
โครงการ (Project) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ สพป.ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 ตัวชี้วัดที่ 39  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนงคราญ  ทองค า   โทรศัพท์  0805156968 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   ( / )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น และด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ในฐานะองค์กรที่ผู้ประสานงาน และก ากับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถด าเนินตามนโยบายที่หน่วยเหนือ
ก าหนด  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ การ
วางแผน และก าหนดเป้าหมายทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมีความ
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้การพัฒนาการศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และมี จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป้าหมาย  
3.1. ด้านปริมาณ  

3.1.1. ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน (Base line Data)  การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษา
สถานภาพของหน่วยงาน 1 วัน 

3.1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพัฒนา  วิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ มาตรการ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระยะเวลา 3 วัน  
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์และผู้แทน ผอ.รร.  55 คน   
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3.1.3. เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.1.4. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และสถานศึกษาในสังกัด 
3.1.5. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2. ด้านคุณภาพ  

3.2.1. หน่วยงาน บุคลากรมีทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2.2. สถานศึกษาในสังกัด  มีทิศทางการด าเนินงาน  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. กิจกรรมที่ส าคัญ  
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

สถานที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
ในการก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงาน และ
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

18 ต.ค. 61 สพป. - นงคราญ  
ทองค า 

2.  ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน  
(Base line Data)  การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษา
สถานภาพของหน่วยงาน 

24-25 ต.ค. 61 สพป. 1,400 คณะกรรมการ 

3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพัฒนา  
วิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ มาตรการ เป้าหมายการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

29-31 ต.ค. 61 รีสอร์ท 
ภูชิดหมอก 

138,000 คณะกรรมการ 

4.  เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

15 พ.ย. 61 สพป. 10,000 นงคราญ  
ทองค า 

5.  ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และ
สถานศึกษาในสังกัด 

15 พ.ย. 61 สพป. - ผอ.สพป. 

6.  ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

15-23  
พ.ย. 61 

สพป. - นงคราญ  
ทองค า 

7.  ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

28-30  
พ.ย. 61 

 
 
 
 

สพป. 6,040 คณะกรรมการ 
กลั่นกรอง 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

สถานที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1-15 ธ.ค. 61 สพป. - นงคราญ  
ทองค า 

9.  จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1-15 ธ.ค. 61 สพป. 6,000 นงคราญ  
ทองค า 

10.  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

20 ธ.ค. 61 สพป. - นงคราญ  
ทองค า 

 

5. งบประมาณ    (Budget) 
แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  194,440     บาท 
 (   ) สพฐ. จัดสรร จ านวน  ..............     บาท 

แยกเป็น 
- ค่าตอบแทน - บาท 
- ค่าใช้สอย 189,440 บาท 
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานที่เก่ียวข้องในการ

ก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงาน และการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-    

2. ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน (Base line 
Data)  การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของ
หน่วยงาน  จ านวน 10 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x30x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (10x80) 

1,400   
 
 

600 
800 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพัฒนา  วิสัยทัศน์ 

กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรการ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีฯ จ านวน 55 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  
ณ รีสอร์ทภูชิดหมอก  อ าเภอเขาค้อ (สถานที่เอกชน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55x50x6) 
- ค่าอาหารกลางวัน (55x200x3) 
- ค่าอาหารเย็น (55x250x2) 
- ค่าท่ีพัก (55x700x2) 
- ค่าพาหนะ ผอ.รร. ผู้แทนกลุ่มโรงเรียน (14x500) 
- ค่าน้ ามันรถยนต์ราชการ 4 คัน 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารที่เก่ียวข้อง 55 ชุด 

171,000   
 
 
 
 
 

16,500 
33,000 
27,500 
77,000 
7,000 

 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

4. เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- ค่าจัดจ้างท าแผ่นพับ โปสเตอร์   

10,000   
 

10,000 

 

5. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และสถานศึกษา
ในสังกัด 

-    

6. ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนว
ทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

 
- 
 

   

7. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ 16 คน  
ระยะเวลา 2 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (18x30x2x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (18x80x2) 
- ค่าถ่ายเอกสาร  

6,040   
 
 
 
 

2,160 
2,880 
1,000 

 

8. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-    

9. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จัดท ารูปเล่ม  30 เล่ม 

6,000   
6,000 

 

10. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

-    

รวมงบประมาณ 194,440  189,440 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 























ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
กิจกรรม ก าหนดการ/สถานที ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานที่เก่ียวข้องในการก าหนด
กรอบ ทิศทางการด าเนินงาน และการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

18 ต.ค.62  
สพป.เพชรบูรณ์ เชต 1 

นงคราญ  ทองค า 

2. ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน (Base line 
Data)  การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของ
หน่วยงาน 

25 ต.ค. 62 

สพป.เพชรบูรณ์ เชต 1 
คณะท างาน  
ชุดที่ 2 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพัฒนาและก าหนด
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารของหน่วยงานประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

21 – 22 พ.ย. 62 

ห้องประชุมมะขามหวาน 
คณะท างานชุดที่ 3 
และชุดที ่4 

4. เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

22-30 พ.ย. 62 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
นงคราญ  ทองค า 

5. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และสถานศึกษา
ในสังกัด 

22-30 พ.ย. 62 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้บริหารการศึกษา 

6. ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนว
ทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

22-30 พ.ย. 62 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ทุกกลุ่ม/หน่วย 

7. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2-4 ธ.ค. 62 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
คณะท างาน  
ชุดที่ 6 

8. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

7-30 ธ.ค. 62 

สนง.ศธจ.เพชรบูรณ ์
นงคราญ  ทองค า 

9. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

7-30 ธ.ค. 62 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
นงคราญ  ทองค า 

10. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

1-3 ม.ค. 63 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
นงคราญ  ทองค า 



ก าหนดการประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ห้องประชุมมะขามหวาน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  วันที่ 21-22 พ.ย. 2562  (ลงทะเบียนเวลา  08.30 – 09.00 น.) 

วันที่ เวลา 
09.00 น. - 10.30 น. 

เวลา 
10.45 – 12.00 น. 

เวลา 
13.00 – 15.30 น. 

เวลา 
15.45 น. – 17.00 น. 

21 พ.ย. 
2562 

ทบทวนผลการด าเนินงานของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สพป. 
(นางนวลลออ  เงินเมย) 

- วิเคราะห์สภาพขององค์กรของ
หน่วยงาน จุดอ่อน-จุดแข็ง  
(นางนวลลออ  เงินเมย) 

- ผลการประเมิน มาตรฐาน สนง.,  
ผลการประเมิน ITA, ค ารับรองฯ KRS 
(นายวลี  มีภู่) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT,  
O-NET) (นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว) 

ชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ 

- กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  
- ศธจ.เพชรบูรณ์  
- จังหวัดเพชรบูรณ์  
- สถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
- ชี้แจงตัวชี้วัด เป้าหมายความส าเร็จ

ของ สพฐ.  เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด สพฐ.ปี 2563 กับผลการ
ด าเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 
 

- ก าหนดตัวชี้วัดของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จากประเด็นตัวชี้วัดของ สพฐ. ปี 2563 และผลการด าเนินงานของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2562ก าหนดประเด็นกลยุทธ์   

- ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ก าหนดกรอบแนวทาง มาตรการใน
การด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับ สพป. / กลุ่มโรงเรียน / 
โรงเรียน  เป็นรายกลยุทธ์ 

 

22 พ.ย. 
2562 

- ก าหนดกรอบแนวทาง มาตรการในการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับ 
สพป. / กลุ่มโรงเรียน / โรงเรยีน  เป็นรายกลยุทธ์ (ต่อ) 
- ก าหนดเครื่องมือการวัดและประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูล 
- ก าหนดวิธีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน มาตรการ โครงการ กิจกรรม แนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ 
- วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 (ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
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รายงานการประชุม   
คณะท างานวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลฐาน (Baseline Data)  

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาตัวช้ีวัดความส าเร็จที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ ที่ 25  ตุลาคม  2562    

ณ  ห้องปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC)  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
------------------------------------------ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป. ประธานคณะท างาน 
2. นายสุนัด   บุญสวน รอง ผอ.สพป. 
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. นางนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
5. นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางไมตรี ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. นางอารีย์ ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางรัศมี สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
10. นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
11. นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล ศึกษานิเทศก์ 
12. นายนิพล   พลกลาง ศึกษานิเทศก์ 
13. นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ 
14. นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ 
15. นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ 
16. นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
17. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ 
18. นางสาวลภัสรดา ค ามา ศึกษานิเทศก์ 
19. นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ 
20. นางสาวนงคราญ ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวลี   มีภู่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นายพิเชฐ   เสน่ห์ นิติกร 
3. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 
4. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ 
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5. นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ 
6. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

คณะท างาน กล่าวถึงความส าคัญในการจัดท าข้อมูลฐาน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน  เปรียบเหมือน
ค าพูดที่ว่าเหลียวหน้าแลหลัง  เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป  
  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดทิศทางและแนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดทิศทางและแนวทาง มาตรการในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามค าสั่งที่ 488/2562  สั่ง ณ วันที่  22  ตุลาคม 2562  
ตามปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ก าหนดให้ด าเนินการประชุมคณะท างาน 
ชุดที่ 2  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษา และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ที่ประชุม  รับทราบ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  จ าแนกรายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(กลุ่มนโยบายและแผน)  ตามเอกสารหมายเลข 1 
ที่ประชุม  รับทราบและก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
1. นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีทางไกลฯ 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในตัวชี้วัดที่ 18, 19, 20 และ 21  ภายในวันที่  
5 พฤศจิกายน 2562  

2. นางนิลยา  ทองศรี  ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ  ด าเนินการแจ้งข้อมูลผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในตัวชี้วัดที่ 23 และ 24  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  

3. ฝ่ายเลขานุการทบทวน แก้ไขข้อมูลจ านวนนักเรียน โรงเรียนให้ถูกต้อง 
3. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (กลุ่มอ านวยการ) ตามเอกสารหมายเลข 2 
ที่ประชุม  รับทราบ 

4. รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  จากการประเมินตนเอง  (กลุ่มอ านวยการ) ตามเอกสารหมายเลข 3 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 



หน้า  3 
 

 
5. รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  จากการประเมินตนเอง (กลุ่มอ านวยการ) ตามเอกสารหมายเลข 4 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา   

5.1  นโยบาย  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ สพฐ.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน   
ประเด็นการพิจารณา 
1. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และมาตรการและ

แนวทางการด าเนินการ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือจะน าข้อมูลและ
รายละเอียดไปก าหนดเป็นกรอบแนวทาง มาตรการ ในการคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป  ตามเอกสารหมายเลข 5 

2. พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเอกสารหมายเลข 6  

3. คณะท างานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการรวบรวมข้อมูลฐานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน 
(กรณีที่ได้ด าเนินการแล้ว)  พร้อมทั้งน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดให้เกิดความชัดเจนและมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
มติที่ประชุม   

1. ที่ประชุมได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
มาตรการแนวทางการด าเนินงาน  ทั้งนี้ได้ก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบในเบื้องต้นเป็นรายกลุ่ม  โดยกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะด าเนินการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องให้ฝ่าย
เลขานุการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

2. ที่ประชุมมอบหมายให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของ สพฐ. ศึกษามาตรการ แนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติมให้ชัดเจน พร้อมทั้งด าเนินการรวบรวมข้อมูลฐานที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุม เพียงพอต่อการก าหนด
มาตรการ แนวทาง การด าเนินงานในระดับ สพป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

ไม่มี 
 

 นงคราญ  ทองค า   ผู้จดรายงานการประชุม นวลลออ  เงินเมย  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นางสาวนงคราญ  ทองค า) (นางนวลลออ  เงินเมย) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 















































  บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่    1  พฤศจิกายน  2562  
เรื่อง การรายงานข้อมูลตามมติที่ประชุมการจัดท าข้อมูลฐาน (Baseline Data)  เพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนนโยบาย 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง   

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดประชุมท างานวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลฐาน (Baseline Data) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จที่เกี่ยวข้อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
– 12.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นั้น 

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการดังนี้ 
1. มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ก ากับ ดูแล ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวบรวมข้อมูลฐาน ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการปรับปรุง เพ่ิมเติมข้อมูลให้ เกิดความชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดกรอบ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 

2. มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องก าหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลฐาน 
หรือผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายและตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ สพฐ. (รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข 6)  

เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงแจ้งให้กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลตามเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 6  ให้ครบถ้วน สมบูรณ์  โดยขอความร่วมมือให้จัดส่ง
เอกสารเป็นไฟล์ Microsoft Word  ให้กลุ่มนโยบายและแผน  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ช่องทางเอกสารทั่วไป (นางสาวนงคราญ  ทองค า) 
 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 



  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่  21  พฤศจิกายน  2561  
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562  

เรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม (คณะกรรมการ ชุดที่ 5) 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็น
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการ/กิจกรรม (ชุดที่ 5)  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ 425/2561 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561  พร้อมกันนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด าเนินการก าหนดนโยบายและมาตการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พร้อมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกแห่งทราบ
แล้ว   

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในมาตรการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามมาตรการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้หากตรวจสอบและแก้ไข
แล้ว  โปรดน าเอกสารนี้ไปด้วยเพ่ือประกอบการประชุม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องปฏิบัติการ AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ พร้อมกับเข้าร่วมประชุมตามก าหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าว   

 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 



 
 

ที่  ศธ  04106/3975 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เพชรบูรณ ์ เขต 1 

 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  พช 67000 

  13  พฤศจิกำยน  2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน, คณะท ำงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ ศธ 04106/3709 ลงวันที่ 22 ตลุำคม 2562 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1.  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

ด้วยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   
จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ให้สอดคล้อง
กับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 
(พิษณุโลก ตำก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) ตำมบทบำทภำรกิจในกำรจัด ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเสมอภำคให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและเป็นไปตำม
ศักยภำพ และเหมำะสมกับบริบท/ศักยภำพของหน่วยงำน   นั้น   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งให้ท่ำน/ข้ำรำชกำรครู 
ในสังกัดของท่ำนเป็นคณะท ำงำน ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่  
488/2562 ลงวันที่ 22  ตลุำคม 2562  จึงขอเรียนเชิญท่ำน/ข้ำรำชกำรครูในสังกัดเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ในวันที่  21-22  พฤศจิกำยน    
2562 (2 วัน) ณ ห้องประชุมมะขำมหวำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   
ตำมสิ่งทีส่่งมำด้วยพร้อมนี้   

จึงเรียนมำเพ่ือเข้ำร่วมประชุม/แจ้งข้ำรำชกำรครูในสังกัดเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดกำรดังกล่ำว 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

(นำยอ ำนำจ บุญทรง)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร. 0-5673-7085  เจ้ำหน้ำที่ 080 515 6968 
โทรสำร  0-5673-7085 



ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ห้องประชุมมะขำมหวำน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  วันที่ 21-22 พฤศจิกำยน 2562  (ลงทะเบียนเวลำ  08.30 – 09.00 น.) 

วันที่ เวลำ 
09.00 น. - 10.30 น. 

เวลำ 
10.45 – 12.00 น. 

เวลำ 
13.00 – 15.30 น. 

เวลำ 
15.45 น. – 17.00 น. 
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ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด สพป. 
(นำงนวลลออ  เงินเมย) 

- วิเครำะห์สภำพขององค์กรของ
หน่วยงำน จุดอ่อน-จุดแข็ง  
(นำงนวลลออ  เงินเมย) 

- ผลกำรประเมิน มำตรฐำน สนง.,  
ผลกำรประเมิน ITA, ค ำรับรองฯ KRS 
(นำยวลี  มีภู่) 

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT,  
O-NET) (นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว) 

ชี้แจงนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของ 

- กระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ.  
- ศธจ.เพชรบูรณ์  
- จังหวัดเพชรบูรณ์  
- สถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้อง 
- ชี้แจงตัวชี้วัด เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ

ของ สพฐ.  เปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด สพฐ.ปี 2563 กับผลกำร
ด ำเนินงำนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 
 

- ก ำหนดตัวชี้วัดของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
จำกประเด็นตัวชี้วัดของ สพฐ. ปี 2563 และผลกำรด ำเนินงำนของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2562ก ำหนดประเด็นกลยุทธ์   

- ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค ์ก ำหนดกรอบแนวทำง มำตรกำรใน
กำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับ สพป. / กลุ่มโรงเรียน / 
โรงเรียน  เป็นรำยกลยุทธ์ 
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- ก ำหนดกรอบแนวทำง มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับ 
สพป. / กลุ่มโรงเรียน / โรงเรยีน  เป็นรำยกลยุทธ์ (ต่อ) 

- ก ำหนดเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล และกำรจัดเก็บข้อมูล 
- ก ำหนดวิธีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน กำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

- น ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำน มำตรกำร โครงกำร กิจกรรม แนวทำงกำร
ขับเคลื่อนฯ 

- วิพำกษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 

หมำยเหตุ  เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ เวลำ 15.30 – 15.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง   เวลำ 12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 (ก ำหนดกำรนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 



  บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่   2  ธันวาคม  2562  
เรื่อง ขอเชิญประชุมกลั่นกรองมาตรการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เรียน คณะกรรมการ กลั่นกรองมาตรการ แนวทางการดำเนินงานฯ  

ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุม
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 
2562  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปแล้วนั้น   

เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแนวทาง มาตรการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
และเกิดความชัดเจน ครอบคลุม สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการฯ 
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 571/2562  ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2562  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองมาตรการ แนวทางการดำเนินงานฯ  ในวันที่  4  ธันวาคม  2562  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AOC)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1   

จึงเรียนมาทราบและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าว   
 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

  



 
 

 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่  571/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

______________________ 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทัดเทียมกัน และสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย
ความสำเร็จของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องและสนอง
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นั้น   

เพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กลั่นกรองแนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสมบูรณ์   เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป. รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป. คณะกรรมการ 
4. นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป. คณะกรรมการ 
5. นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป. คณะกรรมการ 
6. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการ 
7. นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ 
8. นายวลี มีภู่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการ 
9. นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการ 
10. นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ 
11. นางรัศมี สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
12. นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

13. นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ 
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

/ 1.14 นายพิเชฐ ... 
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14. นายพิเชฐ เสน่ห์ นิติกร ปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ 
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

15. นางนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการและเลขานุการ 
16. น.ส.นงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ร่วมกันกลั ่นกรองแนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ และ
เกิดความชัดเจน ครอบคลุม สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   2  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   2  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรองมาตรการ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/2562 

วันพุธ  ที่ 4 ธันวาคม  2562     
ณ  ห้องปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC)  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายอำนาจ   บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์   เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายวลี มีภู่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
6. นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9. นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
11. นางอรุณศรี ศรีเมือง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางทัศนา จันทร์ลา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ 
13. นางรัศมี สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
14. นายพิเชฐ เสน่ห์ นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
15. นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ 
16. นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายอำนาจ  บุญทรง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวขอ้ง  

ในการชี ้แจงในการประชุม ผอ.สพป. พบเพื ่อนครู ในแต่ละอำเภอ  โดยให้ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  
แจ้งการดำเนินงานอาหารกลางวันและการใช้เงินอุดหนุน  นิติกรแจ้งคำพิพากษา และเงินเดือนคงเหลือ  และแจ้ง
เรื่องการไม่อนุญาตให้ลาในหัว-ท้ายวันหยุดราชการเกนิกว่า 5 วัน  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม -  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
มติที่ประชุม - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ดำเนินการจัดให้มีการ
ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 21-22 
พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปแล้วนั้น   

เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแนวทาง มาตรการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
และเกิดความชัดเจน ครอบคลุม สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 571/2562  ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2562  เพื่อให้
คณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองมาตรการ แนวทางการดำเนินงานฯ ในแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จ   
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา   

5.1  การพิจารณากลั่นกรอง มาตรการ แนวทาง การดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จ  
ประเด็นการพิจารณา 
ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ต่อมาตรการ  

แนวทางการดำเนินงานในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา  ในแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จ   
โดยให้คำนึงถึงวิธีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นไปได้ ความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงาน  ตามเอกสารที่แนบ 
มติที่ประชุม   กำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามที่กำหนดไว้  ช่วยศึกษารายละเอียด 
มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน ร่วมกับผู้รับผิดชอบ  โดยให้ดำเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง  โดยให้ตรวจสอบ ปรับปรุง  พร้อมกับไฟล์ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผน   
กลุ่มละ 1 ไฟล์  ภายวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นำเสนอในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

  
 นงคราญ  ทองคำ นวลลออ  เงินเมย 
 (นางสาวนงคราญ  ทองคำ) (นางนวลลออ  เงินเมย) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 



  บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่   6 ธันวาคม  2562  
เรื่อง การกลั่นกรองมาตรการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  เอกสารใบงาน 3 จำนวน 1 ไฟล์  และสำเนารายงานการประชุม จำนวน 1 ไฟล์ 

ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองมาตรการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปแล้วนั้น   

มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มที่เกี ่ยวข้อง  ดำเนินการทบทวน ตรวจสอบ 
มาตรการ แนวทางที่คณะกรรมการกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ใบงานที่ 3)  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ และเกิดความชัดเจน ครอบคลุม สามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  โดยขอความร่วมมือให้ผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มที่เกี ่ยวข้อง  
ส่งเอกสารฉบับที่ปรับปรุงแล้ว ให้กลุ ่มนโยบายและแผน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารทั ่วไป)  
นางสาวนงคราญ  ทองคำ  ภายในวันที่ 11 ธันวาคม  2562  พร้อมกับนำเสนอในคราวการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 

จึงเรียนมาทราบและดำเนินการ 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
1. โครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนงคราญ  ทองค า กลุ่ม นโยบายและแผน 

3. วัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุในโครงการ) 
1. ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

4. เป้าหมาย (ตามท่ีระบุในโครงการ) 
1. ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน 1 วัน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพัฒนาฯ จ านวน 3 วัน  

5. การด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 
ชื่อกิจกรรม วันเดือนปี 

ที่ด าเนินการ 
สถานที ่ จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างานที่เก่ียวข้องในการ
ก าหนดกรอบ ทิศทางการ
ด าเนินงาน 

18 ตุลาคม 2561 สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

46  

2. ประชุมคณะท างานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลฐาน 

12 ธันวาคม 2561     

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด
ทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ 
กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรการ  

22-25 ตุลาคม 
2561 

ภูชิดหมอกรีสอร์ท 
อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์ 

46 คน  

4. เผยแพร่กรอบแนวทงาการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

13 พฤศจิกายน 
2561 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

  

5. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ระดับบุคคล 

13 พฤศจิกายน 
2561 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

  

6 ผู้เกี่ยวข้องเสนอโครงการ     
7. ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง
โครงการ 

    

8. เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

30 พฤศจิกายน 
2561 

   

9 จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี มกราคม - เมษายน    
10 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 

2562 
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6. งบประมาณตามโครงการ  
  6.1 แหล่งงบประมาณ  
    งบบริหารจัดการส านักงานเพื่อพัฒนาการศึกษา (งบประมาณที่จัดสรรจาก สพป.) 
    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. หนังสือที่ ศธ.............../............... ลว. ...................... 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
    งบอ่ืน ๆ ระบุ.......................................................      

6.2  งบประมาณตามโครงการ   จ านวน 194,440 บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป    จ านวน 156,750 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ    จ านวน 37,690  บาท 
6.3 งบประมาณท่ีขอใช้เพ่ิมเติม   จ านวน......-.........บาท 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน ลงชื่อ..................................................ผู้อ านวยการกลุ่ม 
       (นางสาวนงคราญ  ทองค า)  ผู้รับผิดชอบโครงการ (นางนวลลออ  เงินเมย) ผู้อ านวยการกลุ่ม 
 

ลงชื่อ..................................................รอง ผอ.สพป. (ก ากับ) 
      (นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร) 

 
เอกสารเพิม่เตมิอื่นๆ และภาพถ่ายกิจกรรมทีส่ าคัญ 
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2. ภาพกิจกรรม 

 
 
 













  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

หน้า 1 
 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๗    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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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ 7 ส่วนราชการภายในส 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 

(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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(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 
(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 
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(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(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 สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
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(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากร  263,291 คน  มีหมู่บ้าน 371 หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล  28 แห่ง  
 มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

ตาราง 1  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 

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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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 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด 

 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลโรงเรียน  ( ณ 10 มิถุนายน 2561) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามระดับการจัดการเรียนการสอน 78 48 20 146 

อ.1  -  ป.6 48 35 12 95 
ป.1  -  ป.6  5 1 0 6 
อ.1  -  ม.3 23 12 8 43 
ป.1  -  ม.3 2 - - 2 

     
โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน 78 48 20 146 

นักเรียน 1-120 คน 46 34 11 91 
นักเรียน 121-200 คน 18 7 6 31 
นักเรียน 201-300 คน 10 3 1 14 
นักเรียน 301-500 คน 2 3 1 6 
นักเรียน 501-1,500 คน 1 1 1 3 
นักเรียน 1,501-2,500  คน 1 0 0 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนข้ึนไป     

     
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 46 34 11 91 

จ านวนต่ ากว่า 40 11 6 2 19 
จ านวน  41-60 10 12 4 26 
จ านวน  61-80 10 8 4 22 
จ านวน  81-100 9 4 1 14 
จ านวน 101-120 6 4 0 10 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 

จ านวนนักเรียน เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ก่อนประถมศึกษา 2,293 1,268 581 4,142 
ประถมศึกษา 7,941 3,668 1,612 13,221 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,589 895 511 2,995 

รวม 11,823 5,831 2,701 20,358 
 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (มีนาคม 2562) 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 1 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 4 
ศึกษานิเทศก์ 13 
บุคลากรทางการศึกษา 51 
ลูกจ้างประจ า 6 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 
พนักงานราชการ 1 

รวม 88 
 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผอ.รร. 69 43 18 130 
รอง ผอ.รร. 3 1 - 4 
ข้าราชการครู 686 311 158 1,155 
พนักงานราชการ 15 8 4 27 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 13 12 6 31 
ครูวิทย์/คณิต 11 9 2 22 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  29 14 3 46 
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 33 20 9 62 
ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 32 21 8 61 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อ่ืนๆ) 15 8 4 27 

รวม 906 447 212 1,565 
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6.1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา  
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัว ชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก าหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา 
ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมี
เป้าหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 5 กลยุทธ์ 63 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

กลยุทธ์ที่  1 ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา 11 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 24 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 15 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 11 ตัวชี้วัด  
นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ยังได้ก าหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดน าไปเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 
1. ลดความ

เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

1. ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ตาม ทร.14 จ านวน 7,129 คน 
    ดังนี้ 
    2.1 ประชากรอายุ 3 ปี จ านวน 1,111 คน 
    2.2 ประชากรอายุ 4 ปี จ านวน 3,002 คน 
    2.3 ประชากรอายุ 5 ปี จ านวน 3,016 คน 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยสังกัดหน่วยงานอื่น 
    จ านวน 2,987 คน ดังนี้ 
    3.1 ชั้นอนุบาล 1 จ านวน 683 คน 
    3.2 ชั้นอนุบาล 2 จ านวน 1,295 คน 
    3.3 ชั้นอนุบาล 3 จ านวน 1,009 คน 
4. ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับการศึกษา 
    ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100 
    ((4,142+2,987)/7,129*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่ม
อายุ 6-11 ปีได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

1. ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ตาม ทร.14 จ านวน 17,393 คน 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด 13,221 คน นักเรียน
ระดับประถมศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น จ านวน 4,172 คน  
3. ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้รับการศึกษา 
    ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
    ((13,221+4,172)/17,393*100) 
 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่ม
อายุ 12-14  ปี ได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ตาม ทร.14 จ านวน 9,039 คน 
2. นักเรียน ม.ต้นในสังกัด 2,995 และนักเรียน ม.ต้นสังกัดหน่วยงาน
อ่ืน จ านวน 6,044 คน  
3. ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ได้รับการศึกษา 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 100 
    ((2,995+6,044)/9,039*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  4. อัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 
.01 

1. ปีการศึกษา 2560  
    1.1 นักเรียนในสังกัด จ านวน 20,788 คน  
    1.2 นักเรียนออกกลางคัน จ านวน 0 คน  
2. อัตราการออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 0 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนต่อ 

1. ปีการศึกษา 2560 
    1.1 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 45 โรง 
         นักเรียน จ านวน 842 คน  
    1.2 นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 773 คน 
เป็นชาย 410 คน หญิง 363 คน ดังนี้ 
         1.2.1 ศึกษาต่อ จ านวน 735 คน 
         1.2.2 ไม่ศึกษาต่อ จ านวน 38 คน 
2. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนต่อ 
    คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  6. ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้น ป.6 
เรียนจบภายใน 6 ปี 

1. ปีการศึกษา 2560 
    1.1 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 146 โรง 
         นักเรียน จ านวน 2,337 คน  
    1.2 นักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 จ านวน 2,309 คน  
         1.2.1 ภายใน 6 ปี จ านวน 2,309 คน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบภายใน 6 ปี 
    คิดเป็นร้อยละ 100 (2,309/2,309*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3 
เรียนจบภายใน 3 ปี  

1. ปีการศึกษา 2560 
    1.1 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 45 โรง 
         นักเรียน จ านวน 842 คน  
    1.2 นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
         773 คน ดังนี้ 
         1.3.1 ภายใน 3 ปี จ านวน 771 คน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนจบภายใน 3 ปี 
    คิดเป็นร้อยละ 100 (771/771*100) 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  8. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ เข้าเรียนต่อสายอาชีพ 

1 นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  773 คน ดังนี้ 
         1.1 เรียนต่อสายสามัญ จ านวน 239 คน  
         1.2 เรียนต่อสายอาชีพ จ านวน 480 คน เป็นชาย 283 คน 
หญิง 197 คน 
         1.3 เรียนต่อสถาบันอื่น ๆ จ านวน 16 คน เป็นชาย 7 คน 
หญิง 9 คน 
         1.4 อ่ืน ๆ จ านวน 38 คน เป็นชาย 24 คน หญิง 14 คน 
2. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนต่อสายอาชีพ คิดเป็น 
ร้อยละ 62.10 (480/773*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 
ระดับดีข้ึนไป 

1 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 146 โรง สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐาน จ านวน 145 โรง ดังนี้ 

1 ระดับดีเด่น จ านวน 41 โรง 
.2 ระดับดีมาก จ านวน 72 โรง 
3 ระดับดี จ านวน 32 โรง 
4 ไม่เข้ารับการประเมิน จ านวน 1 โรง 

(โรงเรียนบ้านซับสีทอง เนื่องจากไปเรียนรวมกับโรงเรียนอนุบาล 
ชนแดน) 

2. สถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 100 
(145/145*100) 

 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1. ปีการศึกษา 2561 นักเรียน จ านวน 20,358 คน  
นักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 
จ านวน 20,358 คน 
2. ผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100      (20,358/20,358*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  11. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษามีเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม เป็น
ต้นแบบ  

- นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 20,358 คน  
- สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม จ านวน 118 โรง  
- นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา จ านวน 

1,663 คน 
- สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 
(Student Support Services: SSS)   จ านวน 18 โรง 

- สถานศึกษามีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมเป็นต้นแบบ  
คิดเป็นร้อยละ 15.25 (18/118*100)  (ควรเพิ่มอีก 6 รร.) 

 
 
 
 
 
  

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

2. การพัฒนา
คุณภาพ

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 146 โรง บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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ผู้เรียนใน
ระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

พัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

 

- สถานศึกษาใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
จ านวน 138 โรง 

- สถานศึกษาใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560   
คิดเป็นร้อยละ 100 (138/138*100) 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560  

- สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 จ านวน 138 โรง 

- สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 คิดเป็นร้อยละ 100  (138/138*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
วัดและประเมินผลตรงตามหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

- สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตรงตามหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 จ านวน 138 โรง 

- สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตรงตามหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 คิดเป็นร้อยละ 100   (138/138*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  
 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย
ผ่านการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยผ่านการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
1 ด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 96.92 (4,251/4,386*100) 
2 ด้านจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 98.04 (4,300/4,386*100) 
3 ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 98.47 (4,319/4,386*100) 
4 ด้านสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 94.03 (4,124/4,386*100) 
   รวม 4 ด้าน ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.87 
 
 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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 2. เสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศ 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ * 

- สถานศึกษาท่ีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
จ านวน 146 โรง 

- สถานศึกษาท่ีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
คิดเป็นร้อยละ 100 (146/146*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการ
อ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

- นักเรียนปกติระดับประถมศึกษา จ านวน 12,154 คน 
- นักเรียนปกติระดับประถมศึกษาเข้าประเมินทักษะการอ่าน 

จ านวน 12,153 คน ดังนี้ 
- ผ่านเกณฑ์ 12,075 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 78 คน 

- นักเรียนปกติระดับประถมศึกษาเข้าประเมินทักษะการเขียน 
จ านวน 12,152 คน ดังนี้ 

- ผ่านเกณฑ์ 12,102 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 50 คน 
- ผู้เรียนมีทักษะการอ่านผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัยคิดเป็นร้อยละ  

99.35 (12,075/12,154 *100) 
- ผู้เรียนมีทักษะการเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัยคิดเป็นร้อยละ 

99.57 (12,102/12,154 *100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  18. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือ
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 

. นักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
    คิดเป็นร้อยละ 80.79 (16,447/20,358*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
หลักสูตร มีสถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 146 โรง 

- สถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คิดเป็นร้อยละ 100 
(146/146*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  20. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  จากการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

 ยกเลิกตัวชี้วัด 

  21. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปี 
ที่ผ่านมา 

- ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2560ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดังนี้ 
- ด้านภาษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.14 
- ด้านการคิดค านวณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.29 
- ด้านการมีเหตุผล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.27 

- รวมทั้ง 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.23 
- คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  

ลดลงร้อยละ 3.74 ((50.23-52.18)/52.18*100) ของปีที่ผ่านมา 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  22. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 เทียบกับ ปีการศึกษา 2559  ดังนี้ 
- คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

ลดลงร้อยละ 11.01 ((35.32-39.69)/39.69*100) 
- คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 ลดลงร้อยละ 27.91 ((25.08-34.79)/34.79*100) 
 
 
 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ดังนี้   
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 26 โรง  คิดเป็นร้อยละ 17.81 

(26/146*100) 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 13 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.89 

(13/45*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  24. ร้อยละ 50 ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนน  
O-NET เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ผู้เรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา ดังนี้   
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 5.54 - 0.97 = -4.44 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 0.13 - 0.42 = 0.29 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  25. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)  
คิดเป็นร้อยละ 100  (20,358/20,358*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  26. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถฯ ดังนี้ 
- ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 77.85 (10,377/13,329*100) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 64.20 

(1,716/2,673*100) 
รวมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ 
75.57 (12,093/16,002*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  27. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 
DLIT หรือ DLTV ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ในระดับดีขึ้นไป 

- สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ  
DLIT จ านวน 55 โรง  DLTV 90  โรงเรียน 

- สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ DLIT      
หรือ DLTV ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
DLIT  ผ่านการประเมิน 40 รร คิดเป็นร้อยละ   72.72   
(เพ่ิมเติม 15 รร.ถึงจะผ่านเกณฑ์) 
DLTV ผ่านการประเมิน 90 รร คิดเป็นร้อยละ  100 
ภาพรวม 89.66  

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  28. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

- นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง จ านวน 20,358 คน 

- นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  29. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอน
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรียม 
ความพร้อมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

สถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
คิดเป็นร้อยละ 100  (45/45*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จ านวน 146 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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 3. ส่งเสริมการนิเทศ
การศึกษาให้
ทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยใช้
ห้องเรียนเป็น
ฐาน 

31. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งคิดเป็นร้อยละ 100 
(146/146*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 32. ร้อยละ 100 ของครูในแต่ละ
สถานศึกษาได้รับการนิเทศภายใน
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

ครูในแต่ละสถานศึกษาได้รับการนิเทศภายในอย่างน้อย เดือนละ 2 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ...........   (ยังไม่มีการประเมิน) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  33. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์มีสื่อ 
นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการนิเทศการศึกษา 
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

ศึกษานิเทศก์มีสื่อ นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่ดี   (Best Practice)  
ในการนิเทศการศึกษา อย่างน้อยคนละ   1 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
(16/16*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  34. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับ
การนิเทศโดย สพป. อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

- สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
โรงเรียนละ 1 ครั้ง จ านวน 146 โรง 

- สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
โรงเรียนละ 2 ครั้ง จ านวน 3 โรง 

- สถานศึกษาได้รับการนิเทศโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 (146/146*100) 

- สถานศึกษาได้รับการนิเทศโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 2.05 (3/146*100) 

 
 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  35. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนในแต่ละ
สถานศึกษาได้รับการนิเทศต่อปี 

- ห้องเรียนในแต่ละสถานศึกษาได้รับการนิเทศต่อปี   
เป้าหมาย จ านวน 52 โรง โรงเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน 

- ห้องเรียนในแต่ละสถานศึกษาได้รับการนิเทศต่อปี  จ านวน 30 
โรง โรงเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน 

- ห้องเรียนในแต่ละสถานศึกษาได้รับการนิเทศต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
20.55 (30/146*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  
 

36. ร้อยละ 80 ของผู้รับการนิเทศจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการนิเทศการศึกษา อยู่
ในระดับมากข้ึนไป 

ผู้รับการนิเทศจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.14 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

3. การส่งเสริม
และพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้อง
ตามช่วงวัย 

สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องตามช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ 100 
(146/146*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 (16,216/16,216*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรม 

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 
100  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  40. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 100 รร.    
คิดเป็นร้อยละ 68.49   

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  41. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทั่วไป
ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

สถานศึกษาท่ัวไปผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 97.26 (142/146*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  42. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียง
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 

สถานศึกษาพอเพียงผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 7.04 (10/142*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  43. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเพ่ือ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง เพ่ือประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 30 (3/10*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  44. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน า
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 
142 โรง 

- สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 142 โรง น าศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- สถานศึกษาน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 97.26  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
โครงการโรงเรียนสุจริต ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จ านวน 146 โรง 
- สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริต ผ่านเกณฑ์ การประเมิน  

คิดเป็นร้อยละ ............... 
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  46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

- สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ 100  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปราศจากขยะ   

สถานศึกษาปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ  
คิดเป็นร้อยละ 100  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มี
ระบบในการบริหารจัดการด้านขยะ 
ที่มีประสิทธิภาพ  

สถานศึกษาท่ีมีระบบในการบริหารจัดการด้านขยะที่มีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  49. ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  50. ร้อยละ  20   ของสถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนปลอดขยะเป็นต้นแบบที่อยู่
ในระดับดีเด่น  

สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนปลอดขยะเป็นต้นแบบที่อยู่ในระดับดีเด่น 
คิดเป็นร้อยละ 25 (2/8*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  51. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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4. การพัฒนา
คุณภาพ
ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือ
การศึกษา 
 

52. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

53. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

- ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 
2558-2561 จ านวน 91 คน ได้รับการอบรมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  NEW DLTV 

- ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 91 คน  และ
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 91 คนเข้าประชุมโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบ (NEW DLTV) 

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
((91+91+91)/273*100) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

5. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

54. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับบริบท 

โรงเรียนขนาดเล็ก มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับ
บริบท จ านวน 51 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.71  (51/84*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  55. ร้อยละ 10 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่
มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็น
แบบอย่างได้ (Best practice)  

โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ (Best practice) คิดเป็นร้อยละ 5.95 (5/84*100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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  56. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จาก
ทีมงานในการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากทีมงานในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  57. จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด
ลดลง 

รร.ขนาดเล็กไปเรียนรวมจ านวน 9 โรงเรียน  และอยู่ระหว่างเสนอ
ขอเลิกสถานศึกษาจ านวน 2 แห่ง  

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 

58. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  
มีระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ดีขึ้นไป 

สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
         1.5.1 ระดับดีเยี่ยม จ านวน 87 โรง 
         1.5.2 ระดับดี จ านวน 49 โรง 
         1.5.3 ระดับพอใช้ จ านวน 2 โรง 
         1.5.4 ระดับปรับปรุง จ านวน 0 โรง 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         1.6.1 ระดับดีเยี่ยม จ านวน 21 โรง 
         1.6.2 ระดับดี จ านวน 123 โรง 
         1.6.3 ระดับพอใช้ จ านวน 2 โรง 
         1.6.4 ระดับปรับปรุง จ านวน 0 โรง 
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป  ดังนี้ 
    1 ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 98.55 (136/138*100) 
    2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 98.63 (144/146*
100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย  
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3. ปรับปรุงระบบ
การบริหาร
จัดการเครือข่าย
เพ่ือพัฒนา
การศึกษาให้
เข้มแข็ง 

59. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนและ  
เครือข่ายการศึกษาอ่ืน ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามมาตรฐานขั้นต่ าของ 
สพป.พช.1 

กลุ่มโรงเรียนผ่านเกณพ์การประเมินตามมาตรฐานขั้นต่ าของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์ 
 
 
 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

60. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการ
ประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 

**รายงานผลในไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เดือนตุลาคม 2561 

 

 61. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในระดับสูงมาก 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในระดับสูงมาก ดังนี้ 
    1 ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.62 
    2 ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.54 
    3 ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 99.36 
    4 ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.42 
    5 ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.55 
    รวมทั้ง 5 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.59 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  62. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกโรงเรียน
ในสังกัด 

มีการจัดท าข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจ าสถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัด 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

  63. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา 
บุคคล องค์คณะบุคคล และองค์กรต่าง  ๆ
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในปี 2561    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 130 คน
ในวันที่  21 กันยายน 2561  (จ านวน 1 ครั้ง) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  64. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 80.50  
(313/400 *100) 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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6.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วย: ร้อยละ 

ที ่ ดัชนี/ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ น้ าหนัก คะแนน 

1  ดัชนีความโปร่งใส 71.88 0.26 18.69 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 78.53 0.26 20.42 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม 67.12 0.26 17.45 

  ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง 70.00 0.26 18.20 

2  ดัชนีความพร้อมรับผิด 83.75 0.18 15.08 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การด าเนินงานตามภารกิจ 94.28 0.18 16.97 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 70.27 0.18 12.65 

  ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 91.23 0.18 16.42 

  ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 72.21 0.18 13.00 

3  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 90.37 0.22 17.88 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน 90.37 0.22 19.88 

  กรณีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์   -2.00 

4  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 85.56 0.16 13.69 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 95.05 0.16 15.21 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 79.15 0.16 12.66 

  ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 80.61 0.16 12.90 

  ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 88.32 0.16 14.13 

5  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 90.61 0.18 16.31 
  ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
91.15 0.18 16.41 

  ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน 89.96 0.18 16.19 

 รวมทั้งสิ้น 81.65 1.00 81.65 

หมายเหตุ. จากรายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561. 
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7. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดแข็ง (Strength : S)  

1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการ 
ได้มาตรฐานตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบทุก
ระดับชัดเจน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็น
ระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักการกระจาย
อ านาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ  
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ระบบพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
และมีข้อมูลส าหรับการวางแผนและมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน  

10. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้น า ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มความรู้ตามความสามารถและสมรรถนะที่ก าหนด 

12. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

13. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการท างานเป็นทีมมีค่านิยมในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

14. บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่กฎหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ  
มีสมรรถนะสอดคล้องจากภาระงาน /มาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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15. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานได้ครบ เนื่องจาก 
มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

2. ขาดการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล 

ได้ไม่ทั่วถึง 
4. คู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง และเจ้าหน้าที่ 

ไม่ค่อยศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้นและระยะยาว 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

 
โอกาส (Opportunities : O)  

1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ ประชาชน/ผู้ปกครองมีความม่ันใจในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้าน  
ส่งผลให้สามารถให้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพและจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 

4. ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
6. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 

7. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรับประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และอย่างหลากหลายส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง กับสภาพผู้เรียนและสามารถ 
ลดอัตราการออกกลางคัน 
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9. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ 

ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 
12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/  

เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
อุปสรรค (Threats : T)  

1. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา การคมนาคม

แนวโน้นประชากรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีการบริการที่ดี และมีความพร้อม 

ทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน 
4. การบริหารหลักการตามหลักเกณฑ์ นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพบางโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากร 
6. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีผลกระทบต่อชุมชน 
7. รัฐก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่ไม่เพียงพอตามสภาพจริง 
8. ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนได้ 

อย่างเต็มที่ 
9. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขาดเล็กเพ่ิมขึ้นเป็นการที่รัฐลงทุน

ที่ไม่คุ้มค่า 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
11. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมทะเบียนสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์ 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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8. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร และควรใช้ฐานข้อมูล

เดียวกันในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการ KM มาใช้ในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาระบบงาน  และพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
3. ก าหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้

ต่อเนื่อง ยั่งยืน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการวางแผน แก้ไขปัญหา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่   
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับโรงเรียน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ  
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

1. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
 
วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคน 
ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียเท่าระดับสากล 
2.เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3.ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 
4.พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
5.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
3.การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5.การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1.คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 
2.คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
3.คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
4.ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ 
5.คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ6.มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 
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2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)  
6. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1   จัดากรศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน   

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วิสัยทัศน์   

“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือสร้างความพร้อมต่อ AEC 
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4. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษท่ี 21” 
 
พันธกิจ 

1. สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
3. สร้างโอกาสและพัมนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบและการบูรณาการในจังหวัด 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนของในหลวง

รัชกาลที่ 9 และพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นคนดีและมีคุณธรรม 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
4. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
7. ผู้เรียน อ่าน-เขียน หนังสือได้ตามมาตรฐานและอ่านแตก ตามล าดับ 
8. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” 
9. คุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 
10. ผู้เรียนได้รับโอกาสทงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็นของสายงาน 
12. ระบบการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นเอกภาพเชื่อมโยงทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
--------------------------------- 

 

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ปรับตัวเป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ 
(Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ 
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กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

 
ค่านิยม   :  บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 

 
จุดเน้น   

1. นักเรียนชั้น ป.1-3  อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
2. นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
3. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
4. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
5. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
6. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
8. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
9. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
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มาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยเน้น
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเอง 
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสตูรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมหีลักคดิที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและพืน้ท่ี 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง 
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก

ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดขีองชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศกึษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ตามมาตรการที่ก าหนด 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คดิเลขเป็น และมีนิสยั 
รักการอ่าน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้  
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครผูู้สอนทีเ่น้นการอ่านออก
เขียนได้ คดิเลขเป็น และมีนิสยัรักการอ่าน 

 6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
คิดวิเคราะห ์

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศทางด้าน 

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณติศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 

3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินทักษะการคดิแกป้ัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และคร ู

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาผู้เรียนมีทักษะการคดิแก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5. ให้บริการเครื่องมือการวัดประเมินผลอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
 
 

 8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

 9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

 10. ร้อยละ 60 ของผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมสีมรรถนะการเรยีนรู้
เรื่องการอ่านตั้งแตร่ะดับขั้นพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

 11. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนทั้งหมดได้รบัการประเมินทักษะการคิดแก้ปญัหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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 12. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดับรรยากาศ/แหล่งเรียนรู/้กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครผูู้สอนจดัการเรยีนการสอนที่เน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT) 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
 13. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทีส่ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามวยั 1. ศึกษาวิเคราะห์ความสามารถการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
2. วางแผนให้ครูผูส้อนระดับปฐมวยั จัดท า ID Plan ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับปฐมวัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้การสอนภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารของครผูู้สอนระดับปฐมวัย 
4. ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

ครูผูส้อนระดับปฐมวัย 
 14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ส ารวจ และวิเคราะห์ทักษะด้าน Digital Literacy และการป้องกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ของผู้เรยีนและครูในสถานศึกษาทุกแห่ง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะด้าน Digital Literacy และ

การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรปูแบบใหม่ 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีทักษะ

ด้าน Digital Literacy และการปอ้งกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มคีวามรู ้และทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

 16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรม การปฏิบตัิจริง (Active Learning) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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 17. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 

1. พัฒนาสถานศึกษาทั่วไปให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วย STEM 
Education  

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนสถานศึกษาที่จัดการเรียน 
การสอนด้วย STEM Education 

 18. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี Digital Device เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรยีนรู้ของครไูด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมสถานศึกษามี Digital Device เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และเป็นเครื่องมือในการจดัการเรยีนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล องค์ความรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บริการแกโ่รงเรียน 

2. ส่งเสริมครูในการพัฒนาผูเ้รียน ในการพัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
 เป็นรายบุคคล 

3. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครู ให้ทักษะการใช้
เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการจัดการเรียนรู ้

4. จัดท าแผนพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform  
ในการจัดการเรียนรู ้

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรปูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและ Digital Platform ในการจัดการเรยีนรู ้

6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform  
ในการจัดการเรียนรู้ของคร ู

19. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เรียนรูผ้่าน Digital 
Platform 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน 
Digital Platform 

 21. ร้อยละ 80 ของครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform  
ในการจัดการเรียนรู ้

 22. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการ
สอบระดับชาติ NT, O-NET เพื่อจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT, O-NET 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการของสถานศึกษา 
 23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนช้ัน ป.1-3   อ่านออก เขียนได้

ทุกคน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนช้ัน ป.1-3  

อ่านออกเขียนได้ทุกคน และนักเรยีนช้ัน ป.4-6 อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนช้ัน ป.1-3 อ่านออกเขียนได้

ทุกคนและนักเรียนช้ัน ป.4-6 อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 
 

 24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนช้ัน ป.4-6 อ่านคล่อง  
เขียนคล่องทุกคน 
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 25. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ช้ัน ป.3   
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการ
สอบระดับชาติ NT, O-NET  

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการของสถานศึกษา 
 26. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ช้ัน ป.3  

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 

ผลการสอบระดับชาติ NT, O-NET  
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมผีลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 

 28. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET  
ช้ัน ป.6  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 29. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET  
ช้ัน ป.6  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  

30. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศกึษามีนวัตกรรมทางการบรหิาร 1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษาตามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ด้านนวัตกรรมทางการบรหิาร 

4. ติดตาม และประเมินผลการใช้นวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 31. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ  
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability)  

 32. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศกึษามีการบรหิารแบบมีส่วนร่วม 

  

 33. ร้อยละ 100 ของครูมีทักษะการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอง
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครู ให้มีทักษะ 
การจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

2. จัดท าแผนพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรยีน 
เป็นรายบุคคล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรปูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการ 
มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4. ติดตาม และประเมินผลทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลของคร ู

 34. ร้อยละ 100 ของครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้ 

 
 

35. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีนวัตกรรมในการจดัการเรียนรู ้
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ด้านนวัตกรรมในการปฏิบตัิงาน 
4. ติดตาม และประเมินผลการใช้นวตักรรมในการปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการศึกษา  

  



  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 

หน้า 46 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

3. สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มมีาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

36. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามรีะบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ 
การแนะแนว  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวของสถานศึกษา 37. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี ID plan และ Portfolio 

เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ระดับ สพป. 
1. ส่งเสริม สนับสนุนครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสใหม้ีความรู้ความเข้าใจ  

ในการจัดท า ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2. ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานท าให้กับนักเรียนช้ัน ม.3  

ที่จะจบการศึกษา ตามความสนใจและความถนดัของตนเอง 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี ID plan และ Portfolio 

เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ระดับสถานศึกษา  
1. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องให้นักเรียนทุกคนมี ID plan และ 

Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
สามารถจัดการเรยีนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 

40.  
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4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการเขตพื้นท่ี
การศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่เน้นการมสี่วนร่วม 

41. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับดีเยีย่ม 

1. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพมาตรฐานส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. ทุกกลุ่มงานพัฒนางานให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเพื่อให้ได้ระดบัคุณภาพสูงสุด 
3. พัฒนา ส่งเสรมิยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 

มืออาชีพ 
42. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment)  ได้คะแนนประเมินไมต่่ ากว่าร้อยละ 85 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดระบบการบรหิารจดัการที่มุ่งเน้นคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. สร้างความตระหนักให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparence 
Assessment) 

 43. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบรหิารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคณุภาพ  อย่างน้อย 2 รูปแบบ 

1. การบริหารจัดการแบบเรยีนรวม 
2. พัฒนากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กใหเ้ข้มแข็ง 
 

 44. จ านวนโรงเรยีนขนาดเล็กลดลง  อย่างน้อย 2 แห่ง  
 45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ

วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรา้งระบบการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ Big Data  
2. สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
3. ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล   

ตลอดจนการรับรองข้อมูลในระดบัสถานศึกษา 
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 46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลผูเ้รียนรายบุคคลทีส่ามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 47. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยกุต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและ 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Zero Waste School และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจดัสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Zero Waste School  
และมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

 49. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรยีนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)  ไมต่่ ากวา่ระดับด ี

 50. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบั
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

 51. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่ต่ ากว่าระดับด ี

1.  ส่งเสรมิให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในให้เข้มแขง็ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นเิทศก ากับติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  
 52. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทีม่ีผลการประเมินภายนอก

ระดับดีขึ้นไป 
1. .สื่อสารสร้างความเข้าใจตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2561 
2. พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรผูเ้กี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมนิภายนอก (โรงเรยีนประชารัฐ 33 โรงเรียน) 
3. นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 
4. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
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เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน   

1. ร้อยละของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
หลักคิดที่ถูกต้อง  
รักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีหลักคิดที่ถกูต้อง 
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี  
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มทีักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม ่

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษากลุม่เป้าหมาย 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การใช้หลักสตูร 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ ์

 

นายนิพล   
พลกลาง 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรยีนและพื้นที ่

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ทุกแห่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และพื้นที ่

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้
หลักสตูรสถานศึกษาของสถานศึกษา 
ทุกแห่ง 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบสอบถาม นางสาวรัมภา  
กุณพันธนาภา 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีน
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมอืงโลก 
ที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษา ตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

1. แจ้งแนวด าเนินการให้
สถานศึกษาทุกแห่งน้อมน า
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาล 
ที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่ก าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรยีน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
กลุ่มเป้าหมาย 10 แห่งเป็น
สถานศึกษาต้นแบบ 

แบบสอบถาม นายนิพล   
พลกลาง 
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หน้า 52 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อม
น าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 
10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

4. ประเมินสถานศึกษาต้นแบบ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์
การเรยีนรู้ (รอบแรก 3 แห่ง) 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้ ซักซ้อมเตรยีมความ
พร้อมสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ 
จ านวน 4 แห่งเพื่อเป็น 
ศูนย์การเรียนรูต้้นแบบ 

6. แจ้งให้สถานศึกษาพอเพียงทุก
แห่งจัดท าและส่งผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี (Best 
Practice) เพื่อคัดเลือก 
ส่งผลงานประกวด
ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

นายนิพล   
พลกลาง 

นางมนัสนันท์  
กุลวงศ์ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 5. ร้อยละของผูเ้รียนที่อ่านออก
เขียนได้ คดิเลขเป็น และมีนิสยั
รักการอ่าน 

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ 
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครผูู้สอนทีเ่น้นการ
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย
รักการอ่าน 

นิเทศ ติดตามและประเมินผล 1. แบบทดสอบการ
อ่าน การเขียน 
การคิดเลขเป็น 

2. แบบสอบถาม 

นางนิลยา  
ทองศรี 

 
 
 
 

 
 6. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะการ

คิดวิเคราะห ์
ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะคิด
วิเคราะห ์

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห ์
 

1. สร้างคลังข้อสอบให้
สถานศึกษาน าไปใช้ 

2. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3. ส ารวจข้อมลู 
4. ประเมินผล 

1. แบบทดสอบ
ทักษะการคิด
วิเคราะห ์

2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การสอน 

นางนิลยา   
ทองศรี 

นางมนัสนันท์  
กุลวงศ์ 

 7. ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้น
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

ร้อยละ 
100 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) ทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรือ่ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

1. จัดท าแบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นท้ัง 3 ด้าน  

2. จัดท าคู่มือการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นทั้ง 3 
ด้าน  

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ในการ

แบบทดสอบ นางนิลยา  
ทองศรี 

 8. ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้น
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

ร้อยละ 
100 

นางสุมาลี  
ขจรไพร 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 9. ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้น
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

ร้อยละ 
100 

8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางดา้นการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 

9. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ประเมินทักษะการคดิแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์
และคร ู

10. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง
พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการคดิแก้ปญัหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

11. ให้บริการเครื่องมือการวัดประเมินผลอิง
สมรรถนะตามแนวทางการประเมนิผล
ผู้เรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วย
ระบบ Online Testing 

12. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นทั้ง 3 
ด้าน 

4. จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบเข้มแข็งการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็น 

5. จัดท าคู่มือส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจการประเมินทักษะ
การคิดแก้ปญัหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

6. ประชุมชี้แจงสรา้งความเข้าใจ
การประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน 
PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และ
คร ู

7. นิเทศ ก ากับ ติตามและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

นายธงชัย   
วงค์กาอินทร์ 

 10. ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะ
การเรยีนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 
2) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

ร้อยละ  60 นางนิลยา  
ทองศรี 

 11. ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมดได้รับ
การประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

ร้อยละ  80 นางนิลยา  
ทองศรี 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 12. ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ 80 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดั
บรรยากาศ/แหล่งเรียนรู้/กจิกรรมเสรมิ
หลักสตูรที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครผูู้สอนจดัการเรยีน
การสอนที่เน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language 
Teaching : CLT) 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของครผูู้สอน 

 

1. จัดท าสื่อต้นฉบับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.1- ม.3 

2. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3. ประกวด Best Practice การ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 

แบบส ารวจ นางพิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 

หน้า 56 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 13. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ตามวัย 

ร้อยละ 80 1. ศึกษาวิเคราะห์ความสามารถการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของครูผูส้อนระดับปฐมวัย 

2. วางแผนให้ครูผูส้อนระดับปฐมวยั จัดท า 
ID Plan ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับปฐมวัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพื่อ
ยกระดับความรู้การสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารของครผูู้สอนระดับปฐมวัย 

4. ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารของ
ครูผูส้อนระดับปฐมวัย 

 
 

1. จัดท าคู่มือการจัดการสอนที่
เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส าหรับนักเรียนปฐมวัย 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการครผูู้สอน
ระดับปฐมวัยด้านการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม นางพิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง 

 14. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

1. ส ารวจ และวิเคราะห์ทักษะด้าน Digital 
Literacy และการป้องกันตนเองจากภัย

1. ส ารวจและวิเคราะห์ทักษะ 
ด้าน Digital Literacy ของ

แบบสอบถาม นางสาวกาญจนา  
คูทิพย์ 
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 15. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความรู้ 
และทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

ร้อยละ 
100 

คุกคามรูปแบบใหม่ของผู้เรยีนและครูใน
สถานศึกษาทุกแห่ง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีทักษะด้าน Digital Literacy 
และการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรยีนมี
ทักษะด้าน Digital Literacy และการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 

ผู้เรยีน 
ในสถานศึกษาทุกแห่ง  

2. จัดท าคู่มือการใช้ Digital 
Literacy และการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
เผยแพร่ใหโ้รงเรียนน าไปใช้ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คร ู
ที่ไม่มีความถนัดในการจดัการ
เรียนรูด้้าน Digital Literacy  

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้  
ด้าน Digital Literacy และการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม ่

นายนิพล   
พลกลาง 

 16. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้เรยีนรูผ้่าน
กิจกรรม การปฏิบตัิจริง 
(Active Learning) 

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง (Active Learning)  

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) 

 

1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียน
ได้เรียนรูผ้่านกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2. คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง  (Active 
Learning)  

 

แบบสอบถาม นางนงเยาว์  
นามทองดี 
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 17. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา 

ร้อยละ 50 1. พัฒนาสถานศึกษาทั่วไปให้เป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการสอนด้วย 
STEM Education  

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนด้วย STEM Education 

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการครู
โรงเรียนละ 2 คน 

2. ขยายเครือข่ายสถานศึกษาท่ีมี
การจัดการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

แบบสอบถาม นายธงชัย   
วงค์กาอินทร์ 

 18. ร้อยละของสถานศึกษามี 
Digital Device เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ของผู้เรยีน และ
เป็นเครื่องมือในการจดัการ
เรียนรู้ของครไูด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
(DLICT) 

ร้อยละ 80 1. ส่งเสริมสถานศึกษามี Digital Device 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
และเป็นเครื่องมือในการจดัการเรยีนรู้ของ
ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล องค์ความรู้ของเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อให้บริการแกโ่รงเรียน 

2. ส่งเสริมครูในการพัฒนาผูเ้รียน  
ในการพัฒนาตนเองผ่าน Digital 
Platform เป็นรายบุคคล 

3. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาตนเองของครู ให้ทักษะการใช้
เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการ
จัดการเรียนรู ้

4. จัดท าแผนพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการ
จัดการเรียนรู ้

  นางทัศนา  
จันทร์ลา 

19. ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เรียนรู้
ผ่าน Digital Platform 

(DLICT) 

ร้อยละ 
100 

นางทัศนา   
จันทร์ลา 

20. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรูเ้พื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน 
Digital Platform 

(DLICT) 

ร้อยละ 
100 

นางทัศนา   
จันทร์ลา 
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 21. ร้อยละของครมูีทักษะการใช้
เทคโนโลยี และ Digital 
Platform ในการจัดการเรียนรู ้

 
(DLICT) 

ร้อยละ 80 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรปูแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและ Digital 
Platform ในการจัดการเรียนรู ้

6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform 
ในการจัดการเรียนรู้ของคร ู

นางทัศนา   
จันทร์ลา 
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 22. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

 

ร้อยละ 5 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผลการสอบระดับชาติ NT,  
O-NET เพื่อจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ NT, O-NET 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการ
ของสถานศึกษา 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
คิดขั้นสูงทางคณติศาสตร์ 
(Open Approach) 

2. สถานศึกษาจัดท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT, O-
NET 

3. กลุ่มโรงเรียนจดัท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET
ช้ันป.6 และ ม.3 

4. พัฒนาและเผยแพร่คลัง
ข้อสอบ NT,O-NET ของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

5. สถานศึกษาจัดใหม้ีการนิเทศ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
NT, O-NET และยกย่องเชดิชู
เกียรตสิถานศึกษาท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 

7. ศึกษาดูงาน สพป.ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

8. นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

แบบทดสอบ
ระดับชาติ  

นายนิพล  พลกลาง 
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 23. ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่มีนักเรียนช้ัน ป.1-3   
อ่านออก เขียนได้ทุกคน 

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรยีนช้ัน ป.1-3  
อ่านออกเขียนได้ทุกคน และนักเรยีน 
ช้ัน ป.4-6 อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนช้ัน ป.1-3 อ่านออกเขียน
ได้ทุกคนและนักเรยีนช้ัน ป.4-6  
อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 

1. จัดท าคู่มือพัฒนานักเรยีนช้ัน 
ป.1-6 ให้สถานศึกษา
ด าเนินการ 

2. จัดกิจกรรม PLC ครผูู้สอน
ภาษาไทยช้ัน ป.1-3 ระดับ
กลุ่มโรงเรียน 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ช้ัน ป.1-3 อ่านออกเขียนได้
ทุกคนและนักเรียนช้ัน ป.4-6 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสอบถาม 

นางนิลยา  
ทองศรี 

 24. ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่มีนักเรียนช้ัน ป.4-6  
อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน 

ร้อยละ 
100 

นางนิลยา  
ทองศรี 
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 25. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT 
ช้ัน ป.3  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผลการสอบระดับชาติ NT, O-NET  

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินการของสถานศึกษา 

1. ให้กลุ่มโรงเรียนด าเนินการจัด
กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน (สพป.จัดสรรให้
กลุ่มโรงเรียนๆ ละประมาณ 
20,000 บาท โดยใช้จ านวน
นักเรียนช้ัน ป.3 และ ป.6เป็น
ฐาน ด าเนินการช่วง พ.ย.61 - 
ม.ค.62) 

2. พัฒนาคลังข้อสอบ 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผล 
4. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

สถานศึกษาท่ีผ่านตัวช้ีวัด 
5. แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง 

วิเคราะหผ์ลการสอบ
ระดับชาติ NT, O-NET ปี
การศึกษา 2561 และจัดท า
แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2562 

แบบทดสอบ 
NT, O-NET  
 

นายพิน   
สงค์ประเสริฐ 

 26. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT 
ช้ัน ป.3  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 60 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผลการสอบระดับชาติ NT, O-NET  

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการ
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นายพิน   
สงค์ประเสริฐ 

 27. ร้อยละของสถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีมผีลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) สูงขึ้น 

 

ร้อยละ 50 นายนิพล   
พลกลาง 

 28. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ  
O-NET ช้ัน ป.6  ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 10 นายนิพล   
พลกลาง 

 29. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ  
O-NET ช้ัน ป.6  เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 
 

ร้อยละ 10  นายนิพล   
พลกลาง 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  

30. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา
มีนวัตกรรมทางการบรหิาร 

ร้อยละ 
100 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น 
ในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษา 
ตามความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
ตนเอง เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
สถานศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) ด้านนวัตกรรมทางการบรหิาร 

4. ติดตาม และประเมินผลการใช้นวตักรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1. ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง (ID- PLAN) 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมทางการบริหาร
ส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา 

3. ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมี
นวัตกรรมด้านการบริหารที่
เป็นเลิศ 

4. ให้ผู้บริหารพัฒนาตนเองด้าน
การจัดท านวัตกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์หรือช่องทาง
อื่นๆ   

5. รายงานและประเมินผล
นวัตกรรมทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

6. ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 

แบบสอบถาม นายเอกชัย   
กองทรพัย ์

 31. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา
มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึก
ความรับผิดชอบ 
(Accountability)  

ร้อยละ 
100 

นายเอกชัย   
กองทรพัย ์

 32. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา
มีการบรหิารแบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 
100 

นายเอกชัย   
กองทรพัย ์
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 33. ร้อยละของครมูีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

ร้อยละ 80 1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาตนเองของครู ให้มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนอง
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

2. จัดท าแผนพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรปูแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ด้านการมีทักษะการจดัการเรียนรู ้
ที่หลากหลาย 

4. ติดตาม และประเมินผลทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลของคร ู

 

1. ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง (ID- PLAN) 

2. พัฒนาตนเองด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ   

3. ประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของคร ู

4. ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 

 นายเอกชัย   
กองทรัยพ ์

 34. ร้อยละของครมูีนวัตกรรมใน
การจัดการเรยีนรู ้

ร้อยละ 80 นายเอกชัย   
กองทรัยพ ์
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 35. ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษามีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น 
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีนวัตกรรมในการจดัการเรียนรู ้

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ด้านนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ติดตาม และประเมินผลการใช้นวตักรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง (ID- PLAN) 

2. จัดประชุมสัมมนาการสร้าง
นวัตกรรมด้วยการประยุกต ์
ใช้กระบวนการวิจัย 

3. จัดสรรงบประมาณให้พัฒนา
ตนเองด้านการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี   

4. รายงานนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

5. ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 

 

แบบสอบถาม นายเอกชัย   
กองทรัยพ ์
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

3. สร้างโอกาส 
ในการเข้าถึง
บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

36. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีนและ 
การแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามรีะบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน
และการแนะแนว  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืและ
คุ้มครองนักเรยีนและการแนะแนวของ
สถานศึกษา 

 
(กลุ่มส่งเสรมิ+นิเทศ) 

 
 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
และการแนะแนวของ
สถานศึกษา 

2. ประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

3. คัดเลือกการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุม้ครองนักเรยีนและการ
แนะแนวของสถานศึกษา 

5. ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม นางสุพัตรา   
คงศิริกร 

นางอัจฉรา   
แก้วกอง 

37. สถานศึกษาผ่านเกณ์การ
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 

ร้อยละ 
100 

นางอัจฉรา   
แก้วกอง 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 38. ร้อยละของผูเ้รียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ม ีID plan 
และ Portfolio เพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 

 

ร้อยละ 
100 

ระดับ สพป. 
1. ส่งเสริม สนับสนุนครูแนะแนว โรงเรียน

ขยายโอกาสใหม้ีความรู้ความเข้าใจ ใน
การจัดท า ID plan และ Portfolio เพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

2. ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อ
การมีงานท าให้กับนักเรยีนช้ัน ม.3 ที่จะ
จบการศึกษา ตามความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผูเ้รียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ม ีID plan และ 
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

ระดับสถานศึกษา  
1. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ต้องให้นักเรียนทุกคนมี ID plan และ 
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะ
แนวโรงเรียนขยายโอกาสให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการ
จัดท า ID plan และ 
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

2. แนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพนักเรียนช้ัน ม.3 ร่วมกับ
สถาบันอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ส ารวจสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจัดการเรยีนการสอน
เสรมิทักษะอาชีพตามความ
ถนัด ความสนใจของนักเรียน
และจัดบรรยากาศเอื้อต่อการ
สอนทักษะอาชีพ 

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี 
ID plan และ Portfolio เพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

 
 

1. แบบรายงานการ
จัดท า ID plan 
และ Portfolio 

2. แบบส ารวจ 
3. ประกวด Best 

Practice  

นางสุพัตรา   
คงศิริกร 

39. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นสามารถจดัการเรียนรู้
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนดั 

ร้อยละ 
100 

นางสุพัตรา   
คงศิริกร 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

4. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการเขตพื้นท่ี
การศึกษาแบบ
บูรณาการที่เน้น
การมีส่วนร่วม 

 

40. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ระดับดี
เยี่ยม 

1. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคณุภาพมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

2. ทุกกลุ่มงานพัฒนางานให้สอดคล้องกับ
ตัวบ่งช้ีเพื่อให้ได้ระดับคณุภาพสูงสุด 

3. การพฒันา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

 
 

รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ
ของ สพป. ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
1. ประชุมชี้แจงสรา้งความ

เข้าใจในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของ 
สพป.พช.เขต 1 และจดัท า
คู่มือการปฏิบตัิงานของทุก
กลุ่มงาน 

2. นิเทศ ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานทุกเดือนโดย
คณะกรรมการศูนย์
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

3. ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน 9 
เดือนและ 12 เดือน) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 ผลการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

นางวัชรินทร์   
ชัยนอก 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 
บริหารด้านงบประมาณ 
1.การก าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
1.1  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2562   
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตาม
มติ ครม.ก าหนด 

2.1 จัดประชุมเร่งรดั 
ติดตามการบริหาร
งบประมาณด้วยระบบ
บริหารงบประมาณ
แบบออนไลน์ (BRS) 
ทุกวันพุธท่ีสองของ
เดือน 

3. สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่งใส คุ้มค่า
และตรวจสอบได ้

3.1  จัดท าคู่มือ แนวทาง
ปฏิบัติงานการเงินและ
พัสดุ ส าหรับ
สถานศึกษา 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 

หน้า 70 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

มาตรการ กิจกรรม การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

3.2  ประชุมเชงิปฏิบัติการ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจดัจ้างใน
สถานศึกษา 

3.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินการ การบริหาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ
สถานศึกษา 

3.4  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนทีด่ าเนินการ
บริหารจดัการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีเป็นแบบอย่างได ้

การบริหารงานด้านการบริหาร
ทั่วไป 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบควบคมุภายในของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ (ประชุม ผอ 
รอง ประธานกลุม่ ) 
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การติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา 
ประเมินผล และนเิทศการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. นิเทศก่อนเปิดภาคเรยีน 
2. นิเทศเป็นทีม 
3. นิเทศโดย อ.ก.ต.ป.น. 
4. นิเทศแบบบูรณาการ (ทุก

กลุ่ม) 
5. พัฒนารูปแบบการนิเทศ 

การบริหารงานบุคคล 
 จัดงานวันเกียรตยิศ เพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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 41. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : 
Integrity & Transparency 
Assessment) 

คะแนน
ประเมินไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 

85 

1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจดัระบบการ
บริหารจดัการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. สร้างความตระหนักให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในการบรหิารจดัการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparence 
Assessment) 

 

การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนิน ของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ  2562 
1. ประชุมบุคลากรทุกกลุม่งาน

ช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ สพป.ที่ประสบความส าเร็จ
และมผีลการประเมินทีสู่งกว่า 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

3. นิเทศ ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานทุกเดือนโดย
คณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามนโยบาย
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

4. จัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสพป.
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แบบรายงาน นางวัชรินทร์  
ชัยนอก 
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 42. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
รูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิด
คุณภาพ 

อย่างน้อย 2 
รูปแบบ 

1. การบริหารจัดการแบบเรียนรวม 
2.พัฒนากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเลก็ให้เข้มแข็ง 
 
 
 

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. ก าหนดกลุ่มเปา้หมายที่มีนักเรียน

ต่ ากวา่ 40 คนลงมา 
2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการ

บริหารจัดการเรียนรวมให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองชุมชนได้ทราบ 

3. ด าเนินการจัดท าขอ้มูลการเรียน
รวมกับโรงเรียนหลักที่มีความ
พร้อมและใกล้เคียง 

4. น าเข้าที่ประชุม อกศจ.และ กศจ. 
5. ประกาศการเรียนรวม 
6. สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะให้

นักเรียนไปเรียน 
7. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาด

เล็ก 
8. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของกลุ่ม
เครือข่ายฯ 

9. ส่งเสรมิสนับสนุนให้กลุ่มเครือข่าย
ภายนอกให้มีสว่นร่วมในการ
พัฒนากิจกรรมร่วมกัน 

10. จัดกิจกรรมส าคัญร่วมกันในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

11. ก ากับติดตามและรายงานผล 
 
  

แบบรายงาน 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวนงคราญ  
ทองค า 

 43. จ านวนโรงเรยีนขนาดเล็กลดลง อย่างน้อย 
2 แห่ง 

นางสาวนงคราญ  
ทองค า 

 แบบสอบถาม 
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 44. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ในการวางแผนการจดัการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรา้ง
ระบบการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ  
Big Data  

2. สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดเก็บข้อมูล
รายบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน  

3. ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล  ตลอดจนการรับรองข้อมูลใน
ระดับสถานศึกษา 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า
ระบบข้อมลูสารสนเทศ (Big 
Data) 

2. แจ้งให้สถานศึกษาจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการส่งส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงาน 

แบบรายงาน 
นางทัศนา  
จันทร์ลา 

45. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมลู
ผู้เรยีนรายบคุคลทีส่ามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลตา่ง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

 

นางทัศนา  
จันทร์ลา 
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 46. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

ร้อยละ 
100 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัการ
เรียนรู้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกับ Zero Waste School และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการจดัสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  
สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Zero 
Waste School และมาตรฐานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

1. ประชุมชี้แจงการด าเนินการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. ประเมินการด าเนินการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะ 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรตโิรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ 

แบบสอบถาม นางอัจฉรา  
แก้วกอง 

 47. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

ร้อยละ 
100 

 

นางอัจฉรา  
แก้วกอง 

 48. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินโรงเรยีน
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  ไม่ต่ ากว่าระดับด ี

ร้อยละ 
100 

นางอัจฉรา  
แก้วกอง 

 49. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable 
Development: EESD) 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 

 นางอัจฉรา  
แก้วกอง 
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 50. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับด ี

ร้อยละ 
100 

1.  ส่งเสรมิให้สถานศึกษาพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในให้เข้มแข็ง 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นเิทศก ากับ
ติดตาม ระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การด าเนินงานพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2561 

2. สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนา
ระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

3. นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

แบบสอบถาม นางพิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง 

 51. ร้อยละของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่มผีลการ
ประเมินภายนอกระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 1. .สื่อสารสร้างความเข้าใจตามประกาศ
กฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

2. พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรผูเ้กี่ยวข้อง
เกี่ยวกับระบบประกันคณุภาพภายใน 
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก (โรงเรยีนประชารัฐ 33 
โรงเรียน) 

3. นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

4. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมการรองรับการประเมิน
ภายนอก รอบ 4 ของโรงเรียน
ประชารัฐ 

2. นิเทศ ติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือ 

แบบสอบถาม นายธงชัย  วงค์
กาอินทร์ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   425   /2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดทิศทำงและแนวทำง มำตรกำรในพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

______________________ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภำรกิจในกำรสนับสนุน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระดับขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทัดเทียมกัน และสอดคล้องกับ
นโยบำย เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จะก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต  1   ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องและสนองนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นั้น   

เพ่ือให้กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร ก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 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.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะกรรมกำร 
1.9. นำงไมตรี ส ำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมกำร 
1.10. นำงอำรีย์ ค ำมำตร 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 มีหน้ำที่ร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

2. คณะท างานรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลฐาน (Based line Data)  และนโยบายด้านการศึกษา  
2.1. นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป. หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2.2. นำงนวลลออ   เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
2.3. นำงอำรีย์ ค ำมำตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
2.4. นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ คณะท ำงำน 
2.5. นำยมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล คณะท ำงำน 
2.6. นำงไมตรี ส ำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะท ำงำน 
2.7. นำงพนิตสิรี แพ่งสภำ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะท ำงำน 
2.8. นำงกำญจนำ โฉมอุดม นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่ คณะท ำงำน 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน  
2.9. นำงทัศนำ จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่ คณะท ำงำน 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
2.10. นำงอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ คณะท ำงำน 

ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.11. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
2.12. นำงอำรีวรรณ คงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร คณะท ำงำน 
2.13. น.ส.นงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
2.14. นำยดนุสรณ์ เมฆประยูร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

ให้คณะท ำงำนดังกล่ำว  มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูล รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำ และศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

3. คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1. นำยอ ำนำจ   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.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะกรรมกำร 
3.9. นำงไมตรี ส ำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมกำร 
3.10. นำงอำรีย์ ค ำมำตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
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3.11. นำงทัศนำ จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

3.12. นำงอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.13. นำยพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผล คณะกรรมกำร 
3.14. นำงนิลยำ ทองศรี ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัยฯ คณะกรรมกำร 
3.15. นำงพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนมำตรฐำนและประกัน คณะกรรมกำร 
3.16. นำงภิญญำพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ คณะกรรมกำร 
3.17. นำงสำวรัมภำ กุณพันธนำภำ ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรฯ คณะกรรมกำร 
3.18. นำงสุพัตรำ คงศิริกร ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรฯ  คณะกรรมกำร 
3.19. นำงสำวกำญจนำ คูทิพย์ ศึกษำนิเทศก์ งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมกำร 
3.20. นำยนิพล พลกลำง ศึกษำนิเทศก ์งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะกรรมกำร 
3.21. นำงมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษำนิเทศก ์งำนส่งเสริมสถำนศึกษำพอเพียง  คณะกรรมกำร 
3.22. นำงรัศมี สุวำชำติ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะกรรมกำร 
3.23. นำงวำรุณี ผลบุญ นักวิชำกำรพัสดุ คณะกรรมกำร 
3.24. นำงนิสำ ค ำพันธุ์ นักทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำร 
3.25. นำงน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำร 
3.26. นำยเอกชัย กองทรัพย์ นักทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำร 
3.27. นำยทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผอ.รร.เมืองเพชรบูรณ์ ผู้แทนกลุ่มฯ รร. ในเมือง คณะกรรมกำร 
3.28. นำงสุทิพำ ลำดเลำ ผอ.รร.บ้ำนโพธิ์ทอง ผู้แทนกลุ่มฯ  รร.ท่ำพลฯ  คณะกรรมกำร 
3.29. นำยนิวัฒน์ กองมนต์ ผอ.รร.บ้ำนโนนสะอำด ผู้แทนกลุ่มฯ รร.บ้ำนโคกฯ คณะกรรมกำร 
3.30. นำยวิโรจน์ รอดมำ ผอ.รร.บ้ำนห้วยใหญ ่ ผู้แทนกลุ่ม รร.ห้วยใหญ่ คณะกรรมกำร 
3.31. นำยจีระศักดิ์ สำระวัน ผอ.รร.บ้ำนกกไทร ผู้แทนกลุ่ม รร.เอรำวัณฯ คณะกรรมกำร 
3.32. นำยธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผอ.รร.บ้ำนนำยม ผู้แทนกลุ่ม รร.บ้ำนโตกฯ คณะกรรมกำร 
3.33. นำยเจษฎำ อ่ิมสุข ผอ.รร.บ้ำนห้วยสะแก ผู้แทนกลุ่ม รร. ห้วยสะแกฯ คณะกรรมกำร 
3.34. นำยโกมล อุฤทธิ์ ผอ.รร.บ้ำนสำมแยกวังชมภู ผู้แทนกลุ่ม รร.วังชมภู คณะกรรมกำร 
3.35. นำงศศิธร ดำทอง ผอ.รร.บ้ำนหนองตำด ผู้แทนกลุ่ม รร.เพชรชนแดน คณะกรรมกำร 
3.36. นำยศรชัย กันดี ผอ.รร.ลูกจันทน์ปิยะอุย ผู้แทนกลุ่ม รร.ลำดแค คณะกรรมกำร 
3.37. นำยณัฐพงษ์   อ่ิมหิรัญ ผอ.รร.บ้ำนศำลำลำย ผู้แทนกลุ่ม รร.ท่ำข้ำม คณะกรรมกำร 
3.38. นำยสุทัศน์ ธิยำนันท์ ผอ.รร.บ้ำนโป่งนกแก้ว ผู้แทนกลุ่ม รร. ดงขุย คณะกรรมกำร 
3.39. นำยขวัญชัย นำคไทย ผอ.รร.บ้ำนซับเปิบ ผู้แทนกลุ่ม รร. เพชรวังโป่ง คณะกรรมกำร 
3.40. นำงอรทัย อินกำรทุม ผอ.รร.บ้ำนน้ ำอ้อมประชำสรรค์ฯ  คณะกรรมกำร 

ผู้แทนกลุ่ม รร. ท้ำยดงวังหิน 
3.41. นำงนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.42. น.ส.นงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.43. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.44. นำยดนุสรณ์ เมฆประยูร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.45. นำงวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไป คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.46. นำงอัจฉรำ แก้วกอง นักวิชำกำรศึกษำ คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



3.47. นำงอำรีวรรณ คงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.48. นำงสำวสุภำพร มั่งมี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.49. นำยอเนก บุญสิงห์ พนักงำนพิมพ์ดีด คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.50. นำยอดิศร โค้วประเสริฐ จนท. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.51. นำยภำนุพงศ์ พละสำร จนท.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว  มีภำรกิจในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
1. ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน มำตรกำร  ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เงื่อนไขควำมส ำเร็จ

ตำมจุดเน้นกำรก ำกับติดตำมให้สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ให้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ รีสอร์ทภูชิดหมอก อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. วิเครำะห์กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรเสนอโครงกำรให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของหน่วยงำน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. คณะท างานฝ่ายเลขานุการ 
4.1. นำงนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน หัวหน้ำคณะท ำงำน 
4.2. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
4.3. นำยดนุสรณ์ เมฆประยูร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
4.4. นำงวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไป คณะท ำงำน 
4.5. นำงอัจฉรำ แก้วกอง นักวิชำกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
4.6. นำงอำรีวรรณ คงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร คณะท ำงำน 
4.7. นำงสำวสุภำพร มั่งมี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร คณะท ำงำน 
4.8. นำยอเนก บุญสิงห์ พนักงำนพิมพ์ดีด คณะท ำงำน 
4.9. นำยอดิศร โค้วประเสริฐ จนท. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คณะท ำงำน 
4.10. นำยภำนุพงศ์ พละสำร จนท.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คณะท ำงำน 
4.11. นำยเอนก ศิลกุล ช่ำงไฟฟ้ำ  คณะท ำงำน 
4.12. นำยพรศักดิ์ ศรีเมือง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส.4 คณะท ำงำน 
4.13. นำยสุรชัย รูปงำม ช่ำงไฟฟ้ำ คณะท ำงำน 
4.14. นำยพรเทพ บุญสอน ช่ำงไฟฟ้ำ คณะท ำงำน 
4.15. น.ส.นงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว  มีภำรกิจในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
เรียบเรียงเอกสำร จัดพิมพ์ข้อมูล  จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ประสำนงำน 
อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนและอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรประชุมฯ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

5. คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
5.1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 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 
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5.7. นำยมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำร 
5.8. นำงพนิตสิรี แพ่งสภำ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะกรรมกำร 
5.9. นำงไมตรี ส ำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมกำร 
5.10. นำงอำรีย์ ค ำมำตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
5.11. นำงกำญจนำ โฉมอุดม นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน  
5.12. นำงทัศนำ จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5.13. นำงอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5.14. นำงลัดดำ พรหมเศรณีย์ นิติกร  ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี 

5.15. นำงนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.16. น.ส.นงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.17. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.18. นำยดนุสรณ์ เมฆประยูร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว  มีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ พิจำรณำกลั่นกรองกิจกรรม  โครงกำรให้
สอดคล้องกับกำรจัดสรรงบประมำณงบด ำเนินงำนโดยให้เกิดควำมคุ้มค่ำ  โปร่งใส และเป็นธรรม 

6. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและประสานงาน 
6.1. นำงรัศมี สุวำชำติ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ประธำนคณะกรรมกำร 
6.2. นำงวำรุณี ผลบุญ นักวิชำกำรพัสดุ กรรมกำร 
6.3. นำงอำรีวรรณ คงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
6.4. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว  มีภำรกิจในกำรวำงแผน ก ำกับ ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ
โครงกำร  ตลอดจนประสำนงำนด้ำนสถำนที่ในกำรจัดประชุม ที่พัก อำหำรและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำร จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำที่พัก ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงส ำหรับคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน  โดยให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยควำมถูกต้อง  คุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพ่ือให้กำรประชุมฯ ดังกล่ำวบรรลุตำม
วตัถุประสงค ์

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18   ตุลำคม  พ.ศ. 2561   เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  18  ตุลำคม  พ.ศ.  2561 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 



  บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่  26 ธันวาคม  2562  
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดความสำเร็จสู่ระดับบุคคล  

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. เอกสารหมายเลข 1  มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน 
  2. เอกสารหมายเลข 2  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติฯ 
  3. แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ดำเนินการเผยแพร่นโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้สถานศึกษาในสังกัดผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทราบ 
เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น 

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการ แนวทาง  
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1   
จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 

1. จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องมาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
ตามเอกสารหมายเลข 1  โดยให้จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ให้เกิด ความ
ชัดเจน  สามารถบูรณาการกิจกรรมการดำเนินงานให้ครอบคลุมเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง และ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  ตัวชี้วัดที่ไม่ได้จัดทำโครงการให้ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2  

2. สรุปโครงการ/แผนงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยให้จัดทำในเอกสารหมายเลข 2 ทั้งนี้ 
ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการกลุ่ม สรุปโครงการ/แผนงานในเอกสารหมายเลข 2  กลุ่มละ 1 ไฟล์  

3. ขอความร่วมมือให้ส่งไฟล์เอกสารหมายเลข 2 และโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้กลุ่ม
นโยบายและแผน  ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเอกสารทั่วไป 

จึงเรียนมาทราบและดำเนินการ 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  
 



ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ห้องประชุมรีสอร์ทภูชิดหมอก  อ.เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่  29 - 31  ตุลาคม  2561  (ลงทะเบียนรายงานตัว  เวลา  08.00 น – 08.45 น.) 

 

วันที่ เวลา 
09.00 น. - 10.30 น. 

เวลา 
10.45 – 12.00 น. 

เวลา 
13.00 – 15.30 น. 

เวลา 
15.45 น. – 17.00 น. 

เวลา 
18.00 น. - 21.00 น. 

29  
ตุลาคม 
2561 

ชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  
3. จังหวัดเพชรบูรณ์  
4. จุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. แนวทางการเขียนโครงการ 

(ดร.อ านาจ  บุญทรง 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 

 

ทบทวนผลการด าเนินงานของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สพป. 
- ผลการประเมิน มาตรฐาน สนง. 
- ผลการประเมิน ITA 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT,  

O-NET) 
(นางนวลลออ  เงินเมย  
นางพนิตสิรี แพ่งสภา) 

- วิเคราะห์สภาพขององค์กร
ของหน่วยงาน จุดอ่อน- 
จุดแข็ง 

- ชี้แจงตัวชี้วัด เป้าหมาย
ความส าเร็จของ สพฐ.   

- เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด สพฐ.ปี 2562 
กับผลการด าเนินงานของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ก าหนดตัวชี้วัดของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2562  (KPIs)  
จากประเด็นตัวชี้วัดของ 
สพฐ. และผลการ
ด าเนินงานของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2561 

- ก าหนดตัวชี้วัดของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  จากประเด็น
ตัวชี้วัดของ สพฐ. และ 
ผลการด าเนินงานของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ปี 2561 (ต่อ) 

30  
ตุลาคม 
2561 

- ก าหนดวิสัยทัศน์   
- พันธกิจ เป้าประสงค์ 
- ก าหนดประเด็นกลยุทธ์   
 

- ก าหนดกรอบแนวทาง มาตรการ/

กิจกรรมในการด าเนินงานแต่ละ
ตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นรายกลยุทธ์ 

- ระดับ สพป.  
- ระดับ กลุ่มโรงเรียน 

- ระดับ โรงเรียน   

- ก าหนดกรอบแนวทาง 
มาตรการ/กิจกรรมในการ
ด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด
ความส าเร็จเป็นรายกลยุทธ์ 

- ระดับ สพป.  
- ระดับ กลุ่มโรงเรียน 

- ระดับ โรงเรียน  (ต่อ) 

- ก าหนดกรอบแนวทาง 
มาตรการ/กิจกรรมในการ
ด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด
ความส าเร็จเป็นรายกลยุทธ์ 

- ระดับ สพป.  
- ระดับ กลุ่มโรงเรียน 

- ระดับ โรงเรียน  (ต่อ) 

- วิพากษ์ ทบทวนกรอบ
แนวทาง มาตรการในการ
ด าเนินงาน  
เป็นรายกลยุทธ์ 

31  
ตุลาคม 
2561 

- ก าหนดโครงการ กิจกรรม 
 

 

- ก าหนดเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูล 

- ก าหนดวิธีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินกงาน 

- น าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงาน มาตรการ 
โครงการ กิจกรรม 

- แนวทางการขับเคลื่อนฯ 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมำยเหตุ  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 17.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็น   (ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  



 

 

ปฏิทินการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (Base line Data) การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน     
1.1. จัดท าฐานข้อมูล (Baseline Data) 1-10 ต.ค. 61 สพป. กลุ่มนโยบายและแผน 
1.2. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานรายตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1-10 ต.ค. 61 สพป. กลุ่มนโยบายและแผน 
1.3. วิเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  15-30 ต.ค. 61 สพป. กลุ่มอ านวยการ 
1.4. วิเคราะห์ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  
15-30 ต.ค. 61 สพป. กลุ่มอ านวยการ 

1.5. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)   15-30 ต.ค. 61 สพป. กลุ่มอ านวยการ 
1.6. สอบถามความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาคุณภาพจากสถานศึกษาในสังกัด  16-26 ต.ค.61 ออนไลน์  

2. การทบทวน/ก าหนดทิศทางการพัฒนาและก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน     
2.1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   16-19 ต.ค.61 สพป. กลุ่มนโยบายและแผน 

2.1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    
2.1.2. นโยบาย สพฐ.    
2.1.3. นโยบาย จังหวัดเพชรบูรณ์ / ศธจ.เพชรบูรณ์    

2.2. สถานการณ์ในปัจจุบัน    
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดแนวทางการพัฒนาของหน่วยงาน    

3.1. ก าหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ พันธกิจ จุดเน้น 29-31 ต.ค.61 นอกสถานที่ คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
3.2. ก าหนดกรอบ/แนวทางการด าเนินงาน/มาตรการ/กิจกรรม 29-31 ต.ค.61 นอกสถานที่ คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 

4. การขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์    
4.1. แจ้งแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าประสงค์ พันธกิจ จุดเน้น สู่สถานศึกษา 15 พ.ย. 61 สพป. แจ้งในที่ประชุม/ดาวน์โหลดเอกสาร 
4.2. ช้ีแจงมอบหมายให้กลุ่ม/หน่วย/ส่วนที่รับผิดชอบภารกิจตามตัวช้ีวัดเสนอโครงการ 15 พ.ย. 61 สพป. กลุ่มนโยบายและแผน 
4.3. กลุ่ม/หน่วย/ส่วนที่รับผิดชอบภารกิจตามตัวช้ีวัดเสนอโครงการ 15-23 พ.ย. 61 สพป. ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
4.4. วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ 28 พ.ย. 61 สพป. คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
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กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
5. น าเสนอกรอบแนวทางการด าเนินงาน ต่อ กศจ.เพชรบูรณ์ 1-15 ธ.ค. 61 แผ่นพับ กลุ่มนโยบายและแผน 
6. การน ากลยุทธ์/การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ    

6.1. การจัดท ารายละเอียดรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 - 15 ธ.ค. 61 สพป. กลุ่มนโยบายและแผน 
6.2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธแ์ผนปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้อง สถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 20 ธ.ค. 61 สพป. กลุ่มนโยบายและแผน 

6.2.1. การด าเนินงานตามปฏิทิน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ย. 61 - ก.ย. 62 สพป. - ผู้รับผิดชอบ  
- คณะกรรมการติดตาม 
- รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม 

7. การควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน    
7.1.1. การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI)   ในค ารับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล 1-5 ธ.ค. 61 สพป. กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7.1.2. การก าหนดมาตรการ/การตรวจสอบ/ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ธ.ค. 61 สพป. คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

 
7.1.3. การประเมินผล / การรายงาน ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 สพป. คณะกรรมการขับเคลื่อน 

 



  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่  21  พฤศจิกายน  2561  
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562  

เรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม (คณะกรรมการ ชุดที่ 5) 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็น
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการ/กิจกรรม (ชุดที่ 5)  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ 425/2561 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561  พร้อมกันนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด าเนินการก าหนดนโยบายและมาตการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พร้อมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกแห่งทราบ
แล้ว   

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในมาตรการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามมาตรการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้หากตรวจสอบและแก้ไข
แล้ว  โปรดน าเอกสารนี้ไปด้วยเพ่ือประกอบการประชุม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องปฏิบัติการ AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ พร้อมกับเข้าร่วมประชุมตามก าหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าว   

 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 



  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่ 22  ตุลาคม  2561  
เรื่อง การประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

เรียน คณะกรรมการ คณะท างาน 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) 
ตามบทบาทภารกิจในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคให้กับประชากร  
วัยเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามศักยภาพ และเหมาะสมกับบริบท/ศักยภาพของ
หน่วยงาน   นั้น   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการฯ 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ 425/2561 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ในวันที่  29-31  ตุลาคม  
2561  (พักค้าง 2 คืน) ณ  รีสอร์ทภูชิดหมอก  อ.เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามค าสั่งและก าหนดการที่แนบมา
พร้อมนี้   

จึงเรียนมาทราบและเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามก าหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าว  พร้อมกันนี้โปรดแจ้ง
ความประสงค์ในการเดินทางไปราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/A7ENjk ตั้งแต่วันที่  22 – 25  ตุลาคม 2561 นี้ 

 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

 



ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ห้องประชุมรีสอร์ทภูชิดหมอก  อ.เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่  29 - 31  ตุลาคม  2561  (ลงทะเบียนรำยงำนตัว  เวลำ  08.00 น – 08.45 น.) 

วันที่ เวลา 
09.00 น. - 10.30 น. 

เวลา 
10.45 – 12.00 น. 

เวลา 
13.00 – 15.30 น. 

เวลา 
15.45 น. – 17.00 น. 

เวลา 
18.00 น. - 21.00 น. 

29  
ตุลาคม 
2561 

ทบทวนผลการด าเนินงานของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สพป. 
- ผลการประเมิน มาตรฐาน สนง. 
- ผลการประเมิน ITA 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT, O-NET) 
(นางนวลลออ  เงินเมย  
นางพนิตสิรี แพ่งสภา) 
 

ชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ 
- กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  
- ศธจ.เพชรบูรณ์  
- จังหวัดเพชรบูรณ์  
- สถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
(ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 

- วิเคราะห์สภาพขององค์กร
ของหน่วยงาน จุดอ่อน- 
จุดแข็ง 

- ชี้แจงตัวชี้วัด เป้าหมาย
ความส าเร็จของ สพฐ.   

- เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด สพฐ.ปี 2562 
กับผลการด าเนินงานของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ก าหนดตวัชี้วัดของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  จากประเด็น
ตัวชี้วัดของ สพฐ. และผล
การด าเนินงานของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2561 

- ก าหนดตัวชี้วัดของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  จากประเด็น
ตัวชี้วัดของ สพฐ. และ 
ผลการด าเนินงานของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ปี 2561 (ต่อ) 

30  
ตุลาคม 
2561 

- ก าหนดประเด็นกลยุทธ์   
- ก าหนดวิสัยทัศน์   

พันธกิจ เป้าประสงค์ 

- ก าหนดกรอบแนวทาง 
มาตรการในการด าเนินงานแต่
ละตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับ 
สพป. / กลุ่มโรงเรียน / 
โรงเรียน  เป็นรายกลยุทธ์ 

- ก าหนดกรอบแนวทาง
มาตรการในการด าเนินงาน
แต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับ สพป. / กลุ่มโรงเรียน 
/ โรงเรียน  
เป็นรายกลยุทธ์  (ต่อ) 

- ก าหนดกรอบแนวทาง
มาตรการในการ
ด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด
ความส าเร็จในระดับ 
สพป. / กลุ่มโรงเรียน / 
โรงเรียน เป็นรายกลยุทธ์  
(ต่อ) 

- วิพากษ์ ทบทวนกรอบ
แนวทาง มาตรการในการ
ด าเนินงาน  
เป็นรายกลยุทธ์ 

31  
ตุลาคม 
2561 

- ก าหนดโครงการ กิจกรรม 
 
 

- ก าหนดเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล และการจัดเก็บ
ข้อมูล 

- ก าหนดวิธีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินกงาน 

- น าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงาน มาตรการ 
โครงการ กิจกรรม 

- แนวทางการขับเคลื่อนฯ 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมำยเหตุ  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 17.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็น   (ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 



 
 

 
ที่  ศธ  04106/3261 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

เพชรบูรณ ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี-หล่มสัก  พช 67000 

 17  ตุลำคม  2561 

เรื่อง กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ให้มีกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน   ในกำรนี้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จะด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้
สถำนศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนและพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   จึงขอควำมร่วมมือผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน  แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ผ่ำนระบบออนไลน์ที่
เว็บไซต์  https://goo.gl/ZxTffy   หรือ  QR Code ด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 17 – 26 ตุลำคม  2561  นี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร. 0-5673-7085 
โทรสำร  0-5673-7081 

 
โปรดแสดงความคิดเห็นได้ที่  https://goo.gl/ZxTffy   หรือ 
 

https://goo.gl/ZxTffy%20%20%20หรอ
https://goo.gl/ZxTffy


  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่ 24  ตุลาคม  2561  
เรื่อง การจัดท าข้อมูลฐาน (Baseline Data)  เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและแนวทาง มาตรการฯ ปี 2562   

เรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  / ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ประกอบ
กับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  มีก าหนดการในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ในระหว่างวันที่ 29-31  ตุลาคม 2561  ณ รีสอร์ทภูชิดหมอก  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอความร่วมมือผู้อ านวยการกลุ่ม 
ทุกกลุ่ม  จัดเตรียมข้อมูลฐาน (Baseline Data) ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยขอให้จัดเตรียมข้อมูลฐานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียงที่สุด  โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผน ผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางเอกสารทั่วไป  (นางสาวนงคราญ  ทองค า)  ภายในวันที่ 26  ตุลาคม 2561  ทั้งนี้ ขอให้
ท่านจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปประกอบในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561  ด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 
 



 

 

 
ที่  ศธ  04106/3260 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

เพชรบูรณ ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี-หล่มสัก  พช 67000 

    16  ตุลำคม  2561 

เรื่อง ประกำศจุดเน้นของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศ จุดเน้นของสถำนศึกษำในสังกัดฯ  

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ให้มีกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน   ในกำรนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้ก ำหนดจุดเน้นของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนและ
พัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงแจ้งประชำสัมพันธ์ จุดเน้นของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบและด ำเนินกำรวำงแผนงำน กิจกรรม โครงกำรให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ก ำหนด  ทั้งนี้  จะแจ้งรำยละเอียดกำรวัดและประเมินผลของ
สถำนศึกษำทรำบในโอกำสต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร. 0-5673-7085 
โทรสำร  0-5673-7081 
  



 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่ 16  ตุลำคม  2561  
เรื่อง ประกำศจุดเน้นของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

เรียน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย/ส่วน  และเจ้ำหน้ำที่ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ให้มีกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน   ในกำรนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้ก ำหนดจุดเน้นของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ มำตรฐำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงแจ้งประชำสัมพันธ์ จุดเน้นของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
ให้สถำนศึกษำในสังกัดและเจ้ำหน้ำที่ทรำบเพ่ือด ำเนินกำรวำงแผนงำน กิจกรรม โครงกำรให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ก ำหนด ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ ทั้งนี้ จะแจ้ง
รำยละเอียดกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำทรำบในโอกำสต่อไป 
 

 
(นำยอ ำนำจ บุญทรง)  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

  



 
 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง  จุดเน้นของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
................................................ 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ให้มีกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน   ในกำรนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้ก ำหนดจุดเน้นของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ มำตรฐำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้น ป.1-3  อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน 
2. นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
3. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3  ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
4. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3  เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
5. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
6. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
7. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   

ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 
8. สถำนศึกษำผ่ำนเกรฑ์กำรประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ ำกว่ำระดับดีมำก 
9. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงประกำศจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ให้สถำนศึกษำ 
ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือด ำเนินกำรวำงแผนงำน กิจกรรม โครงกำรให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ก ำหนดข้ำงต้น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ  วันที่  16  ตุลำคม  พ.ศ.  2561 

 
(นายอ านาจ บุญทรง)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 



สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต ๑ http://192.168.12.230/myoffice/2562/popup2.php?name=tkk1&file=read...

1 จาก 2 12/6/2562 13:40



สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต ๑ http://192.168.12.230/myoffice/2562/popup2.php?name=tkk1&file=read...

2 จาก 2 12/6/2562 13:40



 (ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1761 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

27    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ท่ี www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 

http://www.phetchabun1.go.th/


ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1762 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

27   พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ทุกเขต 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที ่ www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 
 
 

http://www.phetchabun1.go.th/


(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1763 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

27  พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ท่ี www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 
 

http://www.phetchabun1.go.th/


(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1764 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

27  พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ท่ี  www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 

http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่ 27   พฤษภำคม  2562  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  และขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน  O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี   
จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรจัดท ำลิงก์ไฟล์ ข้อมูล 
ไว้ที่ เว็บไซต์กลุ่มนโยบำยและแผน  พร้อมทั้งให้สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำ น 
www.phetchabun1.go.th 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

  

http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่ 27   พฤษภำคม  2562  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.phetchabun1.go.th/


 (สำเนาคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1130 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

30  มีนาคม  2563 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี www.phetchabun1.go.th  หรอืที่ https://bit.ly/3as3TXr 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสาร 0 5673 7085 



สำเนาคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1131 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

30  มีนาคม  2563 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่ www.phetchabun1.go.th  หรือที่ https://bit.ly/3as3TXr 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสาร 0 5673 7085 
  



(สำเนาคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1132 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

30  มีนาคม  2563 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.phetchabun1.go.th  หรือที่ https://bit.ly/3as3TXr 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสาร 0 5673 7085 
  

http://www.phetchabun1.go.th/


(สำเนาคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / 1133 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

29  มีนาคม  2563 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.phetchabun1.go.th  หรือที่ https://bit.ly/3as3TXr 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสาร 0 5673 7085 
  

http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่ 30  มีนาคม  2563  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดำเนินการจัดทำลิงก์ไฟล์ข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมทั้งให้สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.phetchabun1.go.th หรือที่ https://bit.ly/3as3TXr 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่ 30  มีนาคม  2563  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่www.phetchabun1.go.th  หรือที่ https://bit.ly/3as3TXr 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
(นายอำนาจ บุญทรง)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

 

http://www.phetchabun1.go.th/


สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต ๑ http://192.168.12.230/myoffice/2562/popup2.php?name=tkk1&file=read...

1 จาก 2 12/6/2562 13:40



สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต ๑ http://192.168.12.230/myoffice/2562/popup2.php?name=tkk1&file=read...

2 จาก 2 12/6/2562 13:40



 

 

 

แผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารลำดับท่ี 2/2563 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  



 
คำนำ 

 
“วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะการวางแผนเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของทุกเส้นทาง เป็นเสมือน

เข็มทิศที่คอยชี ้นำทางให้นักเดินทางทั้งหลายสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้   นั่นย่อมแสดงว่า หากเรามี 
การเริ่มต้นที่ดี ก็ย่อมนำไปสู่การจบที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ก็เช่นเดียวกัน  ในระดับผู้บริหารของ
องค์กรได้กำหนดแผนงานต่างๆ ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการ  ขั้นตอน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายนอกที่ผู้บริหารองค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ 
หลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนอย่างมาก โดยเฉพาะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การให้
ความสำคัญกับการวางแผนมากเช่นนี้ ถือเป็นจุดเริ ่มต้นที่ดี เพราะจะนำไปสู่การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรมีแผนสำหรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนเชิงรุก  หรือแผนเชิงรับ  
ซึ่งองค์กรก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใต้การนำของ ดร.อำนาจ  บุญทรง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนนโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  
ตลอดจนภารกิจในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เล่มนี้ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบตัิ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม  และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่  
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ยินดีน้อมรับคำแนะนำในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานในครั้งต่อไป 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

  



สารบัญ 
 
 หน้า 
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา                1 

1. ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1         1       
     พ้ืนที่และอาณาเขต               6 
  2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน            7 
  3. ข้อมูลพื้นฐาน                8 
  4. คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           11 
  5. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย             12 
  6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             13 
  7. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562         14 
     ส่วนที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน             14 
     ส่วนที่ 2 : ผลการรายงานการติดตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  28    
(เขตตรวจราชการที่ 17)                 
  8. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1      38 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         41 
  1. กระทรวงศึกษาธิการ              41 
  2. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           42 
  3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์            43 

ส่วนที่ 3 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        46 
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์    46 
• เป้าประสงค์  ค่านิยม  จุดเน้นสถานศึกษา 47 
• มาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 48 

ส่วนที่ 4 สรุปโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563        116 
       รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม            119 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 121 

2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10  สู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

129 



 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิขาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติประจำปี 2563 (รอบแรก) ระดับ สพป. 

135 

4 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 139 

5 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 144 

6 โครงการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 147 

7 โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 150 

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยประจำปี 2563) 153 

9 โครงการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 156 

10 โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 161 

11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC 166 

12 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม 171 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

13 โครงการพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computer Science) 176 

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 180 

15 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

183 

16 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  187 

17 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.รร. ในระยะเวลา 1 ปี 190 

18 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพป.พช.1 195 

   

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

19 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 201 

20 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 209 

21 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานทำในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 214 
 

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

22 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.พช.1 ปีงบประมาณ 2563 219 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 
23 โครงการนิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  223 

24 โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 226 

25 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 230 

26 โครงการการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

237 

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 241 

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

245 

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด 249 

30 โครงการทำบุญเดือนเกิด 253 

31 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา 2562 

255 

32 โครงการ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พบเพ่ือนครู 259 

33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 

264 

34 โครงการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 269 

35 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program) 

274 

36 โครงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data Technology 278 

 
 
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 283 

1. ปัจจัยความสำเร็จ 284 
2. ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ 284 
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา 284 

 
ภาคผนวก  285 

1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและแนวทาง  มาตรการในการพัฒนา 286 
คุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 294 
3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 299 

 



 

 

 

แผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารลำดับท่ี 2/2563 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  



 
คำนำ 

 
“วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะการวางแผนเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของทุกเส้นทาง เป็นเสมือน

เข็มทิศที่คอยชี ้นำทางให้นักเดินทางทั้งหลายสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้   นั่นย่อมแสดงว่า หากเรามี 
การเริ่มต้นที่ดี ก็ย่อมนำไปสู่การจบที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ก็เช่นเดียวกัน  ในระดับผู้บริหารของ
องค์กรได้กำหนดแผนงานต่างๆ ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการ  ขั้นตอน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายนอกที่ผู้บริหารองค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ 
หลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนอย่างมาก โดยเฉพาะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การให้
ความสำคัญกับการวางแผนมากเช่นนี้ ถือเป็นจุดเริ ่มต้นที่ดี เพราะจะนำไปสู่การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรมีแผนสำหรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนเชิงรุก  หรือแผนเชิงรับ  
ซึ่งองค์กรก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใต้การนำของ ดร.อำนาจ  บุญทรง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนนโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  
ตลอดจนภารกิจในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เล่มนี้ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบตัิ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม  และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่  
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ยินดีน้อมรับคำแนะนำในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานในครั้งต่อไป 
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หน้า 1 
 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
1. ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 37    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

(ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560) 

 
ข้อ 7 ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ดำเนินการเก่ียวกับงานช่วยอำนวยการ 
(ค) ดำเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
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(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผน 
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  

การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพ่ือดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 

การดำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

หน้า 5 
 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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  พื้นที่และอาณาเขต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

ใน 3 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  อำเภอชนแดน  และอำเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากร  263,291 คน  มีหมู่บ้าน 371 หมู่บ้าน มีตำบล 31  ตำบล มีองค์การบริหารส่วนตำบล  28 แห่ง  
 มีเทศบาลตำบล 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอหล่มสักและอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศใต้  ติดต่ออำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอคอนสาร  อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอบางมูลนาก   

อำเภอทับคล้อ, อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอำเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ตาราง 1  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 

เมืองเพชรบูรณ์ 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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ก.ต.ป.น. 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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3. ข้อมูลพื้นฐาน 
3.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

รายการ/อำเภอ 
จำนวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนจำแนกตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

ระดับประถมศึกษา 48 36 12 96 
อ.1  -  ป.6 13 3 1 17 
อ.2  -  ป.6 31 32 11 74 
ป.1  -  ป.6  4 1 - 5 

โรงเรียนขยายโอกาส 25 12 8 45 
อ.1  -  ม.3 6 2 0 8 
อ.2  -  ม.3 17 10 8 35 
ป.1  -  ม.3 2 - - 2 

รวม 73 48 20 141 
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน     

นักเรียน 1-120 คน 39 34 11 84 
นักเรียน 121-200 คน 23 8 7 38 
นักเรียน 201-300 คน 6 2 0 8 
นักเรียน 301-500 คน 3 3 1 7 
นักเรียน 501-1,500 คน 1 1 1 3 
นักเรียน 1,501-2,500  คน 1 - - 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนข้ึนไป - - - - 

รวม 73 48 20 141 
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)     

จำนวนต่ำกว่า 40 คน 7 9 5 21 
จำนวน  41-60 คน 13 12 5 30 
จำนวน  61-80 คน 9 5 1 15 
จำนวน  81-100 คน 6 4 - 10 
จำนวน 101-120 คน 4 4 - 8 

รวม 39 34 11 84 
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3.2. จำนวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับการจัดการศึกษา 

อำเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 170 20 77 5 0 0 247 26 
อนุบาลปีที่ 2 844 75 490 49 230 21 1,564 145 
อนุบาลปีที่ 3 967 74 534 48 255 20 1,756 142 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,981 169 1101 102 485 42 3,567 312 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,318 79 607 52 282 21 2,207 152 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,303 80 627 51 271 21 2,201 152 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,271 80 562 51 253 21 2,086 152 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,250 81 621 51 261 21 2,132 153 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,309 79 606 52 253 20 2,168 151 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,414 80 614 50 258 21 2,286 151 
รวมประถมศึกษา 7,865 479 3,637 307 1,578 125 13,080 911 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 529 26 317 14 174 10 1,020 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 497 26 316 15 161 9 974 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 500 26 252 13 149 9 901 48 
รวมมัธยมศึกษา 1,526 78 885 42 484 28 2,895 148 
รวมทั้งสิ้น 11,372 726 5,623 451 2,547 195 19,542 1,372 

3.3. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
จำนวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 70 44 18 132 
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน 6 4 1 11 
3. ข้าราชการครู 784 368 190 1,342 
4. พนักงานราชการ 22 4 4 30 
5. อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 14 9 5 28 
6. ครูวิทย์/คณิต 12 2 1 15 
7. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  21 9 1 31 
8. ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 34 13 5 52 
9. ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) 41 19 6 66 
10. ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 28 19 9 56 
11. ครูผู้ทรงคุณค่า 9 3 6 18 

รวม 1,041 494 246 1,781 
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3.4. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กันยายน 2562) 

ตำแหน่ง/กลุ่ม 
ข้าราชการ (คน) พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

- - 2 - - 2 4 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ   
สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

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

ทางการศึกษา 
- - 2 - - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 14 1 - - - 15 

10. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 5 - - 2 7 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 
12. กลุ่มกฎหมายและคดี - - 2 - - - 2 

รวม 5 14 42 1 7 8 77 
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4. คณะผู้บริหารการศึกษา 
 

 

 
นายอำนาจ  บุญทรง 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

               
     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต    นายสุนัด  บุญสวน 

     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 

          
          นายไท  พานนนท์         นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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5. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
 

                                    
         นายวลี  มีภู ่         นางนวลลออ  เงินเมย       นายมนตรี  ชว่ยพยุง 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                                                  
    นางไมตรี  สำราญรื่น     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว         นางอารีย์  คำมาตร 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 
   การเงินและสินทรัพย์          และประเมินผลการจัดการศึกษา              การจัดการศึกษา 
 

                                  
              นางทัศนา  จันทร์ลา                     นางอรุณศรี  ศรีเมือง    
    ปฏิบัติหน้าที่          ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู  
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                และบุคลากรทางการศึกษา 
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ             นายพิเชฐ  เสน่ห ์ 

         ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระหว่าง ปีการศึกษา  2560-2561 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 
ภาษาไทย 42.56 54.60 12.04 
ภาษาอังกฤษ 29.72 35.66 5.94 
คณิตศาสตร์ 32.95 34.41 1.46 
วิทยาศาสตร์ 36.06 37.99 1.93 

รวมเฉลี่ย 35.32 40.67 5.35 
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง  ปีการศึกษา  2560-2561  

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 
ภาษาไทย 40.33 49.98 9.65 
ภาษาอังกฤษ 23.33 26.01 2.68 
คณิตศาสตร์ 13.33 24.91 11.58 
วิทยาศาสตร์ 23.33 33.35 10.02 

รวมเฉลี่ย 25.08 33.56 8.48 
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7. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ดำเนินการรายงานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Monitoring Evaluation and Report on the Basic Education System : MERS) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ติดตามและประเมินผล
ตามตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 ผลการรายงานการติดตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เขตตรวจ
ราชการที่ 17) โดยสรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน สรุป 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1. สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จำนวน 141 แห่ง    (เรียนรวมกับ
โรงเรียนหลัก 10 แห่ง) 
2. สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ปีการศึกษา 2561 จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

1. สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จำนวน 141 แห่ง (เรียนรวมกับโรงเรียน
หลัก 10 แห่ง) 

2. สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน สรุป 
3. ร้อยละ 100 ของสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. จำนวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 141 แห่ง 
   (เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง) 
2. จำนวนสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุง

หลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จำนวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรม ราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141 แห่ง 
2. สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 ไปพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 
141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 

4. สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด จำนวน 141 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน สรุป 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมิน

การอ่านและการเขียนของ สวก. .สพฐ  ทุกระดับชั้น (ป.1 – ป.6) 
ตามท่ีรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ของ สตผ. สพฐ.  (ครั้ง
ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 จำนวน 20,369 
คน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยทั้งหมดเป็นร้อยละ 99.06 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2561 ทีเ่ข้ารับการประเมิน 
จำนวน 12,815 คน มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับพอใช้ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.28 

3. ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. 
กำหนด จำนวน  16,856 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.26 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน ในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตรระดับชั้น ป.6จำนวน 2,304 คน 
และ จบหลักสูตรระดับชั้น ม.3  จำนวน 900 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 
3,204 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2562) ผ่านการประเมินทักษะการ
คิดวิเคราะห์ จำนวน 3,204 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
1. นักเรียนในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตร ระดับชั้น  ป.6 และ ม.3  มีผล

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับผ่าน จำนวน 335 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.46 

2. นักเรียนในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตร ระดับชั้น  ป.6 และ ม.3  มีผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดี จำนวน 1,445 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน สรุป 
3. นักเรียน ในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตร ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  มีผล

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 
1,424 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.44 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) 

จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) 2,845 คน  ผ่านการประเมิน 2,845 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 2,845 คน  ผ่านการประเมิน 
2,845 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 2,845 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

10. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่อง
การอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

ส่วนกลางยังไม่กำหนดเครื่องมือในการประเมิน  

11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

ส่วนกลางยังไม่กำหนดเครื่องมือในการประเมิน  

12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.1-ม.6) ในสังกัด ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   ทั้งหมดจำนวน 15,909 
คน เข้ารับการประเมิน 15,867 คน และผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป จำนวน 
11,901 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
 
 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน สรุป 
13. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามวัย 
 

ยังไม่ได้ประเมิน  

14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141  แห่ง  
   1.1 สถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 

   1.2 สถานศึกษาท่ีจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Digital 
Literacy จำนวน 141  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100  

2. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3 ในสังกัด ทั้งหมด จำนวน 15,975 คน 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

   2.1 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy จำนวน 
15,975 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

   2.2 นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
จำนวน 15,975 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

บรรลุ
เป้าหมาย 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการห้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

1. นักเรียนในสังกัด จำนวน 19,542 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62) 
2. นักเรียนที่ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ จำนวน 19,542 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141 แห่ง 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
3. สถานศึกษาที่มีหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)  

จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน สรุป 
17. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จำนวน 141 แห่ง มีการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100   

บรรลุ
เป้าหมาย 

18. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี Digital Device เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ครบทุก
โรงเรียน 
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณต์่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครบทุกโรงเรียน 
3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอนครบทุกโรงเรียน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

19. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เรียนรู้ผ่าน Digital 
Platform 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
2. สถานศึกษาที่มีครูครบชั้น ไม่ได้จัดการเรียนการสอนผ่าน  
Digital Platform จัดการเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง 
4. ครูผู้สอนขาดทักษะ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Digital Platform 
5. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มีความรู้ ทักษะในการเรียนรู้
ผ่าน Digital Platform 
 
 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน สรุป 
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 
Platform 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการ
พัฒนาผ่าน Digital Platform จากระบบอ่ืน 
2.  สถานศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีครู่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ใน
การศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

21. ร้อยละ 80 ของครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ครูในสถานศึกษายังไม่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital 
Platform ในการจัดการเรียนรู้ 
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ ในสถานศึกษาไม่เพียงพอสำหรับครูในการศึกษา
หาความรู้ 
 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

22. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จำนวน 2,009 คน ผู้เรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาดังนี้ 
ภาษาไทย จำนวน 1,266 คน คิดเป็นร้อยละ 63.01 
ภาษาอังกฤษ จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78 
คณิตศาสตร์ จำนวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 20.35 
วิทยาศาสตร์ จำนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 

บรรลุ
เป้าหมาย 

23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น   ป.1 – 3 อ่านออก เขียนได้ 
ทุกคน 

นักเรียนปกติ ชั้น ป.1-3  จำนวน 5,934 คน อ่านออก เขียนได้จำนวน 
5,889 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น   ป.4 – 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
ทุกคน 

นักเรียนปกติ ชั้น ป.4-6 จำนวน 6,037 คน อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
จำนวน 5,960 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

25. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ไม่
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 146 แห่ง ไม่มี
นักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 3 แห่ง สถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการ
ทดสอบ NT ชั้น ป.3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 85 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 59.44 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

26. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาในสังกัด ที่มีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ 
NT ชั้น ป.3 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จำนวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 54.54 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

27. ร้อยละ 50 สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด ทั้งหมด 91 แห่ง มี
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงขึ้น จำนวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.83 

บรรลุ
เป้าหมาย 

28. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 
ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 146 แห่ง ไม่มี
นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 1 แห่ง สถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการ
ทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 24 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.55 

บรรลุ
เป้าหมาย 

29. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET 
ชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จำนวน 95 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
65.51 
 
 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
30. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมทางการบริหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 131 คน ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม
ทางการบริหาร จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

31. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการมีสำนึกความ
รับผิดชอบ (Accountability) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 131 คน ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ
ทางวิชาการมีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) จำนวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

32. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 131 คน ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

33. ร้อยละ 100 ของครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มี
ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 1,181 คน ข้าราชการครูมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 
1,181 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

34. ร้อยละ 100 ของครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มี
ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 1,181 คน ข้าราชการครูมีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ จำนวน 1,139 คน คิดเป็นร้อยละ 96.44 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

35. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 80 คน บุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
36. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141 แห่ง  (มีโรงเรียนมาเรียน
รวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง) 

2. สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

37. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141 แห่ง (มีโรงเรียนมาเรียน
รวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง)  
2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ระดับดีมาก 
จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี ID plan และ Portfolio 
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีแฟ้มสะสมผลงานและข้อมูลส่วน
บุคคล (Portfolio) ข้อมูลวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพรายบุคคล และมีการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) โดยได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 894 คน มี
ความสนใจและเลือกศึกษาต่อสายอาชีพจำนวน 545 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.96 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สามารถจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด 

1. สถานศึกษา ทั้งหมด  45  แห่ง  
2. สถานศึกษาที่มีทั้งการจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ

ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  45   แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100  

บรรลุ
เป้าหมาย 
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3. สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้แนวทางจากคู่มือของสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา เรื่อง “แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
อาชีพให้กับนักเรียน” ตามองค์ประกอบในการเสริมทักษะอาชีพ ครบ
ทั้ง 4 กิจกรรมหลัก 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม  
40. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมาย 

41. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency 
Assessment) ได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency 
Assessment) ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 91.12 ได้ลำดับที่ 34 ของ 
สพฐ. เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว ร้อยละ 9.47 

บรรลุ
เป้าหมาย 

42. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กลดลงอย่างน้อย 2 แห่ง 

ในปีการศึกษา 2562  ได้ดำเนินการบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ดังนี้ 
1. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเรียนรวม  จำนวน 10 แห่ง  
2. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 แห่ง 
3. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 แห่ง 

บรรลุ
เป้าหมาย 

43. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง อย่างน้อย 2 แห่ง 1. ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 146 แห่ง 
2. ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 141 แห่ง  
  มีโรงเรียนในสังกัดลดลง 5 แห่ง 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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44. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141 แห่ง 
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ที่สถานศึกษานำไปใช้ในการวาง

แผนการจัดการศึกษา (สามารถนับซ้ำได้) 
- DMC        จำนวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
- CCT         จำนวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
- School Mis จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
-  B-Obec   จำนวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
-  M-Obec  จำนวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
-  EMIS       จำนวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
-  e-MES     จำนวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จำนวน 141 แห่ง มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 141 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

46. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141 แห่ง  
2. สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนิน

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ไม่ต่ำกว่าระดับดี 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 141 แห่ง 
2. มีผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero  Waste 

School) ปี 2562   ดังนี้ 
     ระดับดี         42 โรงเรียน 
     ระดับดีมาก   76  โรงเรียน 
     ระดับดีเยี่ยม  23  โรงเรียน 
รวม 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

49. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable Development : EESD) 

ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจน จาก สพฐ. 
 
 

 

50. ร้อยละ 100 ของถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่ต่ำกว่าระดับดี 

1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 146 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562) ได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 จำนวน 146 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) จำนวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สถานศึกษาที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – 
Assessment Report : SAR) ในเวลาที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของ

บรรลุ
เป้าหมาย 
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สถานศึกษา ภาพรวมระดับดีขึ้นไป จำนวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 และสามารถจำแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 

ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.11 
ระดับดีเลิศ  จำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.51 
ระดับดี      จำนวน 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.38 

51. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีผลการประเมินภายนอก
ระดับดีข้ึนไป 

ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการประเมินภายนอก แต่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมเตรียมรับ
การประเมินภายนอกให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 131 แห่ง และมี
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 แห่ง ขอรับการประเมินภายนอก 
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ส่วนที่ 2 ผลการรายงานการติดตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เขตตรวจราชการที่ 17) 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการดำเนินงาน 
นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
1.1 STEM/STREM Ed. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีจำนวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education ดังนี้ 
1. ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 85 คน ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สสวท.  

จำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 157 คน  ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สสวท. 

จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14 
1.2 หลักสูตร Waldorf, Montessori, High 
Scope 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 128 
แห่ง มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตร Montessori จำนวน 6 แห่ง คิดเป็น      ร้อยละ 4.68 
หลักสูตร High Scope จำนวน 2 แห่ง คิดเป็น     ร้อยละ 1.56 

1.3 Brain Based Learning (BBL) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัย  
จำนวน 128 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร Brain Based Learning (BBL) จำนวน 16 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 12.5 

1.4 Project based Learning (PBL) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัย  
จำนวน 128 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร Project based Learning (PBL) จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 

1.5 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  132  แห่ง  
1. สถานศึกษาที่มีจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning จำนวน 132 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
2. สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning จำนวน  50 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 37.87 
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1.6 ทักษะการพูด อ่าน เขียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ป.1-ม.3)  ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2561 เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จำนวน 15,867 คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป จำนวน 11,901 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 

1.7 การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีครูเข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
จำนวน 200 คน ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ดังนี้ 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) Below A1 จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A1 จำนวน   81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A2 จำนวน   86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B1 จำนวน   13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B2 จำนวน     2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

1.8 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียนปีการศึกษา 2561 จำนวน 20,850 คน ผ่านการ
ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 20,850 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับ
ดีหรือดีเด่น จำนวน 15,637 คน คิดเป็นร้อยละ 74.99 

1.9 การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
ก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่เข้ารับการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 15,864 คน มีจำนวนนักเรียนผู้
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป จำนวน 11,901 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็น
พลเมือง (civic education) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 132 แห่ง  
(เรียนรวม 9 แห่ง) มีสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 132 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
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3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด  
จำนวน 141 แห่ง จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 128 แห่ง  ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
จำนวน 128 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 และจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 141 แห่ง 
ผ่าน   การประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจำนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
2.1.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 1,885 คน ได้รับการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
จำนวน 1,885 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

2.2 โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 

     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 141 โรงเรียน เรียนรวมกับ
โรงเรียนหลัก จำนวน 10 โรงเรียน จึงมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน
พร้อมแท็บเล็ต เพ่ือสนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา จำนวน 136 โรงเรียน  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ครบทุกโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ครูและนักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สัญญาณความเร็วสูง และความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และเข้าถึงองค์ความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2.1 การเรียนรู้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด   โดยมีการกำหนดเป็น
มาตรการ และกิจกรรม ในเรื่อง เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เข้าไว้ไปในขับเคลื่อนให้เป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
 1) สำรวจวิเคราะห์ทักษะด้าน Digital Literacy ของครูและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง 
 2) จัดทำคู่มือการใช้ Digital Literacy และการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่เผยแพร่ให้โรงเรียนนำไปใช้  
   3) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูที่ไม่มีความถนัดในการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital Literacy  
   4) นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy และ
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2.2.2 DLTV / DLIT / ETV ด้านวัสดุ อุปกรณ์ DLTV ห้องเรียนทางไกล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่   การปฏิบัติในระดับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาครูไม่ครบชั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV เพ่ือลด
ช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษาและการบริหารจัดการ โดยดำเนินการดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน DLTV จัดหาโทรทัศน์ จานดาวเทียม 
กล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อครบทุกห้องเรียน 

2) ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจ  ความตระหนักถึง
ความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
และเป้าหมายย่างชัดเจน 

3) พัฒนาครูผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลอุปกรณ์และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าในในการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และระบบภายในโรงเรียน สามารถแก้ปัญหา
เบื้องต้นในกรณีที่ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 
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4) แต่งตั้งคณะทำงานระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในโรงเรียน

ภายในกลุ่ม ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
5) จัดตั้งกลุ่มไลน์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือลง

พ้ืนที่ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานการเรียนรู้ได้โดยเร็ว 
2.2.3 การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่
ครบวิชา 

1) โดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และลูกจ้างที่ทำงานด้านการบริหารจัดการเพื่อลดภาระ
ครู โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์/ขาดแคลน 

2) โดยการตัดโอนตำแหน่งอัตรากำลังครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครู
ต่ำกว่าเกณฑ์ 

3) การบริหารจัดการเรียนรวม โดยนำนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยไปเรียนรวมกับโรงเรียน
หลักท่ีอยู่ใกล้เคียง และมีความพร้อมทำให้มีจำนวนครูเพ่ิมขึ้น 

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.1 การเพิ่มศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 
3.1.1 โลกทัศน์อาชีพ           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

(กิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานทำกระบวนการดำเนินงาน) โดยมีกระบวนการดำเนินงานแนะ
แนวอาชีพร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบูรณ์/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์/คณะกรรมการแนะแนวอาชีพระดับเขตพ้ืนที่ และศูนย์แนะแนว
ประจำเขตพ้ืนที่ โดยแนะแนวให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 45 แห่ง ใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นจุดแนะแนว 
จำนวน 7 จุด 7 วัน ผลการแนะแนวอาชีพทำให้นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อสายอาชีพ ร้อยละ 60.96 

3.1.2 การเตรียมผู้เรียนเพื่อการเป็นนวัตกรใน
อนาคต 

1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับหลักสูตร  (กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระ
เทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551) 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม หลักสูตร จาก สสวท. ซึ่งเป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ 
    - การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี ปี 2562 
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    - การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่นที่ 2 

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1 โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 

โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 31 โรงเรียน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
          1. มีความพร้อมตามโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม โรงเรียนเป็น
ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคมในท้องถิ่นชนบท 

4. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) ด้านทัศนคติ (Attitude) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะทั้ง  3  
ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะวิชาการ/ทักษะการเรียนรู้ 2) ทักษะชีวิต 3) ทักษะอาชีพ/ทักษะการทำงาน  สามารถรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

5. ทุกภาคสว่นทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ  รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลือ่นและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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4.2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 146 แห่ง   

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 91 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 62.32 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการดังนี้ 
          1. ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2562 ที่มีนักเรียนเรียนรวมและเลิก
สถานศึกษา จำนวน 114 คน 
          2. จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2562 – 2565 
          3. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2562 – 2565  
ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 
          4. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบเรียนรวม จำนวน 10 แห่ง 
          5. บริหารจัดการเลิกสถานศึกษา  
              - ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 แห่ง  
              - ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 แห่ง 

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีจำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการ
สอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 1,561 เครื่อง มีนักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 2,895 คน มีอัตราส่วน นร. : คอมฯ เท่ากับ 1.85 : 1 (เกณฑ์อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
ต่อนักเรียน 10 คน หรือ 1:10) คอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการเรียน  การสอนส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีอายุการใช้งานนาน  
ไม่ทันสมัยและชำรุด 

4.4 Partnership School - 
4.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคมเพ่ือรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 33 แห่ง 
และมีองค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ จำนวน 33 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 100 
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นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
5.1.1 การพัฒนาครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบ
วิชาเอกปฐมวัย 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีจำนวนครู ครูพ่ีเลี้ยง ครูปฐมวัยที่ทำการสอน
ระดับปฐมวัยทั้งหมด จำนวน 226 คน มีครู ครูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัยที่จบวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 127 คน มีครู ครูพ่ีเลี้ยง 
ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 99 คน มีครู ครูพ่ีเลี้ยง ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือ
นำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.53 

5.1.2 การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการเสนอหลักสูตรไปยัง สพฐ. ไดข้อ
อนุมัติหลักสูตรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
     1. หลักพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยากรคำนวณ (Computing Science) ประถมศึกษา 
     2. หลักพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยากรคำนวณ (Computing Science) มัธยมศึกษา 
     มีผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร จำนวน 83 คน สามารถนำชั่วโมงการพัฒนา จำนวน 12 ชั่วโมง มาประกอบการ
ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะได้ 

5.1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาจาการ
จัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะไปอบรม/พัฒนา จำนวน  5  ครั้ง  รวม  8 คน นำความรู้ที่ได้จาก
การอบรม/พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้จัดส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 16 คน  ผู้ขอ
เลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้จากการอบรมพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนและมีความรู้ในการจัดทำผลงานเพ่ือประกอบการเลื่อน วิทยฐานะ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่การดำเนินงานยังมีข้อจำกัดและ
ปัญหาอุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงทำให้การดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

ด้านผู้เรียน 
1. การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ปีการศึกษา 2561 ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่องยังไม่ครบร้อยละ 100 (98.72) 
3. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 มีผลคะแนนน้อยกว่าค่าร้อยละ 50 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย 
5. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานยังขาดความรู้ทักษะในการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการทำงานในแต่ละช่วงชั้นที่ชัดเจน ประกอบกับเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น 

ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กครูส่วนหนึ่ง
ไม่ได้นำรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้มาใช้ เนื่องจากครูหนึ่งคนรับผิดชอบหลายชั้น 
 2. ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการจัดการเรียนรู้ 
 3. ความสามารถทางภาษาของครู (ภาษาอังกฤษ) ผ่านการทดสอบ (CEFR) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (A2) 
 4. การพัฒนาครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แนวทางท่ีกำหนด เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
 5. ครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากไม่ได้กำหนด
ไว้ในนโยบายหรือจุดเน้นของหน่วยงานแต่ละระดับ 

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 
 1. นักเรียนส่วนหนึ่งออกกลางคัน เนื่องจากปัญหาทางด้านครอบครัว เช่น การหย่าร้าง ยากจน     
บิดามารดาไปทำงานต่างจังหวัด และส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด สภาพสังคมในชุมชน       
ไมเ่หมาะสม เช่น แหล่งการพนัน เป็นต้น 
 2. ระบบข้อมูลประชากรในวัยเรียนกับข้อมูลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ยังไม่เชื่อมโยงกันทำให้ประชากรวัยเรียนส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนว่ามีตัวตนหรือไม่ยากต่อ 
การสืบค้น 
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 3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระยะเวลาที่กำหนดยัง
ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้จบ
การศึกษาตามระยะเวลา 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส 
ที่ สพฐ. และจังหวัดกำหนด 
 2. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวไม่เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. 
กำหนด และตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3. สถานศึกษาไม่นำแผนการปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 4. ครูปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
 5. สถานศึกษายังไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ระดับสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารงานของสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมยัง
ไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. สถานศึกษาไม่ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดให้เป็นจุดเน้นสถานศึกษาเพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. จัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละไตรมาส 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเทศแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform  
 6. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติหน้าที่ 
 7. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ได้ระดับมาตรฐานการทดสอบ (CEFR) 
 8. กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการ 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 10. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายครู 
เครือจ่ายผู้บริหาร และเครือข่ายสาระการเรียนรู้ 
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8. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดแข็ง (Strength : S)  

1. โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน
ตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายกำหนด 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ 
ทุกระดับชัดเจน 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
บริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็น
ระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักการกระจายอำนาจ
รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ  
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ระบบพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหาร
และมีข้อมูลสำหรับการวางแผนและมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน  

10. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้นำ ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐาน มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ 
ตามความสามารถและสมรรถนะท่ีกำหนด 

12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

13. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการทำงานเป็นทีมมีค่านิยมในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

14. บุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่กฎหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ  
มีสมรรถนะสอดคล้องจากภาระงาน /มาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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15. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานสำนักงานได้ครบ 
เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 

2. ขาดการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล 

ได้ไม่ทั่วถึง 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจำนวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง 

 
โอกาส (Opportunities : O)  

1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้าน
การศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ ประชาชน/ผู้ปกครองมีความมั่นใจใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัด 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทุกตำบล เกือบทุกหมู่บ้าน  
ส่งผลให้สามารถให้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพและจัดการศึกษาได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
6. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 

7. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และอย่างหลากหลายส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกำหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง กับสภาพผู้เรียนและสามารถลดอัตราการ 
ออกกลางคัน 

9. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
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11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษานำมา
ประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 

12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/  
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
อุปสรรค (Threats : T)  

1. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ยากลำบากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา การ

คมนาคมแนวโน้นประชากรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีการบริการที่ดี และมีความพร้อม 

ทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน 
4. การบริหารหลักการตามหลักเกณฑ์ นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพบางโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากร 
6. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีผลกระทบต่อชุมชน 
7. รัฐกำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่ไม่เพียงพอตามสภาพจริง 
8. ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนได้ 

อย่างเต็มที่ 
9. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขาดเล็กเพ่ิมขึ้นเป็นการที่รัฐ

ลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
11. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมทะเบียนสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์ 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

หน้า 41 
 

 
ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้น 
ระดับประถมศึกษา 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
1. มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา 
2. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ  

(ภาษาที่สาม) 
3. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงการสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

เช่นทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในกเรื่องข้อกฎมาย  

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานร ดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราความต้องการจำเป็น

ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
6. ใช้กลไกฃกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดำเนินงานรวมกับหน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอ้ือต่อการ

ขับเคลื่อนของรัฐบาล 
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2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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นโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 
4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 6 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 7 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 

เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
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เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน

ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ  

ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ  

ตามบริบทของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ

ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมมีงาน
ทำ) 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษา 
นอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

4. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมนำศาสตร์พระราชา
พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

5. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

จุดเน้น 
1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด

วิเคราะห์ นำไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน) 
5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ 

ชาญฉลาด) 
6. การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท

ของจังหวัด  
8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าว 
สู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ค่านิยม   :  บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 
 
จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

1. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ต่ำกว่าระดับดี 

2. สถานศึกษามีการนิเทศภายในครบทุกห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีและใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือเพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
5. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
6. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามระดับชั้นที่กำหนด  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ไม่ต่ำกว่าระดับดี 
8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ 
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มาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาต ิ

1. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

มาตรการ 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน

หลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรมให้

ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยดึมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยหลักสูตรจิตอาสา 904 และหลักสูตรต้านทุจริต 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมใหผู้้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

3. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

 
 

โครงการจติอาสา ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 
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ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความรักในสถาบันหลักของชาติยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
เกี่ยวกับการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรกัใน
สถาบันหลักของชาติยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยดึมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  

 2. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่
พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจติ

มาตรการ 
พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจดักจิกรรมที่แสดงออกถึงการมี

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี   หลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอตัลักษณ์ มีจติ
สาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบตอ่ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 
 
 
 
 

 ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 
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อาสา รับผดิชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจรติมัธยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศลีธรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมที่

แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมืองมีหลักคดิที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศลีธรรม 

1.1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาแสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมืองมหีลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรมอัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม ตามโครงการโรงเรียนคณุธรรม 2 ดาว 

1.2. ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด แสดงออกถึงการมีทัศนคติทีด่ีตอ่
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผดิชอบต่อครอบครวั ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 
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2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มคีุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติ
สาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบตอ่ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

3. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัด
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศลีธรรม 

ระดับสถานศึกษา  
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อ

บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผดิชอบต่อครอบครวั ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีค่านยิม
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ที่พึงประสงค์ มีคณุธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม ระหว่างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมืองมีหลักคดิที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศลีธรรม 
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 3. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิต
และทรัพยส์ิน การค้า
มนุษย ์อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

มาตรการ 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความพร้อมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การคกุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จดัโครงการ/กิจกรรมให้

ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และมคีวามพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

1.1. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 
1.2. โครงการลูกเสือต้านภยัยาเสพติด เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1.3. โครงการจดัค่ายทักษะชีวิต ป้องกนัปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา  
1.4. โครงการระบบดูแลนักเรียน  

 

 ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 
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2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบตัิต่าง ๆ 

3. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภยั
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และ

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

3. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ไดร้ับคำปรึกษาช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ทันเวลา
รวมทั้งการอบรมบม่นิสยั 
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4. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การคกุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ ระหว่างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

5. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และมคีวามพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

หน้า 56 
 

 
 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

 
 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

กึษ
าจ

ังห
วัด

 

 4. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีน้อมนำ
พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่กำหนด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
กำหนดให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จดัโครงการ/กิจกรรมน้อม

นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
เป็นสถานศึกษาต้นแบบการจดักิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ เป็นศูนย์การจัดการเรยีนรู้กิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัด
กิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนอ้มนำพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง 4 ด้าน คือ 

1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
1.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
1.3 มีงานทำ – มีอาชีพ 
1.4 เป็นพลเมืองด ี

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการให้ผูเ้รียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. ร้อยละสถานศึกษาท่ี
จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

มาตรการ 
กำหนดให้สถานศึกษาปรับปรุงหลกัสูตรใหม้ีบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรกั
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมให้มี

บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

โครกงรตดิตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ตามจุดเน้นของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 
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3. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัดกจิกรรม
ให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการจดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหม้ี
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแช่งขันของประเทศ 

6. ร้อยละผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางดา้น
วิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

มาตรการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลศิ

ด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา และรวบรวมเครื่องมือวัด

แววจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนนิการวัดแววความถนัด

ทางการเรียนของนักเรยีน ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จดักิจกรรมแนะ
แนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสูก่ารพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม
ไปสู่ความเป็นเลิศดา้นทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรยีนตามความถนัด ความสนใจ และ
ความต้องการพัฒนาท้ังด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสตูร 

โครงการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่าน
ของผู้เรียนช้ัน ป.1  
ปีการศึกษา 2562 

ร้อยละ 80 2 2 2 2 
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4. นิเทศ กำกับติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนพร้อม
ทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับสถานศึกษา 
1. ดำเนินการวดัแววความถนัดทางการเรยีนของนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมไปสู่ความเป็นเลศิด้านทักษะอาชีพที่
ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความ
ถนัด โดยจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education)  

3. ส่งเสริมให้ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบดิจิทลั (Digital Learning Platform) 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
  

 7. ร้อยละผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาผ่านการ

มาตรการ  ร้อยละ 80 2 2 2 2 
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ประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน(Reading 
Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Literacy) และด้าน
การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลศิ
ด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะที่จำเปน็ของผู้เรียนด้านการรูเ้รื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA  

2. นิเทศ กำกับติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน พร้อมท้ัง
รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนด้านการรูเ้รื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

2. พัฒนาหลักสตูรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลศิด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

หน้า 64 
 

 
 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

 
 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

กึษ
าจ

ังห
วัด

 

ด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูไดร้ับการพฒันาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ตามแนวทางการประเมิน PISA 

4. จัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรยีนผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และดา้นการรูเ้รือ่ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5. ปรับเปลีย่นวิธีการวัด ประเมินผลการเรยีนของผู้เรยีน โดย
มุ่งเน้นการวัดประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
  

 8. ร้อยละผู้เรียนท่ีมี
ศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ

มาตรการ 
สร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขันของประเทศ 

แนวทางดำเนินงาน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการนักเรียน ผ่าน
กระบวนการแข่งขันวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี 

ร้อยละ 20 2 2 2 2 
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1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 

2. นิเทศ กำกับติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัด 
2. ปรับเปลีย่นอัตลักษณ์ของสถานศกึษาให้มุ่งเน้นการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนดั 
ความสามารถ และความสนใจ 

3. พัฒนาหลักสตูรและจัดกจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลศิทางวิชาการตามความถนดั และความ
ถนัดเต็มตามศักยภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูไดร้ับการพฒันาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้แก้ผูเ้รียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนดั และความถนดัเตม็ตามศักยภาพ 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศในทักษะ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 
ภาษา  (Coding) 

6. ปรับเปลีย่นวิธีการวัด ประเมินผลการเรยีนของผู้เรยีน โดย
มุ่งเน้นการวัดประเมินสมรรถนะรายบุคคล (ช้ัน ม.๓) 

พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับ 
สพป.) 
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7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

9. ร้อยละผู้เรียนทุก
ระดับมีสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสตูรมี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที ่๒๑ 
(3R8C) 

มาตรการ 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิง

สมรรถนะให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
และกำหนดจุดเน้นใหส้ถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ระดับปฐมวัย  

1.1. สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

1.2. จัดทำเครื่องมือประเมินเด็กปฐมวยั 
1.3. นิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลกัสูตรและให้ความ

ช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
 

2. ระดับพื้นฐาน 

โครงการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่าน
ของผู้เรียนช้ัน ป.1 ปี
การศึกษา 2562 

ร้อยละ 
100 

3 3 3 3 
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2.1. สร้างกลไกระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ รายบุคคล และเตรยีมความพร้อมใน
การศึกษาต่อด้านสายสามญัและสายอาชีพ 

2.2. จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะและจุดเน้นที่
กำหนด 

2.3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ระดับสถานศึกษา 
1. ระดับปฐมวัย 

1.1. พัฒนาหลักสตูรให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะให้
สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

1.2. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรปูแบบท่ี
หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้

1.3. จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็น
เล่น เรยีนรู้อย่างมีความสุข 

1.4. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอำนวยความสะดวก 
สนามเด็กเล่นให้ไดม้าตรฐาน  
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.5. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ท่ีมีคณุภาพเหมาะสม มมีาตรฐาน
และความปลอดภัย 
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1.6. อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะทีด่ี ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

1.7. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัยเพื่อการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา 

1.8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2. ระดับพื้นฐาน 
2.1. พัฒนาหลักสตูรให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะให้

สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2.2. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2.3. จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเนน้การใช้

ฐานความรู้และแบบความคิดในลกัษณะสหวิทยาการ (STEM 
Education) เช่น 

       - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
       - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
       - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทาง

แก้ปัญหา 
       - ความรู้และทักษะในด้านศลิปะ 
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       - ความรู้ด้านคณติศาสตร์และระบบคดิของเหตผุล
และการหาความสัมพันธ์ 

2.4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล Platform 
2.5. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนว
ทั้งด้านศึกษาต่อ และดา้นอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม และนำไปปฏิบัตไิด้ 

2.6. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์เป็น นักคิด นักปฏิบตัิ นักประดิษฐ์ เป็นนักนวตักร ไปสู่
พัฒนาในอนาคตรวมทั้งกิจกรรมกฬีา 

2.7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะทีด่ี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข 

2.8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และ
สังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

2.9. จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 

2.10. ดำเนินการใหผู้้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบและวินยัการคลัง 
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2.11. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

 10. ร้อยละของผูเ้รียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด 

มาตรการ 
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนระดับชั้น ป.3 ที่มีคะแนนผล

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 3 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับ สพป. 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม

ยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
2. จัดสอบและรายงานผลการสอบ 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนานักเรียน 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะความรูผู้้เรียนให้

สามารถมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ดำเนินกิจกรรมยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนานักเรียนรายบุคคล 

โครงการทดสอบระดับชาติ 
ช้ัน ป.3 NT  

ร้อยละ 50 3 3 3 3 
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 11. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

มาตรการ 
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนให้มีคะแนนผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม

ยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-NET) 
2. จัดสอบและรายงานผลการสอบ 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนานักเรียน 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะความรูผู้้เรียนให้สามารถมี

ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ดำเนินกิจกรรมยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (O-NET) 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนานักเรียนรายบุคคล 

โครงการจดัการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ปีการศึกษา 2562 
โครงการติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ตามจุดเน้นของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
โครงการทดสอบนักเรียนข้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 60 3 3 3 3 
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 12. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ทักษะการเรยีนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำ 
ตามความถนดัและความ
ต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
นำไปปฏิบตัิได ้

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนระดับ ช้ัน ป.6 และ ม.3 ให้มีการวดัแวว

และวัดระดับอาชีพเพื่อค้นพบความถนัดของตนเองและไดร้ับการฝึก
ทักษะตามความถนดัและความต้องการของตนเอง สามารถวางแผน
ชีวิต และวางแผนการเงินสำหรับตนเองที่เหมาะสม  

2. กำหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาจดักจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. แจ้งรายละเอียดและแนวทางปฏิบตัิการวัดแววและความถนดั

ทางอาชีพไปยังสถานศึกษา 
2. กำหนดให้สถานศึกษารายงาน  ผลการวัดแววและการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องและส่งเสริมทักษะตามความต้องการของ
นักเรียน 

3. กำหนดให้นักเรยีนช้ัน ป.6 ทุกคนจัดทำ Portfolio  
4. กำหนดให้นักเรยีนช้ัน ม.3 ทุกคนจัดทำ Portfolio และ ID 

plan 
5. สำรวจนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 และไม่ศึกษาต่อเพื่อส่งเสรมิให้

ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งอาชีพ 

1. โครงการการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

3. โครงการติดตามการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ  
80 

3 3 3 3 
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7. ให้สถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 

8. นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยใหโ้รงเรยีนรายงานผลการ
ดำเนินการ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดให้มีการวดัแววและความถนัดความอาชีพให้กับนักเรียน

ช้ัน ป.6 และ ม.3 ครบทุกคน 
2. ครูผูส้อนดำเนินการให้ผูเ้รียนระดบัช้ัน ป.6 ทุกคนจัดทำ 

Portfolio  
3. ครูผูส้อนดำเนินการให้ผูเ้รียนระดบัช้ัน ม.3 ทุกคนจัดทำ 

Portfolio และ ID plan  
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี

ทักษะด้านอาชีพ 
5. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเขต

พื้นที่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 13. ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

มาตรการ 
ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางดา้นความคดิ 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต  
2. นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ ภายใตส้ังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

2. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเขต
พื้นที่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต ในสถานศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
100 

3 3 3 3 
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 14. ผู้เรยีนทุกคนมี
ศักยภาพในการจดัการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

มาตรการ 
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนทุกคนให้มสีุขภาวะของตนเองให้มสีุข

ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังทางด้านรา่งกายและ
จิตใจ 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. พัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้จดักิจกรรมการเรยีนการสอนทักษะ

พื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านรา่งกายและจิตใจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน

มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านรา่งกายและจติใจ 

3. นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตผู้เรยีนทุกคน

มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ี
2. จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ

ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

3. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเขต
พื้นที่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ร้อยละ 
100 

3 3 3 3 
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 15. ครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
การเรยีนรู้หรืออำนวยการ 
การเรยีนรู ้

มาตรการ 
ส่งเสริมให้ครผูู้สอนใหม้ีการปรับเปลี่ยนจากครูผูส้อนเป็น Coach ผูใ้ห้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรยีนรู้ 
แนวทางการดำเนินงาน 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม พัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู้ให้

ครูผูส้อนเป็น Coach ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรยีนให้สอคล้องกับหลักสตูร 

2. นิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
1. ปรับเปลีย่นการจดัการเรียนนรู้ใหค้รูผูส้อนเป็น Coach 
2. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 

 ร้อยละ 80 3 3 3 3 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

16. ผู้เรยีนทุกคนสามารถ
เข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 

มาตรการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที ่

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกดั ให้มคีุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที ่

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรการ 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมอืกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี ตลอดจนการกำกับติดตาม และประเมินผล 

2. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนผู้เรยีนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที ่

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 
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2. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น จัดทำแผนการรับนักเรยีน ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

3. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็ก
วัยเรียนได้เข้าถึงบริการเรียนรูไ้ด้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 

4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน 
และทุกภาคส่วนบรหิารจดัการทัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาหาร อาหาร
เสรมิ(นม)  ให้ผู้เรยีนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

6. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ี
อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
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 17. ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน 
อย่างเพียงพอ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตาม
สภาพพื้นที่ภูมศิาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกจิและ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจำเป็นพิเศษ
สำหรับผู้พิการ 

มาตรการ 
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเ้รียนทุกกลุ่ม อย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ 
2. กำกับ ตรวจสอบการจัดทำข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

งบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับ สพป. 
1. กำกับ เร่งรัด ตดิตาม ตรวจสอบการจัดทำข้อมลูนักเรยีน

รายบุคคลและกลุ่มนักเรียนทุกประเภทที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา 

2. ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบงบประมาณในการสนับสนุนให้
ผู้เรยีน และสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจำป ี

4. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมานให้เด็กวัยเรียนกลุม่ขาดแคลน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจดัทำแผนงบประมาณ 
ตดิตาม กำกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ระดับสถานศึกษา 

 ร้อยละ 
100 
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1. จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใหถู้กต้อง ครบถ้วน ทันตาม
กำหนดเวลา 

2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วม 

3. จัดทำข้อมูลนักเรียนประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทัน
กำหนดเวลาที่ใช้ประการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ อาทิ เช่น 
นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ ฯลฯ 

 18. ร้อยละผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั 
(Digital Device)เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

มาตรการ 
กำหนดให้สถานศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 

Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามรีะบบโครงข่ายสื่อสาร

โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภยัสูง  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทลั (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน  
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ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีนให้เป็นห้องเรียนที่

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรู้แกผู่้เรียน 

2. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ
พัฒนา คุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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 19. ครูไดร้ับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีน 

มาตรการ 
กำหนดให้ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามรีะบบโครงข่ายสื่อสาร

โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภยัสูง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) และ

พัฒนาการสอนทักษะดิจิทลั (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดทำแผนการเรยีนรู้ที่มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
2. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ

พัฒนา คุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning Technology: DLT) 
3. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีนให้เป็นห้องเรียนที่

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรู้แกผู่้เรียน 
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 20. สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอยา่งเหมาะสม
ตามบริบท ดา้นประเภท
ขนาด และพื้นที ่

มาตรการ 
การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับให้มีคณุภาพ  และ

มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับ สพป. 
1. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคณุภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 

๑) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) 
มาตรฐานด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดา้นระบบ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้าน
ต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบรบิทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคญั  

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศกึษาระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็กใหม้ีคุณภาพ และตาม
มาตรฐานที่กำหนด  โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล และโรงเรียน
ขนาดเล็ก  

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ สถานศึกษาในทุกมิต ิ
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ระดับสถานศึกษา 
1. จัดทำแผนการพัฒนาให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบรบิทของพื้นที่ 
2. ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพและมาตรฐานใน

ด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 3) 
มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดา้น
เทคโนโลยีดิจิทลั Digital Technology เป็นต้น 

3. ประเมินตนเองและรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 21. สถานศึกษานำ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
กำหนดให้สถานศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 

Technology) เป็นเครื่องมือ   ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน  
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับ สพป. 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน

ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) 
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) สำหรับ
ผู้เรยีนทุกระดบั  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) 

ร้อยละ 80 4 4 4 4 
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อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรยีนรู้ของตนเอง
นำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต  

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทลั (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประสานงานกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการสนับสนุน
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology)  

ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพ  และมคีวามปลอดภัยสูง 
2. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ

พัฒนา คุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning Technology: DLT) 
3. สถานศึกษาจัดทำแผน/โครงการ ขอรับการสนับสนุน

เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) จากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
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 22. สถานศึกษามีระบบ
การดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองตลอดจน

ได้รับการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับ สพป. 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้ีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ

ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในการ
ดูแลช่วยเหลอและคุ้มครองผู้เรยีนตลอดจนไดร้ับการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

3. จัดทำโครงการคา่ยเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแกนนำ 
4. สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการ

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศกึษา 
5. สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 
6. สนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบคัดกรองนักเรียน SDQ และ

เยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100 
7. ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีกิจกรรมแนะแนว

เสรมิสร้างทักษะอาชีพแความเป็นเลิศทางวิชาการ 
8. มีศูนย์ประสานงานเฉพาะกจิคุม้ครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด 
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตในสถานศึกษาประจำปี 
2563 
โครงการลูกเสือต้านภยัยา
เสพติดในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
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9. กำกับ นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น เอกชน และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนในด้านต่างๆ 
และการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพตดิ

ในสถานศึกษา  
4. ดำเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
5. ให้มีระบบคดักรองนักเรยีน SDQ เป็นปัจจุบันและเยีย่มบ้าน

นักเรียนร้อยละ 100 ต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้ง 
6. จัดกิจกรรมแนะแนวสร้างเสรมิทักษะอาชีพและคามเป็นเลศิ

ทางวิชาการ 
7. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรยีน เช่น กิจกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมกีฬา ศลิปะ ดนตรี เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
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 23. สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนำมาใช้
ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
กำหนดให้สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนท่ี

สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจดัการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางดำเนินงาน 

ระดับ สพป. 
1. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจดัทำข้อมูลประชากรวัยเรียน

ของโรงเรียน 
2. จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 

เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  

ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และภาคเอกชน วางแผนการจดัการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมในเขต
พืน้ท่ีบริการ 

2. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทำสำมะโนประชากร
วัยเรียน  (อายุแรกเกิด - ๖ ปี) เพือ่ในไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษา 

3. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  
 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

24. สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายและจดักิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลติและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏบิัติใช้
ที่บ้านและชุมชนเช่น การ
ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง ฯลฯ 

มาตรการ   
ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาจัดทำ Road Map  และ

แผนปฏิบัติการใหส้ถานศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และจัดการเรยีนรู้
สร้างจิตสำนึกดา้นการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
1. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดักิจกรรม  โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ในการบริหารจดัการสถานศึกษา

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. กำหนดเป็นจดุเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนให้สอดคล้องกับความ

เป็นอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและนำไปปฏิบตัิที่บ้านและชุมชน 
3. สถานศึกษาขยายผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  สร้าง

เครือข่ายการดำเนินงานอนุรักษส์ิง่แวดล้อม  การผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชน 

โครงการติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ตามจุดเน้นของสำนักงาเนขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ 
100 

5 5 5 5 



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

หน้า 90 
 

 
 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

 
 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

กึษ
าจ

ังห
วัด

 

4. ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

 25. สถานศึกษามีการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภณัฑ์และพลังงานเพื่อ
ลดปรมิาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนท่ีโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  school) โดยใช้หลัก 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลติและการบรโิภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 
3. นำผลการประเมินโรงเรยีนปลอดขยะที่สามารถนำไป

เผยแพรไ่ด ้
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  school) 

โดยใช้หลัก3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องการบรหิารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละการนำขยะมาใช้ประโยชน์โดยใช้
หลัก 3RS 

3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนปลอดขยะ 

 ร้อยละ 
100 

5 5 5 5 
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 26. สถานศึกษามีการบูร
ณาการเรื่องการจดัการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste school) โดยใช้หลัก 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 
3. นำผลการประเมินโรงเรยีนปลอดขยะที่สามารถนำไป

เผยแพรไ่ด ้
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
ระดับสถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  school) 
โดยใช้หลัก3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องการบรหิารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละการนำขยะมาใช้ประโยชน์
โดยใช้หลัก 3RS 

3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนปลอดขยะ 

 ร้อยละ 
100 

5 5 5 5 
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 27. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียนชุมชน 
เรียนรูด้้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ 

มาตรการ  
ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษามกีารบริหารจัดการที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสรมิ  สนบัสนุน ให้สถานศึกษาจดัทำมาตรการ
ประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนายกระดับ
สถานศึกษานำร่องให้เป็นเหล่งเรียนรู้และขยายผลเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบด้านการพัฒนาด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดำเนินการ 

ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
1. จัดกิจกรรมประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการประกวด Best  Practice / โครงการ Green  

office 
ระดับสถานศึกษา  
1. จัดกิจกรรมประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการประกวด Best Practice / โครงการ Green 

office 
3. สถานศึกษาจัดแหล่งเรยีนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อให้ความรู้และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 28. สถานศึกษามีการเก็บ
ข้อมูลเปรยีบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออก
ไซต์ในการดำเนินกิจกรรม
ประจำวันในสถานศึกษา
และที่บ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 
 

มาตรการ 
ส่งเสริม  สนับสนุน  การสร้างจิตสำนึกและการจัดการเรยีนรู้ 

การผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมลู Carbon 

Footprint จดัระบบนิเทศ  ติดตามผลการดำเนินงานด้วยระบบ 
Online 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดทำหน่วยการเรียนรู้  ในเรื่องการผลิตและบรโิภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  สรา้งจิตสำนึก  ความรับผดิชอบ  ใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. หาแนวทางปอ้งกัน  การอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็น

รูปธรรม 
4. จัดทำรายงานข้อมลูเกี่ยวกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
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 29. ครู มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัย
ด้านการสร้างสำนึกด้าน
การผลิตและบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได ้ 

มาตรการ 
ส่งเสริม  พัฒนาครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและดำเนินการจัดทำ

งานวิจัยด้านการสร้างจติสำนึก  ดา้นการผลิต  การบริโภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. พัฒนาครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและการดำเนินการจัดทำ

งานวิจัยด้านการสร้างจติสำนึกด้านการผลิต การบริโภคที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมประกวด Best  Practice  นวัตกรรมโรงเรียนที่
มีการบรหิารจดัการโรงเรยีน  คารบ์อนต่ำ 

3. ยกย่อง  เชิดชู  เกียรติ  โรงเรยีนที่มีนวัตกรรม 
ระดับสถานศึกษา 
1. ครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ

สร้างจิตสำนึก  ด้านการผลิต  การบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ครูนักเรยีนนำสื่อนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด (ผลิตขึ้น/

นำมาจากหน่วยงานอ่ืน) มาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำวันและชุมชนไดต้ามแนวทาง Thailand 4.0 

3. จัดกระบวนการเรียนรูด้้วยกระบวนการ Active  learning 
4. จัดทำนวัตกรรมของสถานศึกษาโดยการมสี่วนร่วม 
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 30. สถานศึกษาที่ครูและ
นักเรียนสามารถนำสื่อ
นวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคดิมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้
ตามแนว ทางThailand 
4.0 
 

มาตรการ 
ส่งเสริม  พัฒนาครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและดำเนินการจัดทำ

งานวิจัยด้านการสร้างจติสำนึก  ดา้นการผลิต  การบริโภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. พัฒนาครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและการดำเนินการจัดทำ

งานวิจัยด้านการสร้างจติสำนึกด้านการผลิต การบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมประกวด Best  Practice  นวัตกรรมโรงเรียนที่
มีการบรหิารจดัการโรงเรยีน  คารบ์อนต่ำ 

3. ยกย่อง  เชิดชู  เกียรติ  โรงเรยีนที่มีนวัตกรรม 
ระดับสถานศึกษา 
1. ครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ

สร้างจิตสำนึก  ด้านการผลิต  การบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. ครูนักเรยีนนำสื่อนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด (ผลิตขึ้น/
นำมาจากหน่วยงานอ่ืน) มาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำวันและชุมชนไดต้ามแนวทาง Thailand 4.0 

3. จัดกระบวนการเรียนรูด้้วยกระบวนการ Active  learning 
4. จัดทำนวัตกรรมของสถานศึกษาโดยการมสี่วนร่วม 
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 31. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษามี
การปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานท่ีให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจดัจ้างท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
 
 
 

มาตรการ   
1.  ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนใหเ้ป็น

สำนักงานสีเขียวต้นแบบ 
2.  ส่งเสรมินโยบายการจดัซื้อจัดจ้าง  ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ปรับปรุงภูมิทัศนส์ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้วัสดุที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. บุคลากรทุกคนนำวัสดุมาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกดิ

มลพิษวัสดุในสำนักงานปฏิบตัิงานและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ประกาศนโยบายการจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน 

ระดับสถานศึกษา 
1.  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ให้สะอาด  ร่มรื่น  

สวยงาม  น่าอยู่  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้  การฝกึอาชีพ  โดยใช้วิธีการบวน

การด้วยการเกษตรอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน 
3.  นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรูด้้านการผลติที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 100 5 5 5 5 



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

หน้า 97 
 

 
 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

 
 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

กึษ
าจ

ังห
วัด

 

4.  ดำเนินการจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ความสมดุล 

32. สถานศึกษาได้รบัการ
กระจายอำนาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็น
อิสระ 

มาตรการ 
กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรอืกลุ่มสถานศึกษามีความเป็น

อิสระในการบริหารและ 
จัดการศึกษาครอบคลมุ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารทั่วไป โดย
ดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษา  
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ระเบียบ ข้อปฏิบัติของ สพป.

เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจใหส้ถานศึกษา
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดหาเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบตัิ
หน้าท่ีสนับสนุนงานดา้นธุรการ ดา้นการเงิน ด้านการบัญชีและพัสด ุ
เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระทีเ่กดิสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบตัิหน้าที่การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาให้มีการบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) โครงการการทบทวนการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณของ
สถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีตำแหน่ง ผอ.รร.  
ระยะเวลา 1 ป ี
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4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มรีะบบการ
บริหารจดัการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรยีน 
การเรยีนรวม 

5. จัดประชุมอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุสมบัติสมรรถนะและความรู้ความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับปฏิบตัิหน้าที ่

6. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อทำ
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดแูลกิจกรรมและการประกันคณุภาพ
สถานศึกษา 

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบรหิารจดัการศึกษาใหส้อดคล้องกับการพัฒนา
ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

8. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ การบริหารจัดการงานท้ัง 4 
ด้าน ของสถานศึกษา 

9. นำผลการตดิตาม ตรวจสอบ มาแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษา หรือกลุม่สถานศึกษาดำเนินการบริหารและการ

จัดการศึกษาครอบคลมุ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ตามที่
ได้รับการกระจายอำนาจตามระเบยีบกฎหมายที่กำหนด  
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2. สถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
ทำหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ดูแลกจิการและการประกันคณุภาพของ
สถานศึกษา 

3. ประเมินตนเองด้านการบริหารจดัการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 

 33. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบตดิตาม 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ตำบล 

มาตรการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลาและนำเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) มาช่วยในการบริหารจัดการ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย  

มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลักธรร
มาภิบาล 

2. มีส่วนร่วม จดัทำแผนบรูณาการจดัการศึกษาระดับพ้ืนท่ี 
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
4. กำหนดให้ทุกกลุ่มงานมีการคิดพฒันานวัตกรรมเทคโนโลยมีา

ใช้ในการบริหารจดัการ 

1) โครงการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) โครงการนิเทศ ติดตามฯ 
การเตรียมความพร้อมใน
การเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 

3) โคงรการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
พัฒนาครูผู้ช่วยสูค่รูมือ
อาชีพ 

4) โครงการการคัดเลือก
สถานศึกษาและสมัมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการคณุภาพมาตรการ

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 
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5. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา กลุ่ม
โรงเรียน เครือข่ายผู้บรหิาร เครือข่ายครู และเครือข่ายสาระการเรยีนรู้ 
เป็นต้น 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย 
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยการบริหาร

จัดการเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรู้ในการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา เพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA Award 
ประจำปีการศึกษา 2562 

5) โครการผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพบเพื่อนคร ู

6) โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

7) โครงการนิเทศรวมพลัง
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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 34. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ สถานศึกษา 
นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
บริหารจดัการและตัดสินใจ 
ทั้งระบบ 

มาตรการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลาและนำเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) มาช่วยในการบริหารจัดการ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย  

มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลักธรร
มาภิบาล 

2. มีส่วนร่วม จดัทำแผนบรูณาการจดัการศึกษาระดับพ้ืนท่ี 
3. มกีารประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
4. กำหนดให้ทุกกลุ่มงานมีการคิดพฒันานวัตกรรมเทคโนโลยมีา

ใช้ในการบริหารจดัการ 
5. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ

เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา กลุ่ม
โรงเรียน เครือข่ายผู้บรหิาร เครือข่ายครู และเครือข่ายสาระการเรยีนรู้ 
เป็นต้น 
 

 ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 
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ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย 
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยการบริหาร

จัดการเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 
ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรู้ในการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
 35. สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา
มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจดัการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส 

ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจดัการตามหลักธรรมภิ
บาล เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาใหม้ีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  

2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับตดิตามตรวจสอบ การบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิ
กการรายงานข้อมลูการเงิน
ด้านการศึกษาของโรงเรียน 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้าน
การเงิน การบัญชีของ
โรงเรียนในสังกัด 
โครงการทำบญุเดือนเกดิ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจดัจ้างตาม

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 
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ระดับสถานศึกษา 
1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความ

โปร่งใส ปลอดการทุจรติ และประพฤติมิชอบ บริหารจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล  

2. ดำเนินการบริหารจัดการด้วยความโปร่งในปลอดการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสามารถ
ตรวจสอบได ้
 

พระราชบัญญัติและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

 36. สพป.และสถานศึกษา 
ระดับ ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

มาตรการ 
หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. วิเคราะหผ์ลการประเมินปีที่ผ่านมาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง 

และแนวทางการพัฒนา 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการสร้าคุณธรรม จรยิธรรม ระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 
3. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
4. กำหนดผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแนวทางการประเมิน 
5. ถ่ายทอดตัวช้ีวัดให้ผูร้ับผดิชอบและผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการการจัดทำ
แผนปฏิบัติกาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

หน้า 104 
 

 
 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

 
 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ค่า
เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

กึษ
าจ

ังห
วัด

 

6. ประชุมชีแ้จงตัวช้ีวัดการประเมินฯ ให้บุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษาได้รู้บทบาทและดำเนินการให้สอดคล้องตัวช้ีวัด 

7. ช้ีแจงประเมินการประเมินฯ ใหผู้บ้ริหารโรงเรยีนได้รับทราบ 
8. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลการ

ดำเนินงานเป็นระยะ 
9. ซ้อมการประเมินก่อนรายงานเข้าระบบ Online 

10. รายงานการประเมินเข้าระบบ Online 
ระดับสถานศึกษา 
1. กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นโรงเรียนสุจริต 
2. พัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนเครอืข่ายสุจรติ 
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 37. สถานศึกษาทุกแห่ง
และหน่วยงานในสังกัดมี
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
วิชาการผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด 

มาตรการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
แนวทางการดำเนินการงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรยีน ครู บุคา

กรทางการศึกษาสำหรับใช้ในการบริหารจดัการและการตดัสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานการศึกษาให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคากรทางการศึกษาสำหรับใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรยีน 

ครู บุคากรทางการศึกษาสำหรับใช้ในการบริหารจดัการได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา 

 
 
 

1. โครงการติดตามการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามจุดเน้น
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
1  

2. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการ
ศึกษษ 

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 
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 38. สถานศึกษาทุกแห่งมี
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมลู
ต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรูสู้ผู่้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( Big Data 
Technology) 

มาตรการ 
1. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยดีจิิทัล (Digital 

Technology) และระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

2. พัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบคุคลใหเ้ชื่อมโยงกับข้อมูลตา่งๆ 
นำไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการเรยีนรูสู้่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( Big Data Technology) 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ นำ (Big 

Data Technology) มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมติิต่างๆ  

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้รียน
รายบุคคลที่เช่ือมโยงกับข้อมลูต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อจดัการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่เช่ือมโยงกับข้อมลู

ต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

 

 100 6 6 6 6 
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 39. สถานศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

มาตรการ 
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)ด้านการเรียนรู้

ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศกึษา ด้านการบรหิารงาน เชื่อมโยงถึง
การพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบคุคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีและใช้แพลตฟอร์มดจิิทัล 

(Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบรหิารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั้งแตร่ะดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรดา้นการศึกษาของประเทศ 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษามี
และใช้แพลตฟอรม์ดิจิทลั (Digital Platform)ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีน
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนา
ครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบ

 ร้อยละ 
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ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวยั จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชือ่มโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษามีและใช้แพลตฟอรม์ดจิิทัล (Digital Platform) 

ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรทางการศึกษา ด้านการ
บริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั้งแตร่ะดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรดา้นการศึกษาของประเทศ 
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 40. สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบข้อมลูสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวาง 
แผนการจดัการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการ

วางแผนในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. เขตพื้นท่ีการศึกษามรีะบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถ

ใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานการศึกษาให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทุกด้านทีส่ามารถใช้ในการวางแผนในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดทำข้อมลูสารสนเทศทุกด้านที่ถูกต้องครบถ้วน

ทันตามกำหนดเวลาทีส่ามารถใช้ในการวางแผนในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการติดตามการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามจุดเน้น
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
1  

2. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดความสำเร็จไปสู่ระดับกลุ่มและระดับบุคคล  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 100 1. นายนิพล  พลกลาง 
2. นางมนสันันท์  กุลวงศ ์
3. นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ร้อยละ 100 1. นายนิพล  พลกลาง 
2. นางมนสันันท์  กุลวงศ ์
3. นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ร้อยละ 100 1. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 
2. นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 1. นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ 

5. ร้อยละสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 100 1. นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ 
2. นางยุพา  ตาลสุก 
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กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

6. ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ร้อยละ 80 1. นางสุมาลี  ขจรไพร 
2. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง 
3. นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ 
4. นางชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 

7. ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)  
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ 80 1. นางนิลยา ทองศรี 
2. นางสุมาลี ขจรไพร 
 

8. ร้อยละผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ร้อยละ 20 1. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
9. ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ 

1. นางสาวลภัสรดา คำมา   
2. น.ส.วรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล 
3. นางสุพัตรา คงศิริกร 
4. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ 
5. นางยุพา ตาลสุก 
ผู้ให้ข้อมูล  
1. นางนิลยา  ทองศรี 
2. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ 
3. นางสุมาลี ขจรไพร  
4. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 
5. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง 
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6.นางจิรันธนิน คงจีน 

10. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT)  
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 50 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 60 1. นางสุมาลี ขจรไพร 

12. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ  80 1. นางสุพัตรา คงศิริกร 
2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล 
 

13. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 1. นางสุพัตรา คงศิริกร 
2. นายนิพล พลกลาง 
3. นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ 

14. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ร้อยละ 100 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ 
2. นางยุพา ตาลสุก 

15. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรืออำนวยการ 
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

1. นางจิรันธนิน  คงจีน 
2. นางธมนภัทร นนทะภา 



  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

หน้า 113 
 

ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

  

16. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน ร้อยละ 100 1. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 
17. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย

คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการ
จำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา  จันทร์ลา 
2. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 

18. ร้อยละผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา  จันทร์ลา 

19. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา  จันทร์ลา 

20. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ ร้อยละ 100 1. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ 

21. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 1. นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ 
2. นายนิพล  พลกลาง 

22. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 1. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 
2. นางสุพัตรา คงศิริกร 
3. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล 

23. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 1. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 

24. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

ร้อยละ 100 1. นางยุพา  ตาลสุก 
2. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 
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25. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

ร้อยละ 100 1. นางยุพา  ตาลสุก 
2. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

26. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

ร้อยละ 100 1. นางยุพา  ตาลสุก 
2. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

27. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ร้อยละ 100 1. นางยุพา  ตาลสุก 

28. สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

ร้อยละ 100 1. นางยุพา  ตาลสุก 
2. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

29. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

3 1. นางยุพา  ตาลสุก 
2. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

30. สถานศึกษาท่ีครูและนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 

ร้อยละ 5 1. นางยุพา  ตาลสุก 
2. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

31. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

100 
 
 
 
 
 
 

1. นางยุพา  ตาลสุก 
2. นางอารีรัตน์ สาธารณะ 
3. นางสาวชวาลา พรหมมา 
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ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล   

32. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ ร้อยละ 100  

33. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

ร้อยละ 100  

34. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

35. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก 
2. นางสุมาลี ขจรไพร 
3. นางทัศนา จันทร์ลา 

36. สพป.และสถานศึกษา ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ร้อยละ 100 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก 
2. นางสุมาลี ขจรไพร 
3. นางทัศนา จันทร์ลา 

37. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

38. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology) 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

39. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
จัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

40. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 
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ส่วนที่ 4 

สรุปโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สรุปโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563   : งบบริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
(งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) 
(แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัด
การศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 1 

สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 2 

สพฐ.จัดสรร  

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี 2563 

260,000   260,000 กานต์พิชชา
ภัทณ ์
คนสมบรูณ ์

2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10  สู่สถานศึกษา 

17,000  17,000  มนัสนันท์ 
กลวงษ์ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิขาการ
นักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติประจำปี 2563 (รอบแรก) 
ระดับ สพป. 

79,800     79,800 ธงชัย  
วงค์กาอินทร์  

4 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

389,044     389,044 สุมาลี  
ขจรไพร  

5 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

70,920     70,920 พิน   
สงค์ประเสริฐ  

6 โครงการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

27,333   27,333   พิบุลขวัญ 
กลิ่นมิ่ง 

7 โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

80,190   80,190 พิน 
สงค์ประเสริฐ 

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะ
ภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจำปี 2563) 

22,350   22,350   นิลยา 
ทองศรี 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 1 

สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 2 

สพฐ.จัดสรร  

9 โครงการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 

17,000   17,000 มนัสนันท์ 
กุลวงศ ์

10 โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

113,230   113,230 สุมาล ี
ขจรไพร 

11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active 
learning ด้วยกระบวนการ PLC 

13,000  13,000  จิรันธนิน 
คงจีน 

12 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม 

36,000  36,000  จิรันธนิน 
คงจีน 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

13 โครงการพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ (Computer Science) 

46,920   46,920   ภิญญาพัชญ ์
เหมือนโพธิ ์

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

10,000   10,000   กาญจนา 
คูทิพย์ 

15 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

24,510   24,510 จิรันธนิน 
คงจีน 

16 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  

14,700 14,700     อรุณศรี  
ศรีเมือง 

17 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง ผอ.รร. ในระยะเวลา 1 ปี 

39,430   39,430   นิสา 
คำพันธ ์

18 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพป.พช.1 

166,480  166,480  อรุณศร ี
ศรีเมือง 

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

19 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
ปีงบประมาณ 2563 

36,900 36,900     สุพัตรา  คงศิ
ริกร  

20 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 

10,000     10,000 ชนิดาภา  
สาตรเีฮา้  

21 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพ่ือการ
มีงานทำในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
  

55,000 55,000     จิรันธนิน  
คงจีน  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 1 

สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 2 

สพฐ.จัดสรร  

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

22 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
สพป.พช.1 ปีงบประมาณ 2563 

20,000  20,000  วรกมลกฤษณ์ 
เฉลิมพิตร
พิบูล 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 

23 โครงการนิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562  

50,000 50,000     ภิญญาพัชญ์ 
เหมือนโพธิ ์ 

24 โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

104,920   84,920 20,000 ภิญญาพัชญ ์
เหมือนโพธิ ์

25 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

59,700 59,700     นงคราญ  
ทองคำ  

26 โครงการการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

19,400 19,400     นงคราญ 
ทองคำ  

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

195,040 50,000 145,040   วัชรินทร์  
ชัยนอก  

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงาน
ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

10,860 5,430 5,430   พัชรินทร์ เต็ง
ยี่  

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด 

42,100 42,100      ไมตรี 
สำราญรื่น  

30 โครงการทำบุญเดือนเกิด  -          สุภาพร   
มั่งมี  

31 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต้นแบบรางวัล IQA Award ประจำปี
การศึกษา 2562 

5,000     5,000 พิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 1 

สพป.
จัดสรร 
ครั้งท่ี 2 

สพฐ.จัดสรร  

32 โครงการ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พบเพ่ือน
คร ู

42,860 42,860     วัชรินทร์  
ชัยนอก  

33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 

15,450 15,450     วารุณี  
ผลบญุ  

34 โครงการติดตามการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

71,220   71,220   ชมัยพร 
อ่อนวัน 

35 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา (P-School 
Checking Program) 

20,300   20,300   ทัศนา 
จันทร์ลา 

36 
โครงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ฐานข้อมูล Big Data Technology 

23,450   23,450   ทัศนา 
จันทร์ลา 

 รวมทั้งสิ้น 2,026,627 391,540 565,393 1,069,694 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
  















































































































































































































































































































































































 
 (ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร ได้ที่ http://bit.do/planpbn1-62  หรอื www.phetchabun1.go.th  หรือ
สแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 

http://bit.do/planpbn1-62sinv
http://www.phetchabun1.go.th/


 
 

ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ทุกเขต 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่  http://bit.do/planpbn1-62  หรอื  www.phetchabun1.go.th  หรือ
สแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 

http://bit.do/planpbn1-62
http://www.phetchabun1.go.th/


(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ http://bit.do/planpbn1-62 หรือ www.phetchabun1.go.th  
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 
 

http://bit.do/planpbn1-62sinv
http://www.phetchabun1.go.th/


(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ http://bit.do/planpbn1-62 หรือ www.phetchabun1.go.th  
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 
  

http://bit.do/planpbn1-62sinv
http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่    พฤษภำคม  2562  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  และขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน  O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี   
จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรจัดท ำลิงก์ไฟลข้อมูล 
ไว้ที่ เว็บไซต์กลุ่มนโยบำยและแผน  พร้อมทั้งให้สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
www.phetchabun1.go.th 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  

http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่    พฤษภำคม  2562  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://bit.do/planpbn1-62  หรือ www.phetchabun1.go.th   
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://bit.do/planpbn1-62sinv
http://www.phetchabun1.go.th/


 
 (ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที ่www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
  

http://www.phetchabun1.go.th/


 
 

 
ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ทุกเขต 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรไดท้ี ่ www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
  

http://www.phetchabun1.go.th/


 
 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที ่www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 

http://www.phetchabun1.go.th/


 
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ที่ ศธ 04106 / ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช 67000 

    พฤษภำคม  2562 

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรียน ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่  www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.0 5673 7083 ต่อ 25   056737085  และ  080 515 6968   
โทรสำร 0 5673 7085 
 
  

http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่    พฤษภำคม  2562  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  และขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน  O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี   
จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรจัดท ำลิงก์ไฟล์ข้อมูล 
ไว้ที่ เว็บไซต์กลุ่มนโยบำยและแผน  พร้อมทั้งให้สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
www.phetchabun1.go.th 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  

http://www.phetchabun1.go.th/


 บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่    พฤษภำคม  2562  
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

เรียน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง แล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  มำเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารไดท้ี ่www.phetchabun1.go.th  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.phetchabun1.go.th/
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รายงานการประชุมทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่1  / 2562 
31  พฤษภาคม  2562   เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
************************************** 

ผู้มาประชุม  
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายวลี  มีภู ่ รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
6. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
8. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12.  นางทัศนา  จันทร์ลา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
13.  นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ 
14. นายพิน  สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ 
15. นางนิลยา  ทองศรี ศึกษานิเทศก์ 
16. นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 
17. นางสุมาลี  ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ 
18. นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ 
19. นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ 
20. นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
21. นางยุพา  ตาลสุก นักวิชาการศึกษา 
22. น.ส.วรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล ศึกษานิเทศก์ 
23. นางวารุณี  ผลบุญ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
24. นายนิพล  พลกลาง ศึกษานิเทศก์ 
25. นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ 
26. นางกานต์พิชชาภัทน์  คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

2 นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
3.   นางวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00  น.  
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มีการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ  
โภชนาการเพ่ือเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ “ ผลการคัดเลือก  ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านโพธิ์ ทอง 
2. โรงเรียนบ้านวังศาล 
3. โรงเรียนบ้านตะเบาะ 

เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.  ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ 7  มิถุนายน  2562  ในภาคเช้า  ให้ชี้แจงนโยบาย 

 สพฐ.  ภาคบ่าย  จัด  Work shop 
1.2 วันที่  31  พฤษภาคม  2562 (วันนี้) เวลา 17.00 น. – 20.30 น. การจัดกิจกรรมแสดง 

ความจงรักภักดี ณ หอประชุมใหญ่ศาลากลาง ( การจัดเลี้ยงขอบคุณการจัดงานสมโภชน์) แต่งกายเครื่องแบบชุด   
สีกากีแขนยาว โควตา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   2 คน มอบ นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.3 วันที่  3  มิถุนายน  2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี มีกิจกรรมทั้งหมด  
3 ช่วงเวลา มอบ รองฯและผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทิน 

1.4 คลังจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน มีความเคลื่อนไหว งบประจ าไม่มี 
การเคลื่อนไหว ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยด่วน 

1.5  นมโรงเรียน  มติครม.ต้องได้วันแรกของการเปิดเทอม  การเก็บรักษานม  สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1  ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ออกตรวจสอบการสับส่งอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตอ าเภอ   
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.6 การประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน 
มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด าเนินการจัดท าแบบกรอก  

Google form และให้ตอบแบบสอบถามของ สพฐ.และของเขต ให้ด าเนินการไปพร้อมๆกันทั้ง 2 ทาง              
ในแบบฟอร์ม ให้มีสิ่งเหล่านี้ 

1.  อาคารสถานที่ 
2. อาหารเสริมนมโรงเรียน 
3. อาหารกลางวัน 
4. เครื่องแบบนักเรียน 
5. อุปกรณ์การเรียน 
6. DLTV DLICT 
7. หนังสือเรียนและแบบฝึก 

1.7 การมอบหมายงานของกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.7.1 Area best ของกลุ่มลาดแคไม่มี  มอบ นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป. 

เพชรบูรณ์ เขต 1 และ ผอ,กลุ่มนิเทศฯ ให้ปรับค าสั่งใหม่ในกลุ่มนิเทศฯ ในเดือนมิถุนายน  2562  ให้ด าเนินการให้
เรียบร้อย พร้อม Area best 
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1.7.2 Agenda (งานนโยบาย) ขอให้มีคู่ในการท างาน ให้มีการจัดท า MOU ของศึกษานิเทศก์  
และให้มีการน าเสนอผลงานในปลายเดือนกันยายน  2562   

1.8 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์  การจัดการศึกษาเพ่ือมีงานท า (ฝึกอาชีพให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

       1.9  แนวทางการขับเคลื่อน 
  1.9.1  โครงการส าคัญตามพระราชด าริ 
  1.9.2  โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
  1.9.3  โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ. 
  โครงการส าคัญตามพระราชด าริ ที่สพฐ.รับผิดชอบ  

1.  การน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ( 4 ด้าน) มอบกลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ต้องเป็นศึกษานิเทศก์แบบบูรณาการต้องรู้ทุกเรื่อง) มอบกลุ่มนโยบาย
และแผนด าเนินการหาข้อมูลเพ่ือจัดประชุมข้าราชการครูทั้งเขต (อ.เมือง อ.ชนแดน อ.วังโป่ง) 

2. โครงการจิตอาสา  (เป้าหมายคือนักเรียน) 
3. DLTV DLICT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม 
โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
1.  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2.  โคงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor : EEC) (ไม่เกี่ยวกับเรา) 
3. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project เป้าหมาย โรงเรียนบ้านหัวนา  

มอบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม 
4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีทั้งหมด 33  โรงเรียน 
5. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(ไม่เกี่ยวกับเรา) 
โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและสพฐ. 
1.  โครงการนิเทศบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน” 
3. โครงการธุรการครบวงจร 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  

อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 
5. โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
6. โครงการพัฒนาครูรูปแบบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. การจัดการเรียนการสอน 
4. การอ่านออกเขียนได้ 
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT / DLTV 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2562  ปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือคุณภาพของผู้เรียน” ให้ขึ้นป้ายหน้า 
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โรงเรียน มอบกลุ่มนิเทศฯ ด าเนินการแจ้งที่ประชุมในวันที่  7  มิถุนายน  2562  ให้ครอบคลุมทั้ง 6 เรื่อง 
  ประเด็นการนิเทศ  (มิถุนายน – กรกฎาคม  2562) 

1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. การจัดการเรียนการสอน 
4. การอ่านออกเขียนได้ 
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV / DLITV 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. โรงเรียนในโครงการพิเศษ 
8. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ 

  การนิเทศภายใน อยากให้โรงเรียนรายงานการนิเทศทุกเดือน มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูล ( BIG DATA ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
1.  ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป (นักเรียน ครู โรงเรียน) นักเรียนรายโรง (ข้อมูลรายโรงเรียน) 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านงานบุคคล 
3. ข้อมลูพ้ืนฐานด้านคุณภาพการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา 
การกระจายอ านาจความร่วมมือการสร้างเครือข่าย 
 ผลที่คาดหวัง 

1.  ระยะสั้น  (2 เดือน  มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2562) 
2. ระยะกลาง  (4 เดือน  มิถุนายน  -  กันยายน  2562) 
3. ผลผลิต  (1 ปีการศึกษา มิถุนายน 2562 – มีนาคม  2563) 
มอบกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพหลัก โดยส่ง Obecplan@gmail.com ภายใน 

วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
  นางนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
   ได้รับงบประมาณจัดสรรมา  1,000,000 บาท  ขอให้ทุกคนวิเคราะห์กรอบภารงานแล้ว
เขียนโครงการมาเสนอเพ่ือเข้าที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป 
 
 
 
 

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )                (  นายวลี  มีภู่  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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