยนอยู่ในคัามเูแลขอาผู้รับผกเรอบอย่าา
ใงล้รกเ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมมมนาาอัญรัญมนานาพรมมนังักรางารึกงาาร านาญงารมมงลุ่มพัฒนางารึกงาามม 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work Experience)   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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กิจกรรมการตรวจ ติดตามการด าเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
 

  ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนงารตามประพเ็นยุทธึาสตร ท ่ม3มงารพัฒนา
ึังยภาพคนมคุ์ภาพร ักตและแวล่าพร ยนรู้ โเยม แนัทาางารพัฒนาท ่ส าคัญมคือ ส่าพสรกมงารพัฒนาึังยภาพ
คนทุงร่ัาััยและสร้าาสัาคมแว่างารพร ยนรู้ ส่าพสรกมคุ์ลังา์ะผู้พร ยนขอาััาวััเพพรรบูร์ ม(พป็นคนเ มม ักนัยม
ใฝ่พร ยนรู้มสู้าาน)มสู่คุ์ลังา์ะท ่ั าพป็นในึตัรราท ่ม21 ส่าพสรกมใว้ครูมค์าัารย และบุคลางรทาางารึกงาา 
ใว้ม สมรรถนะในงารััเงกังรรมงารพร ยนรู้มใว้สอเคล้อางับงารพร ยนรู้ในึตัรราท ่ม21มส่าพสรกมงารสร้าาขััญ
ง าลัาใัมสร้าาแราัูาใัใว้งับครูมค์าัารย และบุคลางรทาางารึกงาาและยงย่อาครูท ่ม อุเมงาร์ มส่าพสรกมงาร
ััเงารพร ยนรู้พพ่ือสร้าาคัามรังและคัามภูมกใัในท้อาถก่นม(ส านกงรังา บ้านพงกเ)มส่าพสรกมสถาบัน/วน่ัยาาน/
สถานึกงาาทุงแว่ามในงารััเงกังรรมสร้าาสื่อใว้ผู้พร ยนส านกงรังทรัพยางรธรรมราตกและสก่าแัเล้อมมส่าพสรกม
งกังรรมบรกวารััเงารขยะและสก่าแัเล้อมมและส่าพสรกมงารึกงาาักััย/นััตงรรมงารส่าพสรกมคุ์ภาพพป็นมกตร
งับสก่าแัเล้อม 

  ในงารน ้มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเเ้ าพนกนโครางารและงกังรรมในปีาบประมา์ม
2560มตามแผนปฏกบัตกรารงารพพ่ือตอบสนอายุทธึาสตร เัางล่าัมปรางฏผลงารเ าพนกนาานมเัาน ้ 
 
1. โครงการการสร้างทีมงานในองค์กรด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ Walk Rally  
    (Team Building by Walk Rally) 
 

วัตถุประสงค์    
 1. พพ่ือใว้บุคลางรม คัามรู้คัามพข้าใัพง ่ยังับคัามส าคัญขอางารท าาานพป็นท มมโเยผ่าน
งกังรรมมและพป็นงารพสรกมสร้าาคัามสัมพันธ มอันเ ขอาบุคลางรในวน่ัยาาน 
 2. พพ่ือใว้บุคลางรท ่ผ่านงารอบรมวลังสูตรพรกางกังรรมมTeam Building ม แนัทาาในงาร
ท าาานขอาตนพอาท ่รัเพันขก้น 
 3.มพพ่ือใว้บุคลางรพข้าใัถการูปแบบและข้ันตอนขอางารท าาานงับพพ่ือนร่ัมาานและพป็นท ่ยอมรับ
ขอาอาค งรผ่านงกังรรมมWalk Rally  
 4. พพ่ือใว้บุคลางรน าคัามรู้ท ่ไเ้รับไปประยุงต ใร้งับลังา์ะาานท ่รับผกเรอบไเ้เ มางยก่าขก้น และ
สามารถััเผลไเ้อย่าาพป็นรูปธรรมม 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
มมมมม 1.มพรกาปรกมา์มมมผู้พข้ารับงารฝึงอบรมมไเ้แง่มึกงาาธกงารััาวััเมรอาึกงาาธกงารััาวััเ
ข้ารารงารครูและบุคลางรทาางารึกงาามสัางัเส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มั านันม45มคนม 
ในพเือนมกถุนายนม-มงันยายนม2560มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 
มมมมม 2.มพรกาคุ์ภาพมมมผู้พข้ารับงารฝึงอบรมมม คัามมุ่ามั่นมตั้าใัในงารพข้าร่ัมงกั งรรมมTeam 
Building by Walk Rally และน ามาประยุงต ในงารปฏกบัตกาานไเพ้ต็มึังยภาพม 
 

ระยะเวลาด าเนินการมมมพเือนงรงฎาคมม2560 

สถานทีด่ าเนินการมมมส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มและอ าพภอพขาค้อมััาวััเพพรรบูร์  

งบประมาณ   ั านันมม199,950มมบาท 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    19 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประรุมพรกาปฏกบัตกงาร 
 2. สร้าาท มาานในอาค งรเ้ัยงกังรรมสัมพันธ มWalk Rally (Team Building by Walk Rally)ม 
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์มมผู้ พข้ารับงารฝึงอบรมมไเ้แง่มึกงาาธกงารััาวััเมรอาึกงาาธกงารััาวััเม
ข้ารารงารครูและบุคลางรทาางารึกงาามสัางัเส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มั านันม41มคน 
 

มมมมมมมมมมม 2.มพรกาคุ์ภาพมมบุคลางรในสัางัเไเ้รับงารพัฒนาึังยภาพมคัามรู้มคัามพข้าใัและทังาะท ่
ั าพป็นต่องารท าาานพป็นท มไเอ้ย่าาม ประสกทธกภาพมและพสรกมสร้าาคัามสัมพันธ อันเ ขอาบุคลางรในวน่ัยาานม
ม แนัทาาในงารท าาานขอาตนพอาท ่รัเพันขก้น พข้าใัถการูปแบบและขั้นตอนขอางารท าาานงับพพ่ือน
ร่ัมาาน และน าคัามรู้ท ่ไเ้รับไปประยุงต ใร้งับลังา์ะาานท ่รับผกเรอบไเ้เ มางยก่าขก้น และสามารถััเผลไเ้
อย่าาพป็นรูปธรรม 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน  
 ข้ารารงารในสัางัเตกเรารงารมปัญวาสุขภาพท าใว้ไม่สามารถพข้าร่ัมโครางารไเ้ครบทุงคน 
 

ข้อเสนอแนะ   
 พว็นคัรััเงกังรรมทุงปีพนื่อาัางพป็นงารสร้าาคัามสัมพันธ อันเ ขอาบุคลางรในวน่ัยาาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมมม1.มนายธาน มราตกนันทน มม2.มนาาพรวมภัสสรมอยู่พืรมมงลุ่มบรกวาราานบุคคล 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการสร้างทีมงานในองค์กรด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ Walk Rally 
(Team Building by Walk Rally) 
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2. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
 

วัตถุประสงค์  
 1.มพพ่ือใว้ผู้บรกวารโราพร ยนพองรนสามารถพข้าใัและรับทราบถกาสกทธกประโยรน ต่าาๆมท ่คัรัะ
ไเ้รับมสามารถน าไปพัฒนาตนพอาไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพ 
              2.มพพ่ือใว้ผู้บรกวารโราพร ยนพองรนมม คัามรู้พง ่ยังับนโยบายขอาส านังาานค์ะงรรมงาร
งาร กึงาาพองรนอย่าาถ่อาแท้มสามารถน าไปสู่งารปฏกบัตกไเ้ในโราพร ยน 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์  ผู้บรกวารโราพร ยนพองรนมั านันม60มคนมและผู้อ านัยงารงลุ่มและบุคลางรท ่
พง ่ยัข้อามั านันม10มคน 
 2.มพรกาคุ์ภาพ  ผู้บรกวารโราพร ยนพองรนไเ้รับงารพัฒนามพร้อมท ่ัะขับพคลื่อนนโยบายไเ้อย่าาม 
คุ์ภาพและพป็นรูปธรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ัันท ่ม8มสกาวาคมมม2560ม 
 

สถานที่ด าเนินการ   วอประรุมมะขามวัานมมส านังาานพขตพ้ืนท ่งาร กึงาาประถมึกงาาพพรรบูร์ มพขตม1ม 
 

งบประมาณ  ั านัน  21,600มมบาท 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.มััเประรุมสัมมนาผู้บรกวารโราพร ยนพองรน 
 2. งารนกพทึมง างับตกเตาม 
 3. สรุปผลและรายาานผลงารเ าพนกนาาน 
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์ มผู้บรกวารโราพร ยนพองรนััาวััเพพรรบูร์ มไเ้รับคัามรู้พรื่อาสกทธกประโยรน ต่าาๆม
ท ่คัรัะไเ้รับและน าไปพัฒนาตนพอาไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพ 
 

 2.มพรกาคุ์ภาพ  ผู้บรกวารโราพร ยนพองรนััาวััเพพรรบูร์ มไเ้รับงารพัฒนามพร้อมท ่ัะขับพคลื่อน
นโยบายไเ้อย่าาม คุ์ภาพและพป็นรูปธรรมม 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  ม-ม 
 

ข้อเสนอแนะ  -ม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นาาทัึน ย มมัันทร แสาึร มและค์ะมมงลุ่มส่าพสรกมงารึกงาาพองรน 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารการจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์   
1.มพพื่อใว้บุคลางรไเ้พว็นถการะบบงารเ าพนกนาานขอาวน่ัยาานต่าาๆ 

 2. พพ่ือใว้บุคลางรไเ้แลงพปล ่ยนคัามคกเพว็นในงารเ าพนกนาาน 
 3. พพ่ือใว้พงกเพครือข่ายคัามร่ัมมือระวั่าาวน่ัยาาน  
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
มมมมม 1. พรกาปรกมา์มมมผู้พข้ารับงารประรุมปฏกบัตกงารและึกงาาเูาานมไเ้แง่มึกงาาธกงารััาวััเม 
รอาึกงาาธกงารััาวััเมผู้อ านัยงารงลุ่มมึกงาานกพทึง และบุคลางรทาางารึกงาามส านังาานึกงาาธกงารััาวััเ
พพรรบูร์ มั านันม10มคนมในพเือนงันยายนม2560มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 
มมมมม 2. พรกาคุ์ภาพมมมผู้พข้าร่ัมโครางารมไเ้แลงพปล ่ยนคัามคกเพว็นในงารเ าพนกนาานมและม พครือข่าย
คัามร่ัมมือระวั่าาวน่ัยาาน  
 

ระยะเวลาด าเนินการมมมพเือนงันยายนมม2560 
 

สถานที่ด าเนินการมมมมส านังาานึกงาาธกงารััาวััเรัยภูมกมและส านังาานึกงาาธกงารััาวััเนครรารส มา 
 

งบประมาณ    ั านันมม105,050 มบาท 
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วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประรุมพรกาปฏกบัตกงารมพพื่อรับทราบััตถุประสาค งารเ าพนกนาานม 

 2.มึกงาาเูาานส านังาานึกงาาธกงารััาวััเรัยภูมกมและส านังาานึกงาาธกงารััาวััเนครรารส มา 
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์มมผู้พข้ารับงารประรุมปฏกบัตกงารและึกงาาเูาานมไเ้แง่มึกงาาธกงารััาวััเม 

รอาึกงาาธกงารััาวััเมผู้อ านัยงารงลุ่มมึกงาานกพทึง และบุคลางรทาางารึกงาามส านังาานึกงาาธกงารััาวััเ
พพรรบูร์ มั านันม10มคนม 

 2.มพรกาคุ์ภาพมมผู้พข้าร่ัมโครางารไเ้แลงพปล ่ยนคัามคกเพว็นในงารเ าพนกนาานงับวน่ัยาานอื่น
และน ามาพพก่มพูนคัามรู้มประสบงาร  ์มขยายักสัยทัึน มและม พครือข่ายคัามร่ัมมือระวั่าาวน่ัยาาน  
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน ม- 
 

ข้อเสนอแนะ  คัรััเโครางารแลงพปล ่ยนคัามคกเพว็นในงารเ าพนกนาานงับวน่ัยาานอื่นทุงปี 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมมมม1.มธาน มราตกนันทน มม2.มนาาพรวมภัสสรมอยู่พืรมมมมงลุ่มบรกวาราานบุคคล 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารการจัดการองค์กร 
และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า “สู่มืออาชีพ” 
 

วัตถุประสงค์  
 1.มพพ่ือใว้ปฏกบัตกาานไเ้ถูงต้อาตามข้อง าวนเเ้านคัามปลอเภัยในงารปฏกบัตกาาน 

 2.มพพ่ือใว้สามารถน าคัามรู้มวรือทังาะไปใร้ในงารปฏกบัตกาานมวรือพัฒนาาานใว้ม ประสกทธกภาพมมมม 
มางขก้น 

 3.มพพ่ือใว้ปฏกบัตกาานไเ้พสร็ัตามพัลาท ่ง าวนเและม ประสกทธกภาพ 
 4.มพพ่ือใว้ม พครือข่ายงารท าาาน 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์มม1)มผู้พข้ารับงารประรุมปฏกบัตกงารมไเ้แง่มลูงั้าาในสถานึกงาามั านันม20มคน 
   มมมม2)มพั้าวน้าท ่เ าพนกนงารและค์ะักทยางรมั านันม10มคน 
 

 2.มพรกาคุ์ภาพมม1)มผู้พข้าร่ัมโครางารมน าคัามรู้มวรือทังาะไปใร้ในงารปฏกบัตกาาน 
   มมมมม2)มผู้พข้าร่ัมโครางารมปฏกบัตกาานไเ้พสร็ัตามพัลาท ่ง าวนเและม ประสกทธกภาพ 
 

ระยะเวลาด าเนินการมมพเือนงันยายนม–มตุลาคมม2560 
 

สถานที่ด าเนินการมมมส านังาาน กึงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์  
 

งบประมาณ  ั านันมม180,000มมบาท 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.มภาคทฤาฎ ม(ประรุมปฏกบัตกงาร)มในัันท ่ม30มงันยายนม2560 
 2.มภาคปฏกบัตกมในัันท ่ม1ม-ม5มตุลาคมม2560ม์มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์  
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์มมผู้พข้ารับงารประรุมปฏกบัตกงารมไเ้แง่มลูงั้าาในสถานึกงาามและพั้าวน้าท ่
เ าพนกนงารและค์ะักทยางรมั านันม30มคน 
 2.มพรกาคุ์ภาพมมผู้พข้าร่ัมโครางารมม คัามรู้มคัามสามารถมและทังาะสูาขก้นมพว็นถกาึังยภาพม
และสามารถเกาึังยภาพขอาตนพอามาใร้ในงารปฏกบัตกาานไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  มม- 
 

ข้อเสนอแนะ   คัรััเสรราบประมา์และััเประรุมปฏกบัตกงารพป็นประั าและพพก่มั านันพรกาปรกมา์ใว้
มางงั่าพเกมมและประสานสถาบันพัฒนาฝีมือแราาานััาวััเมพพ่ือััเท าโครางารร่ัมงันพพ่ือพัฒนา
ลูงั้าาประั าอย่าาต่อพนื่อา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมมมม1.มธาน มราตกนันทน มม2.มนาาพรวมภัสสรมอยู่พืรมมมงลุ่มบรกวาราานบุคคล 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 
“สู่มืออาชีพ” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

  ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนงารตามประพเ็นยุทธึาสตร ท ่ม4มงารพัฒนาม
งารบรกวารพพ่ือบูร์างารััเงารึกงาาโเยงารม ส่ันร่ัมในััาวััเ  โเยม แนัทาางารพัฒนาท ่ส าคัญมคือ 
พัฒนาระบบงารบรกวารััเงารมใว้ม ส่ันร่ัมทุงภาคส่ันมยกเวลังธรรมาภกบาลมสร้าาพครือข่ายวน่ัยาานทาา
งาร กึงาาและวน่ัยาานท ่พง ่ยัข้อามสร้าาระบบพทคโนโลย สารสนพทึพพ่ืองารบรกวารััเงารท ่ม ประสกทธกภาพใน
ััาวััเมสร้าาระบบง างับตกเตามและประพมกนผลงารััเงารึกงาาขอาััาวััเมและสร้าาคัามพข้มแข็าระบบเูแล
ร่ัยพวลือนังพร ยน 

  ในงารน ้มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเเ้ าพนกนโครางารและงกังรรมในปีาบประมา์ม
2560มตามแผนปฏกบัตกรารงารพพ่ือตอบสนอายุทธึาสตร เัางล่าัมปรางฏผลงารเ าพนกนาานมเัาน ้ 
 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน 
 

วัตถุประสงค์  
 1.มพพ่ือขับพคลื่อนงารเ าพนกนาานขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มโเยงารพัฒนาระบบ
บรกวารััเงารและส่าพสรกมใว้ทุงภาคส่ันม ส่ันร่ัมในงารััเงารึกงาา 
 2.มพพ่ือประสานคัามร่ัมมือขอาวน่ัยาานทาางารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์ มทั้าภาครัฐมพองรนม
และท้อาถก่นมในงารเ าพนกนงารแปลานโยบายมพป้าวมายมยุทธึาสตร มงลยุทธ และแนัทาางารเ าพนกนาานตาม
แผนพัฒนางารึกงาาััาวััเไปสู่งารปฏกบัตกอย่าาพป็นรูปธรรมม 
 3.มพพ่ือใว้ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ ม แผนปฏกบัตกรารงารพป็นงรอบทกึทาาในงาร
ขับพคลื่อนงารบรกวารััเงารึกงาาขอาวน่ัยาาน 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์   
  1.1มม แผนพัฒนางาร กึงาาประั าปีมพ.ึ.ม2561ม-ม2564มััาวััเพพรรบูร์ ม 
  1.2มม แผนปฏกบัตกงารประั าปีาบประมา์มพ.ึ.ม2562มััาวััเพพรรบูร์ ม(ฉบับััเท าค าขอ
าบประมา์รายั่ายประั าปี) 
  1.3มม แผนปฏกบัตกรารงารประั าปีาบประมา์มพ.ึ.ม2562มขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเ
พพรรบูร์ ม(ฉบับััเท าค าขอาบประมา์รายั่ายประั าปี) 
 

  2.มพรกาคุ์ภาพ  
   2.1มวน่ัยาานทาางารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์ ม ส่ันร่ัมในงารพัฒนาคุ์ภาพงารึกงาา
ขอาััาวััเพพรรบูร์ ใว้สอเคล้อางับนโยบายรัฐบาลมงระทรัาึกงาาธกงารมและบูร์างารงับแผนพัฒนา
ััาวััเอย่าาม ประสกทธกภาพ 
   2.2มััาวััเพพรรบูร์ มม แผนพัฒนางารึกงาาและแผนปฏกบัตกงารเ้านงารึกงาาขอาััาวััเม
พป็นงรอบแนัทาาในงารเ าพนกนาานพัฒนาคุ์ภาพงาร กึงาา 
   2.3มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มม ข้อมูลสารสนพทึเ้านงารึกงาาขอาััาวััเ
พพรรบูร์ มพพื่อใร้ประโยรน ในงารัาาแผนและงารบรกวารััเงารึกงาาไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพม 

2.4 ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มม แผนปฏกบัตกรารงารพป็นงรอบแนัทาางารบรกวาร
าบประมา์และสามารถขับพคลื่อนนโยบายและพป้าวมายงารพัฒนางารึกงาาไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพ 
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ระยะเวลาด าเนินการ   ระวั่าาพเือนสกาวาคมม– งันยายนม2560 
 

สถานที่ด าเนินการ   ััาวััเพพรรบูร์  
 

งบประมาณ   ใร้าบประมา์ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มมั านันมม99,890  บาท 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.มประรุมวน่ัยาานทาางารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์   
  ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนงารััเประรุมวน่ัยาานทาางารึกงาาม
สถานึกงาามและวน่ัยาานท ่พง ่ยัข้อาในงารััเงารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์ มพพื่อปรกงาาวารือมรายาานสภาพ
งารััเงารึกงาามข้อมูลสารสนพทึทาางารึกงาาขอาััาวััเพพรรบูร์ มและร่ัมง าวนเทกึทาางารััเ
งารึกงาาขอาััาวััเพพรรบูร์ มในัันท ่ม9มสกาวาคมม2560ม์มว้อาพมือาราเมโราแรมโฆากตฮกลล มอ าพภอพมือา
พพรรบูร์ มััาวััเพพรรบูร์ ม 
  2.มงารทบทันแผนพัฒนางารึกงาาและแผนปฏกบัตกงารประั าปีาบประมา์ขอาััาวััเ
พพรรบูร์  
   2.1มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้แต่าตั้าค์ะงรรมงารทบทันแผนพัฒนา
งารึกงาาััาวััเพพรรบูร์ มระยะม5มปีม(พ.ึ.ม2560ม-ม2564) และไเ้ััเประรุมพรกาปฏกบัตกงารทบทัน
แผนพัฒนางารึกงาาััาวััเพพรรบูร์ มร่ัมงับวน่ัยาานทาางารึกงาามสถานึกงาามและวน่ัยาานท ่พง ่ยัข้อา
ในงารััเงารึกงาาในััาวััเพพรรบูร์ มในัันอัาคารท ่ม15มสกาวาคมม2560ม์มว้อาพมือาราเมโราแรมโฆากตฮกลล มมมมมม
อ าพภอพมือามััาวััเพพรรบูร์ ม  
  2.2มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนงารััเประรุมวน่ัยาานทาางารึกงาา
และสถานึกงาามสัางัเงระทรัาึกงาาธกงารมััาวััเพพรรบูร์ มพพ่ือร่ัมงันพกัาร์าร่าาแผนพัฒนางารึกงาา
ััาวััเพพรรบูร์ มร่ัมงับส านังาานึกงาาธกงารภาคม17มโเยไเ้รับพง ยรตกัางท่านมเร.สก นพธาั มรัยสััสเก์ม
ึกงาาธกงารภาคม17มพป็นประธานในงารประรุมฯมพร้อมทั้าไเ้บรรยายพกพึาม“พรื่อาแนัทาางารปฏกรูป
งารึกงาาขอาประพทึไทย”มในัันท ่ม20มงันยายนม2560ม์มว้อาพ รปุระมโราแรมโฆากตฮกลล มอ าพภอพมือาม
ััาวััเพพรรบูร์  
  2.3มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มไเ้เ าพนกนงารััเประรุมค์ะงรรมงาร
ึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มและค์ะอนุงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มรัมม4มอาค ค์ะมร่ัมงับม
วน่ัยาานทาางารึกงาาและวน่ัยาานท ่พง ่ยัข้อามพพื่อรับฟัาคัามคกเพว็นในงารพัฒนางารึกงาาและงารััเท า
ร่าาแผนพัฒนางารึกงาาม(พ.ึ.ม2561ม-ม2564)มขอาััาวััเพพรรบูร์ มในัันท ่ม28ม-ม29มงันยายนม2560ม 
์มว้อานครบาลมโราแรมโฆากตฮกลล มอ าพภอพมือามััาวััเพพรรบูร์  
  2.4มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มััเประรุมค์ะอนุงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเ
พพรรบูร์ พง ่ยังับงารพัฒนางาร กึงาามพพื่อพกัาร์าร่าาแผนพัฒนางารึกงาามในัันท ่ม12มตุลาคมม2560มและ
พสนอต่อค์ะงรรมงารึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มพกัาร์าใว้คัามพว็นรอบมในัันท ่ม19มตุลาคมม2560ม 
  3.มงารััเท าแผนปฏกบัตกรารงารประั าปีาบประมา์ขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์  

3.1มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มโเยผู้บรกวารมผอ.งลุ่มาานมึกงาานกพทึง มและ
พั้าวน้าท ่ท ่พง ่ยัข้อามไเ้ประรุมร่ัมงันพพ่ือพตร ยมงารััเท าร่าาแผนปฏกบัตกรารงารประั าปีาบประมา์มมมมมมม
พ.ึ.ม2562มขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ ม(ฉบับััเท าค าขอาบประมา์รายั่ายประั าปี)มในัันท ่ม
8มงันยายนม2560มและัันท ่ม11มงันยายนม2560ม์มว้อาประรุมึูนย งารพร ยนรู้ม(อาคารลูงพสือ)มส านังาานพขต
พ้ืนท ่งารึกงาาประถมึกงาาพพรรบูร์ มพขตม1มโเยท างารักพคราะว สภาพแัเล้อมมปัญวามคัามต้อางารม 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    27 

ัางข้อมูลสารสนพทึเ้านงารึกงาาขอาััาวััเพพรรบูร์ มพร่นมั านันนังพร ยนมครูและบุคลางรทาางารึกงาาม
สภาพงารััเงาร กึงาามโองาสทาางารึกงาามและคุ์ภาพงารััเงารึกงาาขอาััาวััเพพรรบูร์ มพป็นต้นมและ
ไเ้ง าวนเพป็นักสัยทัึน มัุเพน้นมตััร ้ััเคัามส าพร็ัมประพเ็นยุทธึาสตร มพป้าวมายและแนัทาางารพัฒนาม
พพ่ือใร้พป็นงรอบแนัทาาในงารเ าพนกนาานขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มโเยค านกาถกาคัาม
สอเคล้อางับนโยบายต่าาๆมท ่พง ่ยัข้อา 

3.2มแต่ละงลุ่มาานััเท าแผนาาน/โครางารมตามงรอบาานและบทบาทอ านาัวน้าท ่ขอา
ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มและพกัาร์ามงลั่นงรอาโครางารมพพื่อััเท าร่าาแผนปฏกบัตกรารงารขอา
สานังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์  
  3.3มพสนอร่าาแผนปฏกบัตกรารงารประั าปีาบประมา์มพ.ึ.ม2562มขอาส านังาานึกงาาธกงาร
ััาวััเพพรรบูร์ ม(ฉบับััเท าค าขอาบประมา์รายั่ายประั าปี)มต่อึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ พพ่ือ
พกัาร์าใว้คัามพว็นรอบ 
  3.4มพผยแพร่ประราสัมพันธ งารใร้แผนปฏกบัตกรารงารขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเ
พพรรบูร์ มใว้ผู้พง ่ยัข้อาทุงระเับพพ่ือทราบและถือปฏกบัตก 
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์  
  1.1 ััาวััเพพรรบูร์ มม แผนพัฒนางารึกงาาม(พ.ึ.2561-2564)มััาวััเพพรรบูร์  
  1.2มััาวััเพพรรบูร์ มม แผนปฏกบัตกงารประั าปีาบประมา์มพ.ึ.2562มััาวััเพพรรบูร์ ม
(ฉบับััเท าค าขอาบประมา์รายั่ายประั าปี) 
  1.3มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มม แผนปฏกบัตกรารงารประั าปีาบประมา์มมมมม
พ.ึ.ม2562ม(ฉบับััเท าค าขอาบประมา์รายั่ายประั าปี) 
 2.มพรกาคุ์ภาพ  
  2.1มััาวััเพพรรบูร์ มม แผนพัฒนางารึกงาาพป็นงรอบทกึทาาในงารพัฒนางารึกงาาขอา
ััาวััเมและในงารััเท าแผนปฏกบัตกรารงารขอาวน่ัยาานทาางารึกงาาในััาวััเ 
  2.2มััาวััเพพรรบูร์ ม งารบูร์างารในงารััเงารึกงาาขอาวน่ัยาานทาางารึกงาาและ
วน่ัยาานท ่พง ่ยัข้อาในงารััเงารึกงาาในััาวััเมอย่าาม พองภาพ 
  2.3มส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มม งารบรกวารััเงารอย่าาพป็นระบบมโเยม 
แผนปฏกบัตกรารงารพป็นงรอบทกึทาาในงารขับพคลื่อนงารเ าพนกนาาน 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 1. ค์ะงรรมงารท ่ไเ้รับแต่าตั้าและวน่ัยาานทาางารึกงาามมาพข้าร่ัมประรุมไม่ครบทุงคน 
วรือส่าผู้แทนวน่ัยาานมาพข้าร่ัมประรุมม 
 2.มวน่ัยาานทาางารึกงาาและค์ะงรรมงารมาัางวลายภาคส่ันมักาม คัามคกเพว็นท ่แตงต่าา
งันในพัฒนางารึกงาาััาวััเพพรรบูร์ มส่าผลใว้งารััเท าแผนพัฒนางารึกงาาขอาััาวััเพพรรบูร์ มมมมมมมม
ใร้ระยะพัลาในงารััเท าค่อนข้าามางม 
 3.มงารใว้คัามร่ัมมือในงารััเส่าแผนาาน/โครางารมไม่ตราตามระยะพัลาท ่ง าวนเมักาท าใว้
งารเ าพนกนาานในขั้นตอนอื่นๆมล่าร้ามไม่พป็นไปตามง าวนเระยะพัลาท ่ัาาไั้ 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    28 

ข้อเสนอแนะ  
 ส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ มัะต้อาพรก่มเ าพนกนงารทบทันแผนพัฒนางารึกงาามและ
ััเท าแผนปฏกบัตกงารประั าปีาบประมา์ในร่ัาพเือนมกถุนายนขอาปีถัเไป 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมมมนาาขััญนภามมัันทร เ มมและค์ะมมมงลุ่มนโยบายและแผน 
ม 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน 

 

ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์  
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ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ร่วมกับ ส านักงานศึกษาธิการภาค 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชุมจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์) และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office)  
 

วัตถุประสงค์  
      1.มพพ่ือััเท าพั็บไซต และระบบงารััเพง็บข้อมูลงารึกงาาทุงระเับในััาวััเพพรรบูร์  
 2.มพพ่ือััเท าระบบสารบรร์อกพลคทรอนกงส ม(My Office)มมาใร้ในงารปฏกบัตกาาน 
 3.มพพ่ือสนับสนุนงารััเพง็บข้อมูลงารึกงาาในทุงระเับในััาวััเพพรรบูร์  
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์ม(Quantitative)   

1.1 ม คลัาข้อมูลสารสนพทึเ้านงารึกงาาในระเับััาวััเขอาส านังาาน กึงาาธกงาร 
ััาวััเพพรรบูร์  

1.2 น านััตงรรมพพ่ืองารบรกวารััเงารโเยใร้ระบบสารบรร์อกพล็งทรอนกงส ม(My Office)  
มาใร้ในงารบรกวาราานมั านันม1มระบบม 
 

 2.มพรกาคุ์ภาพม(Qualitative)   
 2.1มส านังาานึกงาาธกงารม ข้อมูลท ่ถูงต้อามครบถ้ันมมพร้อมใร้าาน 
  2.2มม งารประยุงต /พัฒนานััตงรรมพพ่ืองารบรกวารััเงารท ่พวมาะสมงับสภาพขอาวน่ัยาาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ระวั่าาพเือนงันยายนม-มตุลาคมม2560 
 

สถานที่ด าเนินการมมมมโราพร ยนพพรรพกทยาคมม 
ม 

งบประมาณ   ั านันมม93,022มบาทมม(พง้าวมื่นสามพันย ่สกบสอาบาท) 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
มมมม 1.มงกังรรมงารพัฒนาระบบสารสนพทึ(พั็บไซต )ม 
        1.1 แต่าตั้าค์ะท าาานักพคราะว มและง าวนเประพเ็นงารใร้ข้อมูลทาาเ้านงารึกงาา 
        1.2 ง าวนเรูปแบบงารน าพสนอข้อมูลพพื่อใร้ในงารตัเสกนใั 
        1.3 พัฒนาผู้รับผกเรอบในงารััเพง็บข้อมูล 
        1.4 รับรัมข้อมูลท ่พง ่ยัข้อางับงารึกงาาม 
        1.5 ักพคราะว มสัาพคราะว มตรััสอบข้อมูล 
        1.6มััเท าพป็นระบบข้อมูลสารสนพทึพพ่ืองารบรกวารมใว้สามารถพข้าถกาไเ้วลางวลายร่อาทาา 
        1.7 ประราสัมพันธ มพผยแพร่ข้อมูลสารสนพทึทาางารึกงาา 
    2.มงารพัฒนานััตงรรมพพ่ืองารบรกวารััเงารมโเยใร้ระบบสารบรร์อกพล็งทรอนกงส ม(My office) 
       2.1มสภาพปัญวาและงารใร้าานระบบสารบรร์ 
      2.2 พัฒนาระบบสารบรร์อกพล็งทรอนกงส ม(My office) 
       2.3 อบรมมพัฒนางารใร้โปรแงรมส าวรับผู้เูแลระบบและพั้าวน้าท ่ผู้ปฏกบัตกาาน 
       2.4 ประรุมร ้แัาผู้ใร้าานท ่พง ่ยัข้อาในระเับสถานึกงาาและระเับพขตพ้ืนท ่งารึกงาาและ
โราพร ยนพองรนในสัางัเ 
       2.5 ประพมกนผลงารเ าพนกนาานงารใร้ระบบสารบรร์อกพล็งทรอนกงส  
       2.6 รายาานผลงารพัฒนาและงารใร้าาน 
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ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์ ม ผู้พข้าร่ัมงารอบรมั านันม145 คนม  
 2.มพรกาคุ์ภาพ ผู้พข้ารับงารฝึงอบรมสามารถใร้าานระบบสารบรร์อกพลคทรอนกงส ม(My Office)ม
และพั็บไซต ขอาส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์ ในงารปฏกบัตกาานไเ้อย่าาม ประสกทธกภาพม 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน  มมม- มม 
 

ข้อเสนอแนะ  
มมมมม ระยะพัลาในงารเ าพนกนงารฝึงอบรมน้อยพงกนไปมคัรพพก่มั านันระยะพัลามางขก้นมัางม2มัันม
พป็นม4มัันมพพ่ือใว้ผู้พข้ารับงารอบรมไเ้ฝึงปฏกบัตกงารใร้าานัรกาไเ้มางขก้นมพพ่ือใว้ไเ้ม งารแลงพปล ่ยนพร ยนรู้งาร
ใร้าานระบบระวั่าาผู้พข้ารับงารฝึงอบรมและท มักทยางร 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นาาสาัไฉนมมผก่าผายมมมมงลุ่มนโยบายและแผน 
ม 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์) และการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My office) 
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3. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

วัตถุประสงค์ ม 
 1. พพ่ือตรััสอบเ้านงารพากนและบัญร ขอาโราพร ยนพองรนในััาวััเพพรรบูร์ ม 
ม 2. พพ่ือใว้มั่นใัั่าโราพร ยนพองรนในััาวััเพพรรบูร์ ม ระบบบัญร และข้อมูลเ้านงารใร้ั่าย
าบประมา์ท ่พรื่อถือไเ้มถูงต้อาตามแนัปฏกบัตกท ่ง าวนเ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์ มโราพร ยนพองรนมั านันม3 แว่ามไเ้รับงารตรััสอบ 
 2.มพรกาคุ์ภาพ มโราพร ยนพองรนมั านันม3 แว่ามไเ้รับค าแนะน าปรกงาาเ้านงารพากนและบัญร ขอา
โราพร ยนมม งารปฏกบัตกาานท ่ถูงต้อามใร้ั่ายาบประมา์อย่าาม ประสกทธกภาพ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ มระวั่าาัันท ่ม5 มกถุนายนม-  30 งันยายนม2560 
 

สถานที่ด าเนินการ มมโราพร ยนพองรนในสัางัเส านังาานึกงาาธกงารััาวััเพพรรบูร์  
 

งบประมาณ  ใร้ั่ายพป็นค่าใร้สอยมั านันม1,080 บาท 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.มพสนอแผนงารตรััสอบภายในประั าปีม2560 
 2. ง าวนเวน่ัยรับตรััมโเยประพมกนคัามพส ่ยาัางาบประมา์ท ่ไเ้รับมโราพร ยนท ่พป็นวน่ัยม
รับตรััมั านันม3 แว่ามประงอบเ้ัย 
ม  1) โราพร ยนพมตตาักทยามมม 21 – 22 สกาวาคมม2560  
ม มม 2) โราพร ยนฤทัยทกพย มมมมมม  23 – 24 สกาวาคมม2560 
ม  3) โราพร ยนพมตตารนูปถัมภ  28 – 29 สกาวาคมม2560 
ม 3. ง าวนเปฏกทกนงารตรััสอบมััเพตร ยมงระเาาท างารมพครื่อามืองารตรััสอบ 
ม 4. ตรััสอบม์มโราพร ยนท ่พป็นวน่ัยรับตรัั 
ม 5. สรุปผลงารตรััสอบมรายาานผู้บัาคับบัญรามและแั้าวน่ัยรับตรััทราบ 
 

ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1.มพรกาปรกมา์ มโราพร ยนท ่พป็นวน่ัยรับตรััไเ้รับงารตรััสอบครบถ้ันมั านันม3 แว่า 
 2.มพรกาคุ์ภาพ มโราพร ยนท ่พป็นวน่ัยรับตรััไเ้รับค าแนะน าเ้านงารพากนงารบัญร มงารใร้ั่าย
าบประมา์อย่าาถูงต้อามม ประสกทธกภาพมม รายาานผลงารตรััสอบพสนอต่อึกงาาธกงารััาวััเพพ่ือใร้พป็นขอา
ฝ่ายบรกวาร 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    – 
 

ข้อเสนอแนะ  – 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ มมมนาามาลามราตกนันทน ม,มนาาสาัพงารมทอาแง้ัมมมวน่ัยตรััสอบภายใน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระหว่างวันที่ 21 – 29  สิงหาคม 2560 
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ภาคผนวก 
 



 
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่ 344 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

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

 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 บัญญัติให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้
ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า พร้อม
ทั้งส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงต้องมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.1 นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
1.2 ว่าที่พันตรี ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
1.3 นายค ารณ  เหมือนโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.4 นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
1.5  นายธานี  ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
1.6  นางสายชล  สังขพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
1.7 น.ส.สุภาพันธุ์  ทองพยงค์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
1.8 นางปุญญดา  ชาวงค์ศร ี  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. 2560 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

 

 2. คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 

2.1 ว่าทีพั่นตรีประหยัด  แก่นชา    รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานคณะท างาน 
 2.2 นายรัชเขต  พานิช นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะท างาน 
 2.3 น.ส.อภิญญา  อาบสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
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 2.4 นางผุสดี  วงษ์แสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.5 น.ส.พรรณิภา  บุญเรือง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.6 น.ส.ชชัชษา  แก้วไว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.7 นายสมบูรณ์  จันทา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.8 น.ส.เกษร  ทองแก้ว  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ คณะท างาน 
2.9 น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน  
2.10 น.ส.ไฉน ผึ่งผาย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  คณะท างาน 
2.11 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
2.12 นายพสกร ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะท างาน 

 2.13 นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน/เลขานุการ 
2.14 น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน/ผช.เลขานุการ 

   มีหน้าที่  ก าหนดรูปแบบ จัดเตรียมข้อมูล สนับสนุน รวบรวมและสรุปผลการด าเนินโครงการ และ
ร่วมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป  
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                          สั่ง  ณ  วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 

 
 

( นายภูวนาท  มูลเขียน ) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้จัดท า 

นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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