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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 37    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

       และส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่  
     งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ 
     ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  
     แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 
     งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ 
     ตามนโยบายและแผน 
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(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

                             ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 

                        ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด 
    การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

                             ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  
     และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

                              ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 

                              การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน 
    เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
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(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  

                             การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 

                             การด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

                              ที่ได้รับมอบหมาย 

               (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
    (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน 
         วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกยีรติข้าราชการครูและบุคลากร 

                            ทางการศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

                            หรือต่างประเทศ 
   (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

                           ทางการศึกษา 
   (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ   
       มอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                      (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา  
                           ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                      (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                      (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 
                           การศึกษา 
                       (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง  

   ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                       (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                       (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
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(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ  
     การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

                             ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 

                             นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

                             ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน  
    ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ  
    นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
    เนตรนาร ีผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การ 
    พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ  
     คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที ่
     ได้รับมอบหมาย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ 
     ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
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(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

                             ที่ได้รับมอบหมาย 
                 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                        (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
                        (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
                        (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
                        (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
                        (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
                        (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
                        (ช) ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
                        (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนากฎหมาย 
                             และงานคดีของรัฐ 
                        (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                              หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

(10) กลุม่กฎหมายและคดี 

ข้อมูลทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากร  325,538 คน  มีหมู่บ้าน 424 หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล  28 แห่ง  
มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง มีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอหล่มสักและอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองไผ่อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอคอนสาร  อ าเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อ าเภอบางมูลนาก   

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 
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ตำรำง 1  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 
เมืองเพชรบูรณ์ 17 221 4 15 2,281 
ชนแดน 9 139 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 64 2 5 543 

รวม 31 424 10 28 3,961 
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ก.ต.ป.น. 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
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ข้อมูลพื้นฐำน 

         1.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

โรงเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     

อ.1  -  ป.6 11 2 0 13 

อ.2  -  ป.6 32 29 11 72 

ป.1  -  ป.6  2 0 0 2 

อ.1  -  ม.3 5 2 0 7 

อ.2  -  ม.3 18 10 7 35 

ป.1  -  ม.3 2 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 70 43 18 131 

นักเรียน     

นักเรียน 1-120 คน 38 28 9 75 

นักเรียน 121-200 คน 21 8 7 36 

นักเรียน 201-300 คน 6 3 0 9 

นักเรียน 301-500 คน 3 3 1 7 

นักเรียน 501-1,500 คน 1 1 1 3 

นักเรียน 1,501-2,500  คน 1 0 0 1 

นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนข้ึนไป 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 70 73 18 131 

โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมำ)     

จ านวนต่ ากว่า 40 8 5 4 17 

จ านวน  41-60 9 11 4 24 

จ านวน  61-80 10 4 1 15 

จ านวน  81-100 5 5 0 10 

จ านวน 101-120 6 3 0 9 

รวมทั้งสิ้น 38 28 9 75 
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        2.จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

ระดับกำรจัดกำรศึกษำ 

อ ำเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 151 16 62 4 0 0 213 20 

อนุบาลปีที่ 2 934 71 463 43 211 19 1,608 133 

อนุบาลปีที่ 3 895 72 481 44 229 19 1,605 135 

รวมก่อนประถมศึกษำ 1,980 159 1,006 91 440 38 3,426 288 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,166 76 566 45 263 19 1,995 140 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1,317 77 611 46 274 19 2,202 142 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1,294 77 628 45 270 19 2,292 141 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1,292 76 569 46 268 19 2,129 141 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1,231 78 363 46 258 20 2,125 144 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1,293 77 603 47 257 19 2,153 143 

รวมประถมศึกษำ 7,593 461 3,613 275 1,590 115 12,796 547 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 509 25 312 14 155 8 976 47 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 518 26 290 14 153 9 961 49 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 462 26 292 15 147 8 901 49 

รวมมัธยมศึกษำ 1489 77 894 43 455 25 2,838 145 

รวมทั้งสิ้น 11,062 697 5,513 409 2,485 178 19,060 1,284 

2.1 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 58 35 13 106 

2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 0 2 

3. ข้าราชการครู 562 284 145 991 

4. พนักงานราชการ 21 5 3 29 

5. อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 12 7 3 22 

6. ครูวิทย์/คณิต 8 1 1 10 

7. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  21 16 3 40 

8. ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 33 9 4 46 
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จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

9. ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 27 16 4 47 

10. ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 25 17 9 51 

11. ครูผู้ทรงคุณค่า 7 2 4 13 

รวม 775 393 189 1357 

            2.2 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กันยายน 2563) 

ต ำแหน่ง/กลุ่ม 
ข้ำรำชกำร (คน) พนักงำน 

รำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

1. ผอ.สพป. 1 - - - - - 1 
2. รอง ผอ.สพป. 4 - - - - - 4 
3. กลุ่มอ านวยการ - - 7 - 7 4 18 
4. กลุ่มนโยบายและแผน - - 4 - - 2 6 
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

- - 1 - - 2 3 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ   
สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

7. กลุ่มริหารงานบุคคล - - 8 1 - - 9 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร   

ทางการศึกษา 
- - 2 - - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 15 2 - - - 17 

10. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 6 1 - 1 8 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 
12. กลุ่มกฎหมายและคดี - - 2 - - - 2 

รวม 5 15 43 2 7 9 81 
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3. คณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 

 
นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

               
     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต    นายสุนัด  บุญสวน 

     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 

          
          นายวิทยา  เกษาอาจ         นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 

                                     
         นายวลี  มีภู ่     นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์       นายมนตรี  ชว่ยพยุง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                      
 

                                                  
    นางไมตรี  ส าราญรื่น        นายพิน  สงค์ประเสริฐ         นางอารีย์  ค ามาตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
   การเงินและสินทรัพย์          และประเมินผลการจัดการศึกษา              การจัดการศึกษา 
 

                                  
              นางทัศนา  จันทร์ลา                      นายมนตรี  ช่วยพยุง    
    ปฏิบัติหน้าที่          ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                       ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู  
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                    และบุคลากรทางการศึกษา 
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ 

           ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน               
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
      ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  ระหว่าง ปีการศึกษา  2561-2562 

สำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 54.60 48.58 -6.02 
ภาษาอังกฤษ 35.66 30.75 -4.91 
คณิตศาสตร์ 34.41 31.54 -2.87 
วิทยาศาสตร์ 37.99 33.63 -4.36 

รวมเฉลี่ย 40.67 36.13 -18.16 
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง  ปีการศึกษา  2561-2562  

สำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 49.98 51.03 1.05 
ภาษาอังกฤษ 26.01 28.01 2.00 
คณิตศาสตร์ 24.91 21.63 -3.26 
วิทยาศาสตร์ 33.35 28.85 -4.5 

รวมเฉลี่ย 33.56 32.38 -4.71 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 

ส่วนที่ 2 
นโยบำยกำรพั นำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐาน  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 

โดยใช้ Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล  
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เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ค่ำนิยม   :  บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 
 
จุดเน้น 

1. การอ่านออก-เขียนได้ 
2. การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ 
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การนิเทศการศึกษา 
5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
6. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วย PLC และ ID Plan 

           8. หนึ่งโรงเรียน หนึง่คุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในกำรพั นำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

จุดแข็ง (Strength) 
1. โครงสร้างบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน

ตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน

สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ลัดเจน

สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้กระบวนการ SWOT  ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพ
จริงของหน่วยงาน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายและ
บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหลักการ
กระจายอ านาจรวมถึงคู่มือการปฎิบัติงาน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ระบบพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
และมีข้อมูลส าหรับการวางแผนลุมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน 

10. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้น า ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถปและสมรรถนะท่ีก าหนด 
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12. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี
มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

13. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพได้
มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการท างานเป็นทีมีค่านิยมในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

14. บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าที่กฎหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถมี
สมรรถนะสอดคล้องจากภาระงาน/มาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

15. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปกิบัติงานจัดการภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามาตรฐานต าแหน่ง 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การน านโยบาย กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขาดความต่อเนื่องด้าน

นโยบายและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานได้ครบ 

เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
3. ขาดการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติงานตามภารกิจยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ภาระ

งานอย่างเป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้ไม่

ทั่วถึง 
6. คู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อย

ศึกษาคู่มือการปฎิบัติงาน 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

โอกำส (Opportunities) 
1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ประชาชน/ผู้ปกครองมีความม่ันใจ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนในสังกัด 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกามีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้านส่งผลให้
สามารถให้บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ประชาชนวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพและจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

4. ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
6. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

7. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรับประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และอย่างหลากหลายส่งผลให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและสามารถลดอัตรา
การออกกลางคัน 

9. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามา

ประยุกตใ์ช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 
12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การ

ด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 

อุปสรรค (Threats) 
1. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา การ

คมนาคมแนวโน้มประชากรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีการบริการที่ดี และมีความพร้อม 

ทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน 
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4. การบริหารหลักการตามหลักเกณฑ์ นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพบางโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ 

5. นโยบายการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากร 
6. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีผลกระทบต่อชุมชน 
7. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขี้เป็นการที่รัฐ

ลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ 
9. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขี้นเป็นการที่รัฐ

ลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ได้ 
11. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมทะเบียนสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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                                               ส่วนที่ 4 
                                    จุดเน้นในกำรพั นำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ จุดเน้นตามตัวชี้วัด โดยเน้นการพัฒนา 
ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิงบัติงาน
ครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็น 

ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ

กระบวนการคิดรวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (kM) 
1.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาด้าน ICT สามารถ

ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือนครูในโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ  
1.5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจาก

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้าน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการนิเทศภายในอย่าง

ต่อเนื่องท าให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ์ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
4. องค์กร และองค์คณะบุคคล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โดยครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้สอดคล้องกับความขาดแคลนและความต้องการของสถานศึกษา โดยด าเนินการอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 
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                                                            ส่วนที่ 5  
                                  รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ที ่     โครงการ/กิจกรรม    ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย  
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวได้รับการพัฒนา และ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

140,420 กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยรูปแบบ Active 
Learning ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
สพฐ. 
- สพป.จัดกิจกรรมอบรม

พัฒนาฯ ระยะต้นน้ า ด้วย
รูปแบบออนไลน์ 

ครูที่เข้ารับการอบรมผ่าน
การอบรม ร้อยละ 80 

    สพฐ. กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

3 การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ด้วยกระบวนการ 
PLC 
- สพป.จัดอบรมพัฒนาครู 

ในสังกัด ผ่านระบบ 
Google classroom 
ระยะเวลา 2 วัน 

ครูที่เข้ารับการอบรมผ่าน
การอบรม ร้อยละ 80 

    - กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
โดยการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” 
ผ่านระบบออนไลน์ 
-จัดท าคู่มือ PLC ของโรงเรียน 
 

ส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ 
ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
ทั้งหมด 
 

      - กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
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ที ่     โครงการ/กิจกรรม    ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย  
5 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้และชุมชนนัก
ปฏิบัติ (KM/PLC) 
- ประชุมให้ความรู้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค (2) 

- ท าแบบทดสอบผ่านระบบ 
Goole classroom 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38ค (2) มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้ และผ่านการทดสอบ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทั้งหมด 

 

    - 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 

6 การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) ของข้า
ราชกาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท 
- สพป.อบรมให้ความรู้แก่

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค (2) 
เกี่ยวกับการวางแผนและ 
การจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล 

-  ( ID Plan) ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค (2) มีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง และวาง
แผนพัฒนาตนเองได้ตาม
ความจ าเป็นและต้องการ 
ร้อยละ 80 

   - กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
 

7 พัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้และ
สร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ตาม
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 

ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ในการสร้างสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ร้อยละ 80 

 สพฐ. กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
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ที ่     โครงการ/กิจกรรม    ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย  
8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสอน

ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เข้ารับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาด้านภาษา
(CEFR) 
1.ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมอนไลน์ 
2.นิเทศ ก ากับ ติดตามการน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผู้เข้า
รับการพัฒนา ผ่านการพัฒนา
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 

    - กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
 

9 พัฒนาครูผู้สอนให้เปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” 
 
 

ครูที่สมัครเข้ารับการอบรม
เปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ได้ร้อยละ 80 

    - กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
 

10 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารางวัล 
ครูดีในดวงใจ  รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. OBEC AWARDS 

ข้าราชการครูได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและ
ก าลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     - กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
 

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการย
บริหารจัดการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละของผู้เข้าประชุมมี
ความรู้ความเข้าใจ นโยบาย
การจัดการศึกษาในทิเศทาง
และเป้าหมายเดียวกัน 

183,800 กลยุทธ์ สพป.ที่ 6 

12 โครงการชวนเป็น ผอ.เขต
ด้วยกัน 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ร้อยละ 100  มี
ส่วนร่วมเสนอแนวคิด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วม
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

13,950 กลยุทธ์ สพป.ที่ 6 
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              คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพั นำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                                    ประจ ำปี 2564 
 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์             ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1            
2. นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นำยสุนัด  บุญสวน                    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นำยวิทยำ  เกษำอำจ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
6. นำงจิรันธนิน  คงจีน                  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลและรูปเล่ม 

1. นำยมนตรี  ช่วยพยุง              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
                                       ปฏบิัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพั นำครูฯ 

2. นำงนิสำ  ค ำพันธ์                  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงธมนภัทร  นนทะภำ           นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 

4. นำงฐิติวรดำ  มงคล                พนักงำนรำชกำร                      


