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คานา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปี 2562 - 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนด
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และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน และ
ประเทศชาติเป็ น หลั ก โดยเฉพาะผู้ ที่อยู่ ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการทบทวน วิเคราะห์
สังเคราะห์ภารกิจ สภาพปัญหา ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน โดยได้กาหนดแผนงานต่างๆ เพื่ อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ภายนอกที่องค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้
ขอขอบคุณคณะทางานจั ดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 2564) และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จนสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป
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บทที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
1. ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๘
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บกำรบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๗ พร้อมกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(8) ประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(9) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำน
กำรศึกษำ
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยกำร
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน
ข้อ 7 ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(ค) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่
งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแผน
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
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(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ
และงำนบริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และ
กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และดำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อน
เงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ
กำรออกบัตรประจำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
กำรดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
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(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และจรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร
ประเมินผลกำรศึกษำ
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง
ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน
สังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
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(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด
เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล
ทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่กำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
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2. พื้นที่และอาณาเขต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง มีพื้นที่ 3,961 ตำรำงกิโลเมตร
มีประชำกร 263,291 คน มีหมู่บ้ำน 371 หมู่บ้ำน มีตำบล 31 ตำบล มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 28 แห่ง
มีเทศบำลตำบล 9 แห่ง และเทศบำลเมือง 1 แห่ง และมีพื้นที่ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่ออำเภอหล่มสักและอำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่ออำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่ออำเภอคอนสำร อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ
ติดต่ออำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอบำงมูลนำก
อำเภอทับคล้อ, อำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร และอำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

ตาราง 1 แสดงข้อมูลเขตบริกำรกำรศึกษำของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้ำน
เทศบำล
อบต.
พื้นที่
เมือง
17
214
4
15
2,281
ชนแดน
9
96
4
8
1,137
วังโป่ง
5
61
2
5
543
รวม
31
371
10
28
3,961
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3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ก.ต.ป.น.
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและ
คดี

7

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

4. ข้อมูลพื้นฐาน
4.1. ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนในสังกัด
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลโรงเรียน ( ณ 10 มิถุนำยน 2561)
รำยกำร/อำเภอ
โรงเรียนตามระดับการจัดการเรียนการสอน
อ.1 - ป.6
ป.1 - ป.6
อ.1 - ม.3
ป.1 - ม.3

เมืองเพชรบูรณ์
78
48
5
23
2

จำนวนโรงเรียน
ชนแดน
วังโป่ง
48
20
35
12
1
0
12
8
-

รวม
146
95
6
43
2

โรงเรียนตามจานวนนักเรียน
นักเรียน 1-120 คน
นักเรียน 121-200 คน
นักเรียน 201-300 คน
นักเรียน 301-500 คน
นักเรียน 501-1,500 คน
นักเรียน 1,501-2,500 คน
นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนขึ้นไป

78
46
18
10
2
1
1

48
34
7
3
3
1
0

20
11
6
1
1
1
0

146
91
31
14
6
3
1

โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า 120 คน
จำนวนต่ำกว่ำ 40
จำนวน 41-60
จำนวน 61-80
จำนวน 81-100
จำนวน 101-120

46
11
10
10
9
6

34
6
12
8
4
4

11
2
4
4
1
0

91
19
26
22
14
10

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2561)
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จำนวนนักเรียน
ก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
รวม

เมืองเพชรบูรณ์
2,293
7,941
1,589
11,823

ชนแดน
1,268
3,668
895
5,831

วังโป่ง
581
1,612
511
2,701

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
พนักงำนรำชกำร
รวม
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ
จำนวนผู้บริหำร/ครู
เมืองเพชรบูรณ์
ผอ.รร.
69
รอง ผอ.รร.
3
ข้ำรำชกำรครู
686
พนักงำนรำชกำร
15
อัตรำจ้ำง (ครูวิกฤต)
13
ครูวิทย์/คณิต
11
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
29
ธุรกำรโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน)
33
ลูกจ้ำงประจำ (ภำรโรง)
32
ลูกจ้ำงชั่วครำว (ภำรโรง/อื่นๆ)
15
รวม
906

9

รวม
4,142
13,221
2,995
20,358
จำนวน
1
4
13
51
6
12
1
88

ชนแดน
43
1
311
8
12
9
14
20
21
8
447

วังโป่ง
18
158
4
6
2
3
9
8
4
212

รวม
130
4
1,155
27
31
22
46
62
61
27
1,565

5. คณะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต 1 ได้ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยดำเนินกำรตำมกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
เพื่อตอบสนองวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ ำประสงค์ เป้ำหมำยตำมกรอบนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัว ชี้วัดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กำหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ซึ่งได้กำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรจั ดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมสอดคล้ องกันในทุกระดับ โดยมี
เป้ำหมำยที่สำคัญ คือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมี
คุณภำพ
ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2561 สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำเพชรบูร ณ์ เขต 1 ได้
กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน 5 กลยุทธ์ 63 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 ลดควำมเหลื่อมล้ำ ทำงกำรศึกษำ 11 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 24 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 15 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 11 ตัวชี้วัด
นอกจำกนี้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ยังได้กำหนดแนวทำงในกำร
ขั บ เคลื่ อ นนโยบำยรั ฐ บำลและกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด น ำไปเป็ น แนวทำงในกำร
ขับ เคลื่ อนเพื่อให้ ส ำมำรถด ำเนิ น งำนเป็ น ไปในทิ ศทำงเดี ยวกัน และบรรลุ วัตถุประสงค์ ของนโยบำย โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
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แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประเด็นกลยุทธ์

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ์ย่อย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผลกำรดำเนินงำน

1. ลดควำม
1. เพิ่มโอกำสในกำร 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนต่อประชำกร
เหลื่อมล้ำ
เข้ำถึงกำรศึกษำ
กลุ่มอำยุ 3-5 ปี ได้รับกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำ
ที่มคี ุณภำพ
ระดับปฐมวัย

1. ประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี ตำม ทร.14 จำนวน 7,129 คน
ดังนี้
2.1 ประชำกรอำยุ 3 ปี จำนวน 1,111 คน
2.2 ประชำกรอำยุ 4 ปี จำนวน 3,002 คน
2.3 ประชำกรอำยุ 5 ปี จำนวน 3,016 คน
2. นักเรียนระดับปฐมวัยสังกัดหน่วยงำนอื่น
จำนวน 2,987 คน ดังนี้
3.1 ชั้นอนุบำล 1 จำนวน 683 คน
3.2 ชั้นอนุบำล 2 จำนวน 1,295 คน
3.3 ชั้นอนุบำล 3 จำนวน 1,009 คน
4. ผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี ได้รับกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100
((4,142+2,987)/7,129*100)
2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่ม 1. ประชำกรกลุ่มอำยุ 6-11 ปี ตำม ทร.14 จำนวน 17,393 คน
อำยุ 6-11 ปีได้รับกำรศึกษำระดับ
2. นักเรียนระดับประถมศึกษำในสังกัด 13,221 คน นักเรียน
ประถมศึกษำ
ระดับประถมศึกษำสังกัดหน่วยงำนอื่น จำนวน 4,172 คน
3. ผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 6-11 ปี ได้รับกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100
((13,221+4,172)/17,393*100)
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เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ย่อย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลกำรดำเนินงำน

3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่ม 1. ประชำกรกลุ่มอำยุ 12-14 ปี ตำม ทร.14 จำนวน 9,039 คน
อำยุ 12-14 ปี ได้รับกำรศึกษำระดับ 2. นักเรียน ม.ต้นในสังกัด 2,995 และนักเรียน ม.ต้นสังกัดหน่วยงำน
มัธยมศึกษำตอนต้น
อื่น จำนวน 6,044 คน
3. ผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 12-14 ปี ได้รับกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 100
((2,995+6,044)/9,039*100)
4. อัตรำกำรออกกลำงคัน ไม่เกินร้อยละ 1. ปีกำรศึกษำ 2560
.01
1.1 นักเรียนในสังกัด จำนวน 20,788 คน
1.2 นักเรียนออกกลำงคัน จำนวน 0 คน
2. อัตรำกำรออกกลำงคัน คิดเป็นร้อยละ 0
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับ เข้ำเรียนต่อ

1. ปีกำรศึกษำ 2560
1.1 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 45 โรง
นักเรียน จำนวน 842 คน
1.2 นักเรียนจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 773 คน
เป็นชำย 410 คน หญิง 363 คน ดังนี้
1.2.1 ศึกษำต่อ จำนวน 735 คน
1.2.2 ไม่ศึกษำต่อ จำนวน 38 คน
2. ผู้เรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับ เข้ำเรียนต่อ
คิดเป็นร้อยละ 100
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เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ย่อย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลกำรดำเนินงำน

6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.6
เรียนจบภำยใน 6 ปี

1. ปีกำรศึกษำ 2560
1.1 เปิดสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 146 โรง
นักเรียน จำนวน 2,337 คน
1.2 นักเรียนจบกำรศึกษำชั้น ป.6 จำนวน 2,309 คน
1.2.1 ภำยใน 6 ปี จำนวน 2,309 คน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนจบภำยใน 6 ปี
คิดเป็นร้อยละ 100 (2,309/2,309*100)
1. ปีกำรศึกษำ 2560
1.1 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 45 โรง
นักเรียน จำนวน 842 คน
1.2 นักเรียนจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน
773 คน ดังนี้
1.3.1 ภำยใน 3 ปี จำนวน 771 คน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนจบภำยใน 3 ปี
คิดเป็นร้อยละ 100 (771/771*100)

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3
เรียนจบภำยใน 3 ปี
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เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย
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8. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ เข้ำเรียนต่อสำยอำชีพ

1 นักเรียนจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 773 คน ดังนี้
1.1 เรียนต่อสำยสำมัญ จำนวน 239 คน
1.2 เรียนต่อสำยอำชีพ จำนวน 480 คน เป็นชำย 283 คน
หญิง 197 คน
1.3 เรียนต่อสถำบันอื่น ๆ จำนวน 16 คน เป็นชำย 7 คน
หญิง 9 คน
1.4 อื่น ๆ จำนวน 38 คน เป็นชำย 24 คน หญิง 14 คน
2. ผู้เรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับ เข้ำเรียนต่อสำยอำชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 62.10 (480/773*100)
1 สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 146 โรง สถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินตำมมำตรฐำน จำนวน 145 โรง ดังนี้
1 ระดับดีเด่น จำนวน 41 โรง
.2 ระดับดีมำก จำนวน 72 โรง
3 ระดับดี จำนวน 32 โรง
4 ไม่เข้ำรับกำรประเมิน จำนวน 1 โรง
(โรงเรียนบ้ำนซับสีทอง เนื่องจำกไปเรียนรวมกับโรงเรียนอนุบำล
ชนแดน)
2. สถำนศึกษำที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินตำมมำตรฐำน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
(145/145*100)

9. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำน
ระดับดีขึ้นไป
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เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย
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10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

1. ปีกำรศึกษำ 2561 นักเรียน จำนวน 20,358 คน
นักเรียนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข ปัญหำยำเสพติด
จำนวน 20,358 คน
2. ผู้เรียนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100 (20,358/20,358*100)
11. ร้อยละ 20 ของสถำนศึกษำมีเด็กที่มี - นักเรียน ณ 10 มิถุนำยน 2561 จำนวน 20,358 คน
ควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วม เป็น
- สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวม จำนวน 118 โรง
ต้นแบบ
- นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษทำงกำรศึกษำ จำนวน
1,663 คน
- สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวมผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียน
ต้นแบบกำรเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ
(Student Support Services: SSS) จำนวน 18 โรง
- สถำนศึกษำมีเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียนรวมเป็นต้นแบบ
คิดเป็นร้อยละ 15.25 (18/118*100) (ควรเพิ่มอีก 6 รร.)

2. กำรพัฒนำ
คุณภำพ

1. เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำร

12. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักรำช 2560

- สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 146 โรง
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- สถำนศึกษำใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
จำนวน 138 โรง
- สถำนศึกษำใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
คิดเป็นร้อยละ 100 (138/138*100)
13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัด
- สถำนศึกษำจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
ประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับ
พุทธศักรำช 2560 จำนวน 138 โรง
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักรำช 2560 - สถำนศึกษำจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 คิดเป็นร้อยละ 100 (138/138*100)
14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำร - สถำนศึกษำมีกำรวัดและประเมินผลตรงตำมหลักสูตรปฐมวัย
วัดและประเมินผลตรงตำมหลักสูตร
พุทธศักรำช 2560 จำนวน 138 โรง
ปฐมวัยพุทธศักรำช 2560
- สถำนศึกษำมีกำรวัดและประเมินผลตรงตำมหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 คิดเป็นร้อยละ 100 (138/138*100)
15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย ผู้เรียนระดับปฐมวัยผ่ำนกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์
ผ่ำนกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำน
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้
ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และ
1 ด้ำนร่ำงกำย คิดเป็นร้อยละ 96.92 (4,251/4,386*100)
สติปัญญำในระดับดีขึ้นไป
2 ด้ำนจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 98.04 (4,300/4,386*100)
3 ด้ำนสังคม คิดเป็นร้อยละ 98.47 (4,319/4,386*100)
4 ด้ำนสติปัญญำ คิดเป็นร้อยละ 94.03 (4,124/4,386*100)
รวม 4 ด้ำน ค่ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.87
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16. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ปลอด - สถำนศึกษำที่ปลอดนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
นักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ *
จำนวน 146 โรง
- สถำนศึกษำที่ปลอดนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
คิดเป็นร้อยละ 100 (146/146*100)
17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำร - นักเรียนปกติระดับประถมศึกษำ จำนวน 12,154 คน
อ่ำน กำรเขียนผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย - นักเรียนปกติระดับประถมศึกษำเข้ำประเมินทักษะกำรอ่ำน
จำนวน 12,153 คน ดังนี้
- ผ่ำนเกณฑ์ 12,075 คน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 78 คน
- นักเรียนปกติระดับประถมศึกษำเข้ำประเมินทักษะกำรเขียน
จำนวน 12,152 คน ดังนี้
- ผ่ำนเกณฑ์ 12,102 คน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 50 คน
- ผู้เรียนมีทักษะกำรอ่ำนผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัยคิดเป็นร้อยละ
99.35 (12,075/12,154 *100)
- ผู้เรียนมีทักษะกำรเขียนผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัยคิดเป็นร้อยละ
99.57 (12,102/12,154 *100)
18. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่ำนหนังสือ . นักเรียนอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
ตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
คิดเป็นร้อยละ 80.79 (16,447/20,358*100)
19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
- สถำนศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
หลักสูตร มีสถำนศึกษำเหมำะสมกับ
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 146 โรง
ผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร
- สถำนศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คิดเป็นร้อยละ 100
(146/146*100)
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20. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปี
ที่ผ่ำนมำ

- ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 2560ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดังนี้
- ด้ำนภำษำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.14
- ด้ำนกำรคิดคำนวณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.29
- ด้ำนกำรมีเหตุผล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.27
- รวมทั้ง 3 ด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.23
- คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT)
ลดลงร้อยละ 3.74 ((50.23-52.18)/52.18*100) ของปีที่ผ่ำนมำ
21. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET)
ประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้น
ปีกำรศึกษำ 2560 เทียบกับ ปีกำรศึกษำ 2559 ดังนี้
มัธยมศึกษำปีที่ 3 (O-NET) เพิ่มขึ้น - คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปีที่ผ่ำนมำ
ลดลงร้อยละ 11.01 ((35.32-39.69)/39.69*100)
- คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ลดลงร้อยละ 27.91 ((25.08-34.79)/34.79*100)
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22. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (O-NET)
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ

สถำนศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
ดังนี้
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 26 โรง คิดเป็นร้อยละ 17.81
(26/146*100)
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 13 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.89
(13/45*100)
23. ร้อยละ 50 ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
(O-NET) เพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 50 จำกปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลคะแนน
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 5.54 - 0.97 = -4.44
O-NET เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 0.13 - 0.42 = 0.29
24. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะกำรคิด ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและคิดสร้ำงสรรค์จำก
วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและคิด
กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
สร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้ผ่ำน
คิดเป็นร้อยละ 100 (20,358/20,358*100)
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning)
25. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำร ผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถฯ ดังนี้
ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
- ระดับประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 77.85 (10,377/13,329*100)
ภำษำอังกฤษ
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 64.20
(1,716/2,673*100)
รวมระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ
75.57 (12,093/16,002*100)
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26. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบ
DLIT หรือ DLTV ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ในระดับดีขึ้นไป

- สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบ
DLIT จำนวน 55 โรง DLTV 90 โรงเรียน
- สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบ DLIT
หรือ DLTV ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้
DLIT ผ่ำนกำรประเมิน 40 รร คิดเป็นร้อยละ 72.72
(เพิ่มเติม 15 รร.ถึงจะผ่ำนเกณฑ์)
DLTV ผ่ำนกำรประเมิน 90 รร คิดเป็นร้อยละ 100
ภำพรวม 89.66
27. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
- นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้
ควำมสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำร
ด้วยตนเอง จำนวน 20,358 คน
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
- นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100
28. ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอน
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA
29. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบ
กำรวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำน
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เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
ไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
คิดเป็นร้อยละ 100 (45/45*100)

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
จำนวน 146 โรง คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ย่อย
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3. ส่งเสริมกำรนิเทศ 30. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบ
กำรศึกษำให้
กำรนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง
ทั่วถึงและมี
31. ร้อยละ 100 ของครูในแต่ละ
คุณภำพโดยใช้
สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศภำยใน
ห้องเรียนเป็น
อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
ฐำน
32. ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์มีสื่อ
นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในกำรนิเทศกำรศึกษำ
อย่ำงน้อยคนละ 1 ชิ้น
33. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำได้รับ
กำรนิเทศโดย สพป. อย่ำงน้อยภำค
เรียนละ 2 ครั้ง
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สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยในที่เข้มแข็งคิดเป็นร้อยละ 100
(146/146*100)
ครูในแต่ละสถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศภำยในอย่ำงน้อย เดือนละ 2
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ........... (ยังไม่มีกำรประเมิน)
ศึกษำนิเทศก์มีสื่อ นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ในกำรนิเทศกำรศึกษำ อย่ำงน้อยคนละ 1 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 100
(16/16*100)
- สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ภำคเรียนที่ 1
โรงเรียนละ 1 ครั้ง จำนวน 146 โรง
- สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ภำคเรียนที่ 1
โรงเรียนละ 2 ครั้ง จำนวน 3 โรง
- สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 (146/146*100)
- สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 2.05 (3/146*100)

เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย
ไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย
ไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย
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34. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนในแต่ละ
สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศต่อปี

3. กำรส่งเสริม
และพัฒนำ
ผู้เรียนให้เป็น
คนดีมี
คุณธรรม
จริยธรรม

- ห้องเรียนในแต่ละสถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศต่อปี
เป้ำหมำย จำนวน 52 โรง โรงเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
- ห้องเรียนในแต่ละสถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศต่อปี จำนวน 30
โรง โรงเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
- ห้องเรียนในแต่ละสถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศต่อปี คิดเป็นร้อยละ
20.55 (30/146*100)
35. ร้อยละ 80 ของผู้รับกำรนิเทศจำก
ผู้รับกำรนิเทศจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำม กำรนิเทศกำรศึกษำ อยู่ในระดับมำกขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.14
พึงพอใจต่อกำรนิเทศกำรศึกษำ อยู่
ในระดับมำกขึ้นไป
ปลูกฝังคุณธรรม
36. ร้อยละ 100 สถำนศึกษำในสังกัด
สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ค่ำนิยมหลัก
จริยธรรม
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ของคนไทย 12 ประกำร บูรณำกำรตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
คุณลักษณะอันพึง
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนสอดคล้องตำมช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ 100
ประสงค์และค่ำนิยม
บูรณำกำรตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (146/146*100)
หลักของคนไทย 12
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนสอดคล้อง
ประกำร
ตำมช่วงวัย
37. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคน
คิดเป็นร้อยละ 100 (16,216/16,216*100)
ไทย 12 ประกำร
38. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำผ่ำน
สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ
เกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนคุณธรรม 100
23

เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
ไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย
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39. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
40. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำทั่วไป
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำ
พอเพียง
41. ร้อยละ 20 ของสถำนศึกษำพอเพียง
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำ
พอเพียงต้นแบบ
42. ร้อยละ 20 ของสถำนศึกษำพอเพียง
ต้นแบบที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรองเพื่อ
ประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
43. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำนำ
ศำสตร์พระรำชำมำใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้

สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 100 รร.
คิดเป็นร้อยละ 68.49
สถำนศึกษำทั่วไปผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 97.26 (142/146*100)

44. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใน
โครงกำรโรงเรียนสุจริต ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน
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สถำนศึกษำพอเพียงผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง
ต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 7.04 (10/142*100)

เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
ไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย
ไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย
ไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง เพื่อประเมิน
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 30 (3/10*100)

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

- สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง จำนวน
142 โรง
- สถำนศึกษำพอเพียง จำนวน 142 โรง นำศำสตร์พระรำชำมำใช้ใน
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
- สถำนศึกษำนำศำสตร์พระรำชำมำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 97.26
- สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต จำนวน 146 โรง
- สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนสุจริต ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน
คิดเป็นร้อยละ ...............

บรรลุตำม
เป้ำหมำย
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45. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัด
กิจกรรมเสริมสร้ำง คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ
46. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ปลอดภัย สะอำด ร่มรื่น สวยงำม
ปรำศจำกขยะ
47. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มี
ระบบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนขยะ
ที่มีประสิทธิภำพ
48. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
สถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
49. ร้อยละ 20 ของสถำนศึกษำที่เป็น
โรงเรียนปลอดขยะเป็นต้นแบบที่อยู่
ในระดับดีเด่น
50. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
4. กำรพัฒนำ
คุณภำพ

พัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร

- สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ 100
สถำนศึกษำปลอดภัย สะอำด ร่มรื่น สวยงำม ปรำศจำกขยะ
คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำที่มีระบบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนขยะที่มีประสิทธิภำพ
คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำที่เป็นโรงเรียนปลอดขยะเป็นต้นแบบที่อยู่ในระดับดีเด่น
คิดเป็นร้อยละ 25 (2/8*100)

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

นักเรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุตำม
เป้ำหมำย

51. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครูและ
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ 100
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เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย

บรรลุตำม
เป้ำหมำย
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ผู้บริหำร ครู ศึกษำด้ำน
ได้รับกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำร
และบุคลำกร ภำษำอังกฤษเพื่อ
สื่อสำร
ทำงกำรศึกษำ กำรสื่อสำรและ
52. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครูและ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่บรรจุใหม่ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย 2558-2561 จำนวน 91 คน ได้รับกำรอบรมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 91 คน และ
ครูผู้สอนโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 91 คนเข้ำประชุมโครงกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) รูปแบบ (NEW DLTV)
- ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100
((91+91+91)/273*100)
5. กำรพัฒนำ
1. เพิ่มประสิทธิภำพ 53. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนขนำดเล็ก มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร ที่สอดคล้องกับ
ระบบกำร
กำรบริหำร
มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่
บริบท จำนวน 51 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.71 (51/84*100)
บริหำรจัดกำร
จัดกำรโรงเรียน
สอดคล้องกับบริบท
ที่เน้นกำรมี
ขนำดเล็ก
ส่วนร่วม
54. ร้อยละ 10 ของโรงเรียนขนำดเล็ก ที่ โรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศสำมำรถเป็นแบบอย่ำง
มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศสำมำรถเป็น ได้ (Best practice) คิดเป็นร้อยละ 5.95 (5/84*100)
แบบอย่ำงได้ (Best practice)
55. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนขนำดเล็ก ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน จำกทีมงำนในกำร
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน จำก
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100
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เป้ำหมำย
บรรลุตำม
เป้ำหมำย
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เป้ำหมำย
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ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ย่อย

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยในของ
สถำนศึกษำให้
เข้มแข็ง

3. ปรับปรุงระบบ
กำรบริหำร
จัดกำรเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลกำรดำเนินงำน

ทีมงำนในกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
56. จำนวนสถำนศึกษำขนำดเล็กในสังกัด รร.ขนำดเล็กไปเรียนรวมจำนวน 9 โรงเรียน และอยู่ระหว่ำงเสนอ
ลดลง
ขอเลิกสถำนศึกษำจำนวน 2 แห่ง
57. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำระดับปฐมวัย
มีระบบประกันคุณภำพภำยในระดับ
1.5.1 ระดับดีเยี่ยม จำนวน 87 โรง
ดีขึ้นไป
1.5.2 ระดับดี จำนวน 49 โรง
1.5.3 ระดับพอใช้ จำนวน 2 โรง
1.5.4 ระดับปรับปรุง จำนวน 0 โรง
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.6.1 ระดับดีเยี่ยม จำนวน 21 โรง
1.6.2 ระดับดี จำนวน 123 โรง
1.6.3 ระดับพอใช้ จำนวน 2 โรง
1.6.4 ระดับปรับปรุง จำนวน 0 โรง
สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในระดับดีขึ้นไป ดังนี้
1 ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 98.55 (136/138*100)
2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คิดเป็นร้อยละ 98.63 (144/146*
100)
58. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนและ กลุ่มโรงเรียนผ่ำนเกณพ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนขั้นต่ำของ
เครือข่ำยกำรศึกษำอื่น ผ่ำนเกณฑ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
กำรประเมินตำมมำตรฐำนขั้นต่ำของ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์
สพป.พช.1
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กำรศึกษำให้
เข้มแข็ง
4. เพิ่มประสิทธิภำพ 59. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลกำร
กำรบริหำร
ประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
จัดกำรแบบมี
กำรศึกษำ ในระดับดีเยี่ยม
ส่วนร่วมตำมหลัก 60. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลกำร
ธรรมำภิบำล
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในระดับสูงมำก

**รำยงำนผลในไตรมำส 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลำคม 2561

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ในระดับสูงมำก ดังนี้
1 ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.62
2 ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.54
3 ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 99.36
4 ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.42
5 ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.55
รวมทั้ง 5 ด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.59
61. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีเครือข่ำย มีกำรจัดทำข้อมูลเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ประจำสถำนศึกษำทุกแห่ง
ประชำสัมพันธ์ครอบคลุมทุกโรงเรียน ในสังกัด
ในสังกัด
62. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอำยุรำชกำรในปี 2561
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ 130 คน
บุคคล องค์คณะบุคคล และองค์กรต่ำงๆ ในวันที่ 21 กันยำยน 2561 (จำนวน 1 ครั้ง)
อย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง
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ผลกำรดำเนินงำน

63. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริกำรมีควำมพึง ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของ สำนักงำนเขต
พอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของ สพป. พืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 80.50
เพชรบูรณ์ เขต 1
(313/400 *100)
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6.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย: ร้อยละ
ที่
1

2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด

คะแนนที่ได้

น้าหนัก

คะแนน

ดัชนีความโปร่งใส

71.88

0.26

18.69

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรเปิดเผยข้อมูล

78.53

0.26

20.42

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรมีส่วนร่วม

67.12

0.26

17.45

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

70.00

0.26

18.20

ดัชนีความพร้อมรับผิด

83.75

0.18

15.08

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ

94.28

0.18

16.97

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่

70.27

0.18

12.65

ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร

91.23

0.18

16.42

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน

72.21

0.18

13.00

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

90.37

0.22

17.88

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรรับสินบน

90.37

0.22

19.88

กรณีจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
4

5

-2.00

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

85.56

0.16

13.69

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต

95.05

0.16

15.21

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

79.15

0.16

12.66

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

80.61

0.16

12.90

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน

88.32

0.16

14.13

ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร

90.61
91.15

0.18
0.18

16.31
16.41

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมกำรบริหำรงำน

89.96

0.18

16.19

81.65

1.00

81.65

รวมทั้งสิ้น

หมำยเหตุ. จำกรำยงำนผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561, โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2561.
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แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

7. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จุดแข็ง (Strength : S)
1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นระบบสำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้มำตรฐำนตำมกรอบภำระงำนในหน้ำที่กฎหมำยกำหนด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนดบทบำทอำนำจหน้ำที่ มอบหมำยงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบทุก
ระดับชัดเจน
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน เนื่องจำกใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมและดำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ทั้งภำยในและภำยนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภำพจริงของหน่วยงำน
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ำหมำย และ
บริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกมีกระบวนกำรวำงแผนอย่ำงเป็น
ระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน เป็นระบบมีประสิทธิภำพเนื่องจำก
บริหำรจัดกำรสอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมำย มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และหลักกำรกระจำย
อำนำจรวมถึงคู่มือกำรปฏิบัติงำน
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบบริหำรด้ำนงบประมำณ ระบบบัญชี และกำรเงิน กำรพัสดุ
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำรสรรหำ และคัดเลือกบุคลำกรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ระบบพัฒนำบุคลำกรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำรติดต่อสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและติดต่อสื่อสำรกับโรงเรียนและหน่วยงำนอื่น
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือสำหรับกำรบริหำร
และมีข้อมูลสำหรับกำรวำงแผนและมีเครือข่ำยกำรประเมินผลตำมกลุ่มโรงเรียน
10. ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมภำวะผู้นำ ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำน มีกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจให้บุคลำกรได้ใช้ศักยภำพที่มีอยู่ปฏิบัติงำน
อย่ำงเต็มควำมรู้ตำมควำมสำมำรถและสมรรถนะที่กำหนด
12. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรควบคุม กำรจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงำน
13. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถจัดกำรภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มศักยภำพ
ได้มำตรฐำน มีกำรคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคกำรทำงำนเป็นทีมมีค่ำนิยมในกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตำมเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์
14. บุคลำกรทุกระดับในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกำรภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วน
ตำมบทบำทหน้ำที่กฎหมำย มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ
มีสมรรถนะสอดคล้องจำกภำระงำน /มำตรฐำนตำแหน่ง รวมถึงได้พัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง
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15. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะในกำรปฏิบัติงำนจัดกำรภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมบทบำทหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่สำมำรถจัดบุคลำกรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำนักงำนได้ครบ
เนื่องจำก
มีบุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำกำลังที่กำหนด
2. ขำดกำรกำหนดคำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description)
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล
ได้ไม่ทั่วถึง
4. คู่มือกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจำกระเบียบกฎหมำยเปลี่ยนแปลง และเจ้ำหน้ำที่
ไม่ค่อยศึกษำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลระยะสั้นและระยะยำว
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีจำนวนบุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำกำลัง
โอกาส (Opportunities : O)
1. ประชำชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรศึกษำ
และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ/กำรบริหำรกำรศึกษำส่งผลให้ ประชำชน/ผู้ปกครองมีควำมมั่นใจในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนในสังกัด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัด กระจำยอยู่ทุกตำบล เกือบทุกหมู่บ้ำน
ส่งผลให้สำมำรถให้บริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ประชำชนวัยเรียนได้อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และครอบคลุม
ทุกพื้นที่
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดที่มีคุณภำพและจัดกำรศึกษำได้อย่ำงครอบคลุม
ทุกพื้นที่
4. สำนักงำนรับรองมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้กำรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนจัดกำรศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำน
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งมีงบประมำณสนับสนุนในกำรให้งบประมำณ
6. นโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ส่งผลให้ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกำสได้เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ
7. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำหรับประชำกรวัยเรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 15 ปี อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และอย่ำงหลำกหลำยส่งผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประสำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและพัฒนำกำรศึกษำเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
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8. พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติกำหนดให้โรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตำมอัธยำศัย ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำได้สอดคล้อง กับสภำพผู้เรียนและสำมำรถ
ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน
9. รัฐบำลตระหนักถึงประโยชน์ของกำรศึกษำจึงจัดสรรงบประมำณทำงกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
10. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้สำมำรถใช้เป็นสื่อ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตำมควำมสนใจ
11. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำนำมำประยุกต์ใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงดี
12. ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่หลำกหลำยส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/
เป็นแบบอย่ำงกำรเรียนรู้กำรดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและควำมเป็นชำติไทย
อุปสรรค (Threats : T)
1. ผู้เรียนมีควำมเป็นอยู่ยำกลำบำกส่งผลกระทบต่อคุณภำพของผู้เรียน
2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติกำหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำ กำรคมนำคม
แนวโน้นประชำกรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนำดเล็ก เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีชื่อเสียง มีกำรบริกำรที่ดี และมีควำมพร้อม
ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนที่โรงเรียนเอกชน
4. กำรบริหำรหลักกำรตำมหลักเกณฑ์ นโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพบำงโรงเรียนขำดประสิทธิภำพ
5. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีปัญหำเกี่ยวกับงบประมำณและบุคลำกร
6. นโยบำยกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็กมีผลกระทบต่อชุมชน
7. รัฐกำหนดให้จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหัวที่ไม่เพียงพอตำมสภำพจริง
8. ค่ำครองชีพสูงขึ้น รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สำมำรถสนับสนุนได้
อย่ำงเต็มที่
9. แนวโน้มประชำกรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขำดเล็กเพิ่มขึ้นเป็นกำรที่รัฐลงทุน
ที่ไม่คุ้มค่ำ
10. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ได้
11. ขำดกำรประชำสัมพันธ์ กำรรวบรวมทะเบียนสำรสนเทศ อย่ำงเป็นระบบ และกำรใช้ประโยชน์
จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น
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8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำร และควรใช้ฐำนข้อมูล

เดียวกันในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำนำกระบวนกำร KM มำใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
พัฒนำระบบงำน และพัฒนำองค์กรร่วมกัน
3. กำหนดมำตรกำรในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำให้
ต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ในกำรวำงแผน แก้ไขปัญหำ ทั้งในระดับเขตพื้นที่
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับโรงเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็ง
ในกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำร
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเสมอภำค เป็นกำลังคน
ที่มีทักษะและศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1.ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทเทียเท่ำระดับสำกล
2.เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
3.ผลิต พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำลังคน
4.พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และนวัตกรรม
5.เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์
1.กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
2.กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กำรพัฒนำประเทศ
3.กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
4.กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5.กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์
1.คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น
2.คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
3.คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
4.กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของพื้นที่และประเทศ
5.คนไทยมีองค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ6.มีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วนและกำรกระจำยอำนำจสู่ภูมิภำค
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2. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริ มสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลั กของชำติและกำรปกคอรงในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ มี
ควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่ อ มล้ ำให้ ผู้ เรี ยนทุก คนได้ รับบริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึกษำเพื่ อ พัฒ นำคุ ณภำพชีวิต ที่เป็น มิตรกับสิ่ ง แวดล้ อม ยึดหลั กปรัช ญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)
6. พัฒนำระบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
นโยบาย
นโยบำยที่ 1
นโยบำยที่ 2
นโยบำยที่ 3
นโยบำยที่ 4

จัดำกรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์
“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
3. กำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ คุณภำพชีวิต และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของคนและชุมชนอย่ำงทั่วถึง
4. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
5. ยกระดั บ ขี ด ควำมสำมำรถทำงกำรแข่ ง ขั น และส่ ง เสริ ม อุ ต สำหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อสร้ำงควำมพร้อมต่อ AEC
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4. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. สืบสำนศำสตร์พระรำชำและพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจังหวัด
3. สร้ำงโอกำสและพัมนำคุณภำพกำรศึกษำ เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
4. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบและกำรบูรณำกำรในจังหวัด
เป้าประสงค์
1. หน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกแห่ง ร่วมสืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยังยืนของในหลวง
รัชกำลที่ 9 และพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นคนดีและมีคุณธรรม
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรประกอบอำชีพ
4. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ
5. ผู้สำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต่อระดับอุดมศึกษำเพิ่มขึ้น
6. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร
7. ผู้เรียน อ่ำน-เขียน หนังสือได้ตำมมำตรฐำนและอ่ำนแตก ตำมลำดับ
8. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด”
9. คุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภทเพิ่มขึ้น
10. ผู้เรียนได้รับโอกำสทงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
11. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำตนเองตำมสมรรถนะที่จำเป็นของสำยงำน
12. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคล เป็นเอกภำพเชื่อมโยงทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและพัฒนำทักษะชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำลังคน สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคน คุณภำพชีวิตและแหล่งเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อบูรณำกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมในจังหวัด
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บทที่ 3
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
--------------------------------วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนมีคุณภำพ สถำนศึกษำได้มำตรฐำน
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ปรับตัวเป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นยำทำงวิชำกำร และมีทักษะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ
ในกำรใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้นำทำงวิชำกำร มีสำนึกควำมรับผิดชอบ
(Accountability) และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
5. สถำนศึกษำร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่
จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นสำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ กำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ
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กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม

ค่านิยม : บริกำรเด่น เน้นทีมงำน สรรสร้ำงคุณภำพ
จุดเน้น
1. นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน
2. นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่องทุกคน
3. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3 ไม่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ
4. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
5. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ
6. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
7. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ไม่ต่ำกว่ำระดับดี
8. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ำกว่ำระดับดีมำก
9. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไม่ต่ำกว่ำระดับดี
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แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายรายปี
กลยุทธ์
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำม
ต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและพื้นที่
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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หน่วยนับ

ปีงบประมำณ

ร้อยละ

2562
100

2563
100

2564
100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

ปีงบประมำณ

5. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading
Literacy)
8. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
(Mathematical Literacy)
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
10.ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำนตั้งแต่ระดับ
ขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
11.ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA
12.ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
13.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ตำมวัย

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2562
100
100
100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

60

70

70

ร้อยละ

80

90

90

ร้อยละ

80

90

90

ร้อยละ

80

90

90

14.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
15.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
16.ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบัติจริง
(Active Learning)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
100
100

100
100
100

100
100
100
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2563
100
100
100

2564
100
100
100
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

ปีงบประมำณ

17.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ
18.ร้อยละของสถำนศึกษำมี Digital Device เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ(DLICT)
19.ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform(DLICT)

ร้อยละ
ร้อยละ

2562
50
80

ร้อยละ

100

100

100

20.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform
(DLICT)
21.ร้อยละของครูมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform ในกำรจัดกำร
เรียนรู้(DLICT)
22.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
23.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีนักเรียนชั้น ป.1-3 อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน
24.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีนักเรียนชั้น ป.4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่องทุกคน
25.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3 ไม่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ
26.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 3

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

80

90

100

ร้อยละ

5

5

5

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
100
60

100
100
65

100
100
70

ร้อยละ

60

65

70
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60
90
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70
100

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

กลยุทธ์

2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

ปีงบประมำณ

27.ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONET) สูงขึ้น
28.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ
29.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
30.ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีนวัตกรรมทำงกำรบริหำร

ร้อยละ

2562
50

ร้อยละ

10

15

20

ร้อยละ

10

15

20

ร้อยละ

100

100

100

31.ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้นำทำงวิชำกำร มีสำนึกควำมรับผิดชอบ
(Accountability)
32.ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

33.ร้อยละของครูมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

ร้อยละ

80

85

90

34.ร้อยละของครูมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้

ร้อยละ

80

85

90

35.ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน

ร้อยละ

80

85

90
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55

2564
60
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กลยุทธ์
3. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ

4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แบบบูรณำกำรที่เน้นกำรมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

ปีงบประมำณ

36.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
กำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ

ร้อยละ

2562
100

37.สถำนศึกษำผ่ำนเกณ์กำรประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ำกว่ำระดับดีมำก

ร้อยละ

100

100

100

38.ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี ID plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและ
กำรประกอบอำชีพ
39.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นสำมำรถจัดกำรเรียนรู้และ
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด
40.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
41.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ระดับ ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ร้อยละ 85

90

95
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2564
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

ปีงบประมำณ
2562

42.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ให้เกิดคุณภำพ
43.จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง

รูปแบบ 2

44.ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
45.ร้อยละของสถำนศึกษำมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ นำไปสู่
กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
46.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
47.ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
48.ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) ไม่ต่ำกว่ำระดับดี
49.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable
Development: EESD)
50.สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไม่ต่ำกว่ำระดับดี
51.ร้อยละของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลกำรประเมินภำยนอกระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

45

2563

2564

3

4

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

50

60

70

จำนวน
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บทที่ 4
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความสาเร็จ
-----------------กำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ปี พ.ศ. 2562 2564 ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทำง ในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
บทบำทหน้ำที่ที่สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้ น ฐำน โดยมุ่ ง เน้ น ผลผลิ ต คื อ ผู้ จ บกำรศึ ก ษำก่ อ นประถมศึ ก ษำ ผู้ จ บกำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ ผู้ จ บกำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำรนำ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น สู่กำรปฏิบัติดังนี้
1. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำยเพื่อกำหนดกลยุทธ์และ
จัดทำแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
2. สื่อสำรทิศทำงองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน
3. จั ดโครงสร้ ำงกระบวนกำรทำงำน และมอบหมำยให้ รอง ผอ.สพป. และศึกษำนิ เ ทศก์
รับผิดชอบ Area Based ในกำรขับเคลื่อน กำกับ และติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงครอบคลุม พร้อมกำหนด
บทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
4. ดำเนินงำน กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่กำหนด
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้กำรนำกลยุ ทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินกำรดังนี้
5.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำประจำปี มีกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนเดือนละ 1 ครั้ง และสรุปประเมิ นผลรำยไตรมำส
และกำรประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ
5.2 นำระบบกำกับติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (Budgeting Report
System : BRS) มำใช้ในกำรดำเนินงำน
6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีสู่
สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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ปัจจัยความสาเร็จ
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนและกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่พัฒนำไว้ในจุดเน้น
กำรพัฒนำ
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์มำใช้ในกำรพัฒนำปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และใช้
วงจรกำรพัฒนำ PDCA ต่อเนื่อง
3. เชื่อมโยงควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน
4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล

ปฏิทินการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 3 ปี)
ระยะเวลา

แนวปฏิบัติ

กันยำยน

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (แผนระยะ 3 ปี) ตำมกรอบ
ก ล ยุ ท ธ์ ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขั้ น พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ
สภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำของ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1

กันยำยน

แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แผนระยะ 3 ปี)

30 ตุลำคม – 1 กันยำยน
ตุลำคม

จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แผนระยะ 3 ปี)
เผยแพร่แนวทำงกำรดำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำน

สิงหำคม ปีถัดไป

พิจำรณำทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ(แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 1

กันยำยน

ปรับปรุงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 1 ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพิจำรณำทบทวนแผนฯ
ทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 2

สิงหำคม
กันยำยน

ปรับปรุงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 1 ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพิจำรณำทบทวนแผนฯ
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การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. นำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำเป็นกรอบ ทิศทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
2. กำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพ/บริบท/ศักยภำพของสถำนศึกษำ
และสอดคล้องกับนโยบำยของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
3. เผยแพร่แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำและสำธำรณชนทรำบ
ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
4. ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงที่กำหนดฯ
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คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำยอำนำจ
นำยชำญณรงค์
นำงนวลลออ
นำงสำวนงครำญ
นำงพับพึง
นำงกชนิภำ

บุญทรง
ฐำนะวิจิตร
เงินเมย
ทองคำ
ขวัญเขมสรณ์
เกษมสุข

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
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ประธำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

1

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ 425 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดทิศทำงและแนวทำง มำตรกำรในพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
______________________
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรสนั บสนุน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระดับขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทัดเทียมกัน และสอดคล้ องกั บ
นโยบำย เป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จของกระทรวงศึ กษำธิ กำรและส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จะกำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องและสนองนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นั้น
เพื่ อให้ กำรก ำหนดทิ ศทำงกำรพั ฒ นำคุ ณภำพกำรศึ ก ษำของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร กำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธำนคณะกรรมกำร
1.2. นำยสมบูรณ์
เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.
รองประธำนคณะกรรมกำร
1.3. นำยสุนัด
บุญสวน
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
1.4. นำยชำญณรงค์
ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
1.5. นำยไท
พำนนนท์
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
1.6. นำงอุทัยวรรณ
สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
คณะกรรมกำร
1.7. นำยมนตรี
ช่วยพยุง
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะกรรมกำร
1.8. นำงพนิตสิรี
แพ่งสภำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
คณะกรรมกำร
1.9. นำงไมตรี
สำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
คณะกรรมกำร
1.10. นำงอำรีย์
คำมำตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
1.11. นำงกำญจนำ
โฉมอุดม
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
1.12. นำงทัศนำ
จันทร์ลำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
1.13. นำงอรุณศรี
ศรีเมือง
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.14. นำงนวลลออ
เงินเมย
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว มีหน้ำที่ ร่วมกันกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
2. คณะทางานรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลฐาน (Based line Data) และนโยบายด้านการศึกษา
2.1. นำยชำญณรงค์
ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.
หัวหน้ำคณะทำงำน
2.2. นำงนวลลออ
เงินเมย
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
คณะทำงำน
2.3. นำงอำรีย์
คำมำตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
2.4. นำงอุทัยวรรณ
สุวรรณผิว
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
คณะทำงำน
2.5. นำยมนตรี
ช่วยพยุง
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำน
2.6. นำงไมตรี
สำรำญรื่น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
คณะทำงำน
2.7. นำงพนิตสิรี
แพ่งสภำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
2.8. นำงกำญจนำ
โฉมอุดม
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่
คณะทำงำน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
2.9. นำงทัศนำ
จันทร์ลำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะทำงำน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
2.10. นำงอรุณศรี
ศรีเมือง
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะทำงำน
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.11. นำงพับพึง
ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำน
2.12. นำงอำรีวรรณ
คงยิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
คณะทำงำน
2.13. น.ส.นงครำญ
ทองคำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
2.14. นำยดนุสรณ์
เมฆประยูร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนดังกล่ำว มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูล รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำ และศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
3. คณะทางานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1. นำยอำนำจ
บุญทรง
ผอ.สพป.
ประธำนคณะกรรมกำร
3.2. นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.
รองประธำนคณะกรรมกำร
3.3. นำยสุนัด
บุญสวน
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
3.4. นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
3.5. นำยไท
พำนนนท์
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
3.6. นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
คณะกรรมกำร
3.7. นำยมนตรี
ช่วยพยุง
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะกรรมกำร
3.8. นำงพนิตสิรี
แพ่งสภำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
คณะกรรมกำร
3.9. นำงไมตรี
สำรำญรื่น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
คณะกรรมกำร
3.10. นำงอำรีย์
คำมำตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
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3.11. นำงทัศนำ

จันทร์ลำ

3.12. นำงอรุณศรี

ศรีเมือง

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.

นำยพิน
สงค์ประเสริฐ
นำงนิลยำ
ทองศรี
นำงพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
นำงภิญญำพัชญ์ เหมือนโพธิ์
นำงสำวรัมภำ กุณพันธนำภำ
นำงสุพัตรำ
คงศิริกร
นำงสำวกำญจนำ คูทิพย์
นำยนิพล
พลกลำง
นำงมนัสนันท์ กุลวงศ์
นำงรัศมี
สุวำชำติ
นำงวำรุณี
ผลบุญ
นำงนิสำ
คำพันธุ์
นำงน้อมจิตต์ หนูทอง
นำยเอกชัย
กองทรัพย์
นำยทวีศักดิ์
เดชสองชั้น
นำงสำวสุทิภำ ลำดเลำ
นำยนิวัฒน์
กองมนต์
นำยวิโรจน์
รอดมำ
นำยจีระศักดิ์ สำระวัน
นำยธเนศร์
กลิ่นมิ่ง
นำยเจษฎำ
อิ่มสุข
นำยโกมล
อุฤทธิ์
นำงศศิธร
ดำทอง
นำยศรชัย
กันดี
นำยณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ
นำยสุทัศน์
ธิยำนันท์
นำยขวัญชัย นำคไทย
นำงอรทัย
อินกำรทุม

3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.

นำงนวลลออ
น.ส.นงครำญ
นำงพับพึง
นำยดนุสรณ์
นำงวัชรินทร์
นำงอัจฉรำ

เงินเมย
ทองคำ
ขวัญเขมสรณ์
เมฆประยูร
ชัยนอก
แก้วกอง

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผล คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัยฯ
คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนมำตรฐำนและประกัน คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ
คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรฯ คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรฯ
คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมฯ
คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คณะกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ งำนส่งเสริมสถำนศึกษำพอเพียง
คณะกรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
คณะกรรมกำร
นักวิชำกำรพัสดุ
คณะกรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคล
คณะกรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคล
คณะกรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคล
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.เมืองเพชรบูรณ์ ผู้แทนกลุ่มฯ รร. ในเมือง คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนโพธิ์งำม ผู้แทนกลุ่มฯ รร.ท่ำพลฯ
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนโนนสะอำด ผู้แทนกลุ่มฯ รร.บ้ำนโคกฯ คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนห้วยใหญ่ ผู้แทนกลุ่ม รร.ห้วยใหญ่
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนกกไทร ผู้แทนกลุ่ม รร.เอรำวัณฯ
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนนำยม ผู้แทนกลุ่ม รร.บ้ำนโตกฯ
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนห้วยสะแก ผู้แทนกลุ่ม รร. ห้วยสะแกฯ คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนสำมแยกวังชมภู ผู้แทนกลุ่ม รร.วังชมภู คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนหนองตำด ผู้แทนกลุ่ม รร.เพชรชนแดน คณะกรรมกำร
ผอ.รร.ลูกจันทน์ปิยะอุย ผู้แทนกลุ่ม รร.ลำดแค
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนศำลำลำย ผู้แทนกลุ่ม รร.ท่ำข้ำม
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนโป่งนกแก้ว ผู้แทนกลุ่ม รร. ดงขุย
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนซับเปิบ ผู้แทนกลุ่ม รร. เพชรวังโป่ง
คณะกรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนน้ำอ้อมประชำสรรค์ฯ
คณะกรรมกำร
ผู้แทนกลุ่ม รร. ท้ำยดงวังหิน
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไป
คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.

นำงอำรีวรรณ
นำงสำวสุภำพร
นำยอเนก
นำยอดิศร
นำยภำนุพงศ์

คงยิ่ง
มั่งมี
บุญสิงห์
โค้วประเสริฐ
พละสำร

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
พนักงำนพิมพ์ดีด
จนท. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
จนท.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีภำรกิจในกำรดำเนินงำนดังนี้
1. กำหนดกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน มำตรกำร กำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เงื่อนไขควำมสำเร็จ
ตำมจุดเน้นกำรกำกับติดตำมให้สอดคล้องกับภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ รีสอร์ทภูชิดหมอก อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. วิเครำะห์กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน ให้คำแนะนำปรึกษำในกำรเสนอโครงกำรให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของหน่วยงำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. คณะทางานฝ่ายเลขานุการ
4.1. นำงนวลลออ
เงินเมย
4.2. นำงพับพึง
ขวัญเขมสรณ์
4.3. นำยดนุสรณ์
เมฆประยูร
4.4. นำงวัชรินทร์
ชัยนอก
4.5. นำงอัจฉรำ
แก้วกอง
4.6. นำงอำรีวรรณ คงยิ่ง
4.7. นำงสำวสุภำพร มั่งมี
4.8. นำยอเนก
บุญสิงห์
4.9. นำยอดิศร
โค้วประเสริฐ
4.10. นำยภำนุพงศ์ พละสำร
4.11. นำยเอนก
ศิลกุล
4.12. นำยพรศักดิ์
ศรีเมือง
4.13. นำยสุรชัย
รูปงำม
4.14. นำยพรเทพ
บุญสอน
4.15. น.ส.นงครำญ
ทองคำ

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
พนักงำนพิมพ์ดีด
จนท. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
จนท.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ช่ำงไฟฟ้ำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส.4
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีภำรกิจในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเอกสำร จัดพิมพ์ข้อมูล จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำน แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ประสำนงำน
อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรประชุมฯ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
5. คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
5.1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
ประธำนคณะกรรมกำร
5.2. นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.
รองประธำนคณะกรรมกำร
5.3. นำยสุนัด
บุญสวน
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
5.4. นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
5.5. นำยไท
พำนนนท์
รอง ผอ.สพป.
คณะกรรมกำร
5.6. นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
คณะกรรมกำร

5
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

นำยมนตรี
นำงพนิตสิรี
นำงไมตรี
นำงอำรีย์
นำงกำญจนำ

ช่วยพยุง
แพ่งสภำ
สำรำญรื่น
คำมำตร
โฉมอุดม

5.12. นำงทัศนำ

จันทร์ลำ

5.13. นำงอรุณศรี

ศรีเมือง

5.14. นำงลัดดำ

พรหมเศรณีย์

5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

เงินเมย
ทองคำ
ขวัญเขมสรณ์
เมฆประยูร

นำงนวลลออ
น.ส.นงครำญ
นำงพับพึง
นำยดนุสรณ์

ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นิติกร ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำร
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ พิจำรณำกลั่นกรองกิจกรรม โครงกำรให้
สอดคล้องกับกำรจัดสรรงบประมำณงบดำเนินงำนโดยให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส และเป็นธรรม
6. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและประสานงาน
6.1. นำงรัศมี
สุวำชำติ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
6.2. นำงวำรุณี
ผลบุญ
นักวิชำกำรพัสดุ
6.3. นำงอำรีวรรณ
คงยิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
6.4. นำงพับพึง
ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีภำรกิจในกำรวำงแผน กำกับ ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ
โครงกำร ตลอดจนประสำนงำนด้ำนสถำนที่ในกำรจัดประชุม ที่พัก อำหำรและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำร จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำที่พัก ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงสำหรับคณะกรรมกำรและคณะทำงำน โดยให้คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยควำมถูกต้อง คุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้ กำรประชุมฯ ดังกล่ำวบรรลุ ตำม
วัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นายอานาจ บุญทรง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

