


เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,700 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ ทองค า ก าลังด าเนินการ

2
โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19,400 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ  ทองค า เสร็จส้ินแล้ว/รายงานแล้ว

3
โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562

50,000 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ เสร็จส้ินแล้ว

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 14,700 พัฒนาบุคลากร นางธมภัทร  นนทะพา เสร็จส้ินแล้ว/รายงานแล้ว

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 195,040 อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก ก าลังด าเนินการ

6
โครการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงาน
ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,860

การเงินฯ นางพัชรินทร์  เต็งย่ี เสร็จส้ินแล้ว ช่วงท่ี 1

7
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของ
โรงเรียนในสังกัด

42,100 การเงินฯ นางไมตรี  ส าราญร่ืน เสร็จส้ินแล้ว/รายงานแล้ว

8 โครงการท าบุญเดือนเกิด 0 อ านวยการ นางสาวสุภาพร  ม่ังมี ก าลังด าเนินการ

9 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 36,900
นิเทศฯ

1. นางสุพัตรา คงศิริกร              
2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล

เสร็จส้ินแล้ว/รายงานแล้ว

10 โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
 1 พบเพ่ือนครู

42,860 อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก ยังไม่ได้ด าเนินการ

11

โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบและกลไก
ลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 
2562

5,000 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง เสร็จส้ินแล้ว

12
โครงการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล

55,000               นิเทศฯ
นางจิรันธนิน คงจีน

ก าลังด าเนินการ

13
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา)

               79,800 นิเทศฯ นายธงชัย วงค์กาอินทร์ เสร็จส้ินแล้ว

ผลการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)



เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ผลการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

14 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562              389,044 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ           
นางสุมาลี  ขจรไพร

เสร็จส้ินแล้ว

15 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา                10,000 ส่งเสริมฯ นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า ก าลังด าเนินการ

16
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ 
e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

               15,450 การเงินฯ นางวารุณี  ผลบุญ เสร็จส้ินแล้ว

17 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
 ปีการศึกษา 2562

               44,166 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ            
นายนิพล  พลกลาง

เสร็จส้ินแล้ว

18 โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1

               71,220 บุคคล นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน ก าลังด าเนินการ

19 โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

               39,430 บุคคล นางนิสา  ค าพันธ์ เสร็จส้ินแล้ว

20 โครงการทอสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร

               27,333 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง เสร็จส้ินแล้ว

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์
ภาษาไทยประจ าปี 2563)

               22,350 นิเทศฯ นางนิลยา  ทองศรี ยังไม่ได้ด าเนินการ

22 โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing 
Science)

               46,920 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ ยังไม่ได้ด าเนินการ

23
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)                10,000 นิเทศฯ นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ ยังไม่ได้ด าเนินการ

24 โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563              104,920 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ ยังไม่ได้ด าเนินการ

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและ
น าเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program)

               20,300 DLIT นางทัศนา  จันทร์ลา เสร็จส้ินแล้ว

26 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 
Technology

               23,450 DLIT นางทัศนา  จันทร์ลา ก าลังด าเนินการ



เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ผลการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

27 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563              260,000 ส่งเสริมฯ นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ

28
โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2562

             113,230 นิเทศฯ
1.นายพิน  สงค์ประเสริฐ           
2.นางสุมาลี  ขจรไพร

ก าลังด าเนินการ

29
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563
 รอบอมรมครูพ่ีเล้ียง

               24,510 นิเทศฯ
1.นางจิรันธนิน  คงจีน             
2.นางสาวลภัสรดา  ค ามา

ยังไม่ได้ด าเนินการ

30 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562                80,190 นิเทศฯ
1.นายพิน  สงค์ประเสริฐ           
2.นางสุมาลี  ขจรไพร

เสร็จส้ินแล้ว

31 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการ
เรียนรวมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

               36,000 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน ก าลังด าเนินการ

32 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สู่สถานศึกษา

               17,000 นิเทศฯ นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ ก าลังด าเนินการ

33 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC                13,000 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน ก าลังด าเนินการ

34 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน สพป.พช.1 ปีงบประมาณ 2563                20,000 นิเทศฯ นางสาววรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล ก าลังด าเนินการ

35 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน  
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

             166,640 พัฒนาบุคลากร
1.นางอรุณศรี  ศรีเมือง             
2.นางธมนภัทร  นนทะภา

ยังไม่ได้ด าเนินการ

สรุป
โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว       จ านวน  15  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.8
โครงการท่ีก าลังด าเนินการ               จ านวน  10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.6
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ            จ านวน  10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.6



หน้า 1 
 

การส ารวจโครงการ/กิจกรรมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ยังไม่ด าเนินการตามปฏิทิน (ไม่กระทบจากมาตรการการแพร่ระบาด) /ที่ยังด าเนินการไม่ได้ (มีผลกระทบจากมาตรการการแพร่ระบาด) 

 
ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการที่มีผลกระทบ 

จากมาตรการการแพร่ระบาดฯ 
การติดตาม 

การด าเนินงาน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 260,000 กานต์พิชชา

ภัทณ์ 
1. อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นร.ชั้น 

ม.ต้น 27-29 มี.ค. 63  
2. ประเมินโครงการสถานศึกษา 

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
22-26 มิ.ย. 63 

3. ประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 13-16 
ก.ค.63 

4. นิเทศนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 18-31 มี.ค. 
63 

แจ้งเลื่อนการอบรม 
 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
 
 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
 
เลื่อนตามสถานการณ์ 

2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10  สู่สถานศึกษา 

17,000 มนัสนันท์ 1. อบรมซักซ้อม ประเมินเตรียมความ
พร้อมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์
การเรียนรู้ มิ.ย. 63 

2. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน ก.ค. 63 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ส.ค. 63 

4. รายงาน สพฐ. ส.ค. 63 
 
 
 

เลื่อนตามสถานการณ์ 
 
 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
 
 

เอกสารแนบ 2 



หน้า 2 
 

ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการที่มีผลกระทบ 
จากมาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิขาการนักเรียนผ่านกระบวนการ

แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจ าปี 2563 (รอบแรก) 
ระดับ สพป. 

79,800 ธงชัย ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

4 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2562 

389,044 สุมาลี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

5 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

70,920 พิน   ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

6 โครงการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

27,333 พิบุลขวัญ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

7 โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 

80,190 พิน ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทยประจ าปี 2563) 

22,350 นิลยา ประกวดแข่งขันการจัดกิจกรรม
ภาษาไทย 3 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม
ย่อย 

เลื่อนตามสถานการณ์ 

9 โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  
ปีการศึกษา 2562 

113,230 สุมาลี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

10 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วย
กระบวนการ PLC 

13,000 จิรันธนิน 1. ส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
มี.ค. 63 

2. จัดท ามาตรการและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ มี.ค. - เม.ย. 63 

3. สร้างเครือข่ายการนิเทศ พ.ค.- ก.ค.
63 

สามารถด าเนินการได้  
 
สามารถด าเนินการได้ 
 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการที่มีผลกระทบ 
จากมาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

4. คัดเลือกหน่วยการจัดการเรียนรู้ ส.ค.
63 

 
11 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาด

เล็กที่มีการเรียนรวม 
36,000 จิรันธนิน 1. ประชุมคณะกรรมการวิจัย 10 คน  

2 วัน (มี.ค.63) 
2. เก็บข้อมูล (มี.ค. 63) 

- ด าเนินการตามปกต ิ 
 
- ปรับรูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ
เอกสาร แต่ล่าช้า 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
12 โครงการพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

(Computer Science) 
46,920 ภิญญาพัชญ์ 1. จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ (มิ.ค.63) 

2. อบรมปฏิบัติการ (เม.ย.63) 
3. นิเทศ ติดตาม 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
เลื่อนตามสถานการณ์ 

13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

10,000 กาญจนา 1. ส ารวจปัญหา (ม.ค.-ก.พ.63) 
2. ประชุมการจัดท าคู่มือ 10 คน 3 วัน 
3. แจ้งให้ รร.น าคู่มือไปใช้ (เม.ย.-พ.ค.

63) 
4. นิเทศ ติดตาม (มิ.ย.-กค.63) 

 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
เลื่อนตามสถานการณ์ 

 
เลื่อนตามสถานการณ์ 

14 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

24,510 จิรันธนิน ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

15 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครู 
มืออาชีพ  

14,700 อรุณศรี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

16 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง 
 ผอ.รร. ในระยะเวลา 1 ปี 

39,430 นิสา ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการที่มีผลกระทบ 
จากมาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

17 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใน สพป.พช.1 

166,480 อรุณศรี ศึกษาดูงาน เลื่อนตามสถานการณ์ 
ควรปรับรูปแบบ

กิจกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  

18 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 36,900 สุพัตรา  ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  
19 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 10,000 ชนิดาภา 1.การรับนักเรียน 

2.การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
เลื่อนตามสถานการณ์ 

20 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

55,000 จิรันธนิน ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
21 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.พช.1 

ปีงบประมาณ 2563 
20,000 วรกมลกฤษณ ์  เลื่อนตามสถานการณ์ 

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล  
22 โครงการนิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิด 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
50,000 ภิญญาพัชญ์ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

23 โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ปีการศึกษา 2563 

104,920 ภิญญาพัชญ์ ด าเนินการตามปฏิทิน ปรับกิจกรรมการนเิทศ 
ติดตามเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง 
ตามสถานท่ีจดัการเรียน
การสอนตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
ตามสถานการณ์ และ
ตามแนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด 
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การติดตาม 
การด าเนินงาน 

24 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,700 นงคราญ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  
25 โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
19,400 นงคราญ  ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

195,040 วัชรินทร์ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนา
ระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

10,860 พัชรินทร์  ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี
ของโรงเรียนในสังกัด 

42,100  ไมตรี 
ส าราญรื่น  

ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

29 โครงการท าบุญเดือนเกิด  -    สุภาพร   ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  
30 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ

และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล  
IQA Award ประจ าปีการศึกษา 2562 

5,000 พิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง  

ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

31 โครงการ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พบเพ่ือนครู 42,860 วัชรินทร์  เลื่อนตามสถานการณ์ 
32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ 
e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 

15,450 วารุณี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

33 โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

71,220 ชมัยพร ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการที่มีผลกระทบ 
จากมาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบ
ตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (P-School Checking Program) 

20,300 ทัศนา ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

35 โครงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล  
Big Data Technology 

23,450 ทัศนา 1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าแผน

และรูปแบบ 
3. ประชุมคณะท างานวิเคราะห์รูปแบบ 
4. การจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูล 
5. ประชุมคณะท างานตรวจสอบ

โปรแกรม 
6. ประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูล 

น าเข้าฐานข้อมูล 

ด าเนินการได้
ตามปกติ 

 













                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่  ศธ ๐๔1๐๖/ วันที่   25  พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

เรื่อง   รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
ครั้งที่ 10/2562 

เรียน คณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AOC 
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นั้น 

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 10/2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
          (นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร) 

       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 



 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที่ 10/2562 

เมื่อวันพุธที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม AOC ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

____________________ 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ านาจ   บุญทรง                 ประธานคณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร           รองประธานคณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท  พานนนท์                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว                คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
6. นางสาวจ าลอง  พินเมือง  นักทรัพยากรบุคคล (แทน)             คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นายวลี  มีภู ่                  คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
8. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า  นักวิชาการศึกษา (แทน)             คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางรัศมี  สุวาชาต ิ                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางธมนภัทร  นนทะภา นักทรัพยากรบุคคล (แทน)             คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางทัศนา  จันทร์ลา                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. นายพิเชฐ  เสน่ห์  นิติกร ปฏิบัติหน้าที่                        คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางนวลลออ  เงินเมย        คณะกรรมการและเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
15. นางสาวนงคราญ  ทองค า          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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16. นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางวัชรินทร์  ชัยนอก          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักจัดการงานทั่วไป 
18. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต      ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดให้จัด
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม,หน่วย ในวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน นั้น 
และเพ่ิมเติมให้มีการรับฟังการประชุม Conference จาก สพฐ. ด้วย  
 1.2 มอบหมายกลุ่ม DLICT บันทึกวีดีโอการประชุม Conference ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 
และวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สรุปหัวข้อส าคัญแจ้งในการประชุมวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และวันพุธสัปดาห์ที่ 3 
ของเดือน    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 9/2562 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ครั้งที่ 9/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
4.1 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอให้ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ยังไมร่ายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายงานผลการด าเนินงาน ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นั้น 

     ในการนี้ยังมีโครงการท่ียังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
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    1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) รูปแบบ (NEW DLTV) ผู้รับผิดชอบ นางทัศนา จันทร์ลา และนางสาวกาญจนา  คูทิพย์ 
    2) โครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในระดับสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางทัศนา  จันทร์ลา 
 
    3) โครงการขยายผลการด าเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Office ตามกระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชนระดับสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ  
นางทัศนา  จันทร์ลา 
    4) โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย  วงศ์กาอินทร์ 
   ที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบโครงการที่ 1 – 3 ผู้อ านวยการกลุ่มของ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ 4 แจ้งว่าจะส่งให้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

4.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1  
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) จ านวน 7 โครงการ ดังนี้  
   1) โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2) โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   3) โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 
   4) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
   5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
   6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   7) โครงการท าบุญเดือนเกิด 
ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการด าเนินงานส่งกลุ่มนโยบายและแผน 
ภายใน 15 วัน โดยให้รายงานแต่ละกิจกรรม และให้กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งเวียนกลุ่มงานให้รายงานผล 
การด าเนินงานด้วย 
   ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 ร่างจุดเน้นสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
      ในปีงบประมาณ 2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดจุดเน้นสถานศึกษา 

จ านวน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562          
โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าข้อตกลงกับผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย 
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   ประเด็นพิจารณา 
   1) ศึกษาจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1             

ปีการศึกษา 2562 เพ่ือก าหนดจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) 
       2) เพิ่มเติมจุดเน้นสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และ สพฐ. 
 มติที่ประชุม รับทราบและให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จุดเน้นสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 1.1 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 1.2 สถานศึกษามีการนิเทศภายในครบทุกห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 1.3 สถานศึกษามีและใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.4 ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
หรือเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 1.5ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
หรือเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 1.6 สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 
 1.7 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 
 1.8 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 1.9 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 2. มอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าประกาศจุดเน้น บันทึกข้อตกลงกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งกลุ่มงานที่เก่ียวข้องท าเกณฑ์การประเมิน และแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในวันประชุม
ผู้บริหารในครั้งต่อไป 
 3. มอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งผู้เกี่ยวข้องจัดท าเกณฑ์การประเมิน
น าเสนอในที่ประชุมวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562  

5.2 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 มติที่ประชุม รับทราบและก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังเอกสารหมายเลข 1 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6.1 แจ้งก าหนดวันประชุมประธานกลุ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 6.2 กลุ่มอ านวยการรายงานการใช้น้ าประปา 
 6.3 กลุ่มอ านวยการหารือเรื่องย้ายห้องปฏิบัติงานไปเป็นห้องประชุมศูนย์       
การเรียนรู้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
  

         
(นางสาวกชนิภา  เกษมสุข)                                 (นางนวลลออ  เงินเมย) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   ผู้จดรายงานการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  















                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่  ศธ ๐๔1๐๖/ วันที่   19    ธันวาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
ครั้งที่ 11/2562 

เรียน คณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AOC ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นั้น 

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 11/2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

       
   (นายอ านาจ  บุญทรง) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 















                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่   วันที่   23  มกราคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
ครั้งที่ 1/2563 

เรียน คณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AOC ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นั้น 

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันพุธที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม AOC ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
____________________ 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ านาจ   บุญทรง                 ประธานคณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร           รองประธานคณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายไท  พานนนท์                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นางนิลยา  ทองศรี  ศึกษานิเทศก์ (แทน)              คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
5. นายมนตรี  ช่วยพยุง                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นายวลี  มีภู ่                  คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
7. นางยุพา  ตาลสุก  นักวิชาการศึกษา (แทน)              คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางไมตรี  ส าราญรื่น                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9. นางรัศมี  สุวาชาต ิ                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. นางทัศนา  จันทร์ลา                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์  นิติกร (แทน)                       คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
13. นางนวลลออ  เงินเมย        คณะกรรมการและเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
14. นางสาวนงคราญ  ทองค า          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางวัชรินทร์  ชัยนอก          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักจัดการงานทั่วไป 
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17. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต              ลา 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสุนัด  บุญสวน                   ไปราชการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอเนก  บุญสิงห์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านรัฐสภา
วาระแรกแล้ว ซึ่งจะออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
 1.2 จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน     
8 ข้อ ให้จัดท าเกณฑ์และเครื่องมือในการประเมิน นัดประชุมคณะกรรมการวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป โดยให้เตรียมข้อมูลแบบรายงานเข้าประชุมด้วย 
  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 11/2562 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ครั้งที่ 11/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 โครงการตามมาตรการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดด าเนินการร่างโครงการตามมาตรการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส่งกลุ่ม
นโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563   

     ในการนี้มีผู้รับผิดชอบโครงการร่างโครงการส่งกลุ่มนโยบายและแผน จ านวน        
17 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 
   2) โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง ผอ.รร. ใน
ระยะเวลา 1 ปี 
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   3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จากครูผู้สอนเป็น Coach 
   4) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจ าปี 2563) 
   5) โครงการส่งเสริมสนบัสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
   6) โครงการพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
   7) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิจ์ากการทดสอบระดับชาติ NT, ONET ปีการศึกษา 2562 
   8) โครงการวิจัยศึกษาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม 
   9) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC 
   10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 
   11) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   12) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   13) โครงการการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3  
ปีการศึกษา 2562 
   14) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียนชัน้ ป.1 ปีการศึกษา 2562 
   15) โครงการพัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมต่ออักษรไทยค าคม 
   16) โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   17) โครงการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) และการคิดวิเคราะห์
ตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 
 ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จเสนอกิจกรรม/โครงการตามมาตรการ แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 

 ที่ประชุม รับทราบและให้น าโครงการ จ านวน 17 โครงการ ไปเรียงล าดับ
ความส าคัญ/เร่งด่วน ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา โดยมีหลักการพิจารณาโครงการส าคัญ (งานตามนโยบาย) อันดับ
แรก  และโครงการเร่งด่วน (ต้องท าเร่งด่วนไม่ท าจะไม่ทันเวลา) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
4.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ดังนี้ (เอกสารแนบ 1) 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 จ านวน 11 โครงการ ในการนี้มี
โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน 5 โครงการ ดังนี้  
   1) โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก าลัง
ด าเนินการ) 
   2) โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   3) โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   4) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
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   5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ก าลังด าเนินการ) 
   6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ด าเนินการช่วงที่ 1 เสร็จแล้ว) 
   7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน
ในสังกัด (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   8) โครงการท าบุญเดือนเกิด (ก าลังด าเนินการ) 
   9) โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 (ก าลังด าเนินการ) 
   10) โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบเพื่อนครู (ก าลังด าเนินการ) 
   11) โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก
ลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 

 ที่ประชุม รับทราบและขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 15 วัน โดยกลุ่มนโยบายและแผนได้ด าเนินการแจ้งเวียนบุคลากรในสังกัด
ทราบแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัด ITA และรายงานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณี
ปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

4.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2  
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
   1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (ก าลังด าเนินการ) 
   2) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) (ก าลังด าเนินการ) 

 ที่ประชุม รับทราบ 

4.3 นโยบาย แนวทาง ประเด็จการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 2)  

  ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการภาค 17  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย แนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ และประสานแผน    
การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย 
แนวทาง จุดเนน้และประเด็นการตรวจราชการ เมื่อวันที่ 26 ธนัวาคม 2562 ณ ส านักงานศกึษาธิการภาค 17 นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการแจ้งนโยบาย 
แนวทาง จุดเน้นประเด็นการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึก
ข้อความกลุ่มนโยบายและแผน ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง นโยบาย แนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ 
กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเตรียมด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

 ที่ประชุม รับทราบ 
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4.4 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ส่งนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563 มาให้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน      
การด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต่อไป ในการนี้จึงขอมอบให้                                  
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คนละ 1 เล่ม กลุ่มงาน กลุ่มละ 5 เล่ม และศึกษานิเทศก์ คนละ 1 เล่ม 

 ที่ประชุม รับทราบ 

4.5 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารแนบ 3) 

  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาขึ้นมาใช้ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ดังกล่าวของ
หน่วยงานในสังกัด นั้น 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตรวจสอบและรับรองผล             
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสร็จสิ้นเป็นที่ยุติแล้ว จึงได้สรุปผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ระดับคุณภาพ 
(91.35 คะแนน) 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

            ด้วยศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลตามข้อสั่งการ
ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ (เอกสารแนบ 4) 

            1) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน ทุกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 
(ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่สามารถพิจารณาแนวทางการควบรวมได้) โดยให้ศึกษาความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนว่า มีความคิดเห็นต่อนโยบายการควบรวม
โรงเรียนอย่างไรและควรมีแนวทางด าเนินการอย่างไร 

            2) โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงที่สุดในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียน เช่น ด้านศักยภาพของครู กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เป็นต้น 

            3) โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ต่ าที่สุดในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   ประเด็นพิจารณา  มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานตามแบบรายงานผล             
การด าเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนวทางการตรวจราชการ 

 มติที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับแนวทางการตรวจราชการ ดังนี้ 
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 ข้อสั่งการที่ 1 มอบกลุ่มนโยบายและแผนด าเนินการ 
 ข้อสั่งการที่ 2 และ 3  มอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้ศึกษานิเทศก์
ศึกษาปัจจัยและลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ ด าเนินการดังนี้ 
  1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน มีรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ 
เป็นประธาน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นเลขานุการ และศึกษานิเทศก์เป็นคณะท างาน 
  2) แบ่งการท างานออกเป็น 4 ทีม ๆ ละ 3 คน ดังนี้  
   - โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงที่สุดในเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้น ป.6 
   - โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงที่สุดในเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้น ม.3 
   - โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ต่ าที่สุดในเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้น ป.6 
   - โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ต่ าที่สุดในเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้น ม.3 
  3) สรุปผลตามแบบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจราชการ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 เพ่ือกลุ่ม
นโยบายและแผนด าเนินการรวบรวมส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป 

5.2 จัดล าดับโครงการตามมาตรการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ด้วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการร่างโครงการ และจัดส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 17 
โครงการ เพ่ือด าเนินการจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน ดังนี้ 
    1) โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
   2) โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง ผอ.รร. ใน
ระยะเวลา 1 ปี 
   3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู้จากครูผู้สอนเป็น Coach 
   4) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจ าปี 2563) 
   5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
   6) โครงการพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
   7) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ NT, ONET ปีการศึกษา 2562 
   8) โครงการวิจัยศึกษาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม 
   9) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC 
   10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 
   11) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   12) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   13) โครงการการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3  
ปีการศึกษา 2562 
   14) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 
   15) โครงการพัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมต่ออักษรไทยค าคม 
   16) โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   17) โครงการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) และการคิดวิเคราะห์
ตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 
 
 





เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,700 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ ทองค า 21-22 พ.ย. 62

2
โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

19,400 1-30 พ.ย. 62 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ  ทองค า 15 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว

3

โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562

50,000 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 4 - 15 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 14,700 1-30 พ.ย. 62 พัฒนาบุคลากร นางธมภัทร  นนทะพา 16 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว
5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพป .เพชรบูรณ์ เขต 1 195,040 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก ทุกเดือน

6
โครการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,860

ช่วงท่ี 1 15-31 ต.ค. 62 
ช่วงท่ี 2 1 - 31 ก.ค. 63

การเงินฯ นางพัชรินทร์  เต็งย่ี  ช่วงท่ี 1 24-25 ต.ค. 62 เสร็จส้ินแล้ว ช่วงท่ี 1

7
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนใน
สังกัด

42,100 1-30 พ.ย. 62 การเงินฯ นางไมตรี  ส าราญร่ืน 23 - 24 พ.ย. 62 เสร็จแล้ว

8 โครงการท าบุญเดือนเกิด 0 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางสาวสุภาพร  ม่ังมี ทุกเดือน

9 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 36,900
1 ธ.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 นิเทศฯ

1. นางสุพัตรา คงศิริกร       
 2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล

1. นิเทศ ก ากับต  ติดตาม    
  2. ประเมินผลและรายงาน

10 โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบเพ่ือนครู

42,860
1 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63

อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก 18 - 25 ม.ค. 63

11
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบและกลไกลการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562

5,000 22 พ.ย. 62 - 30 ม.ค. 63 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง 28 พ.ย. 62 , 17 ธ.ค. 62 เสร็จแล้ว

12 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 55,000          1 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน  21 - 22 ม.ค. 63

13 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

          79,800 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 นิเทศฯ นายธงชัย วงค์กาอินทร์ 12 - 17 ม.ค. 63

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)





 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันพุธที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม AOC ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
____________________ 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ านาจ   บุญทรง                 ประธานคณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต           รองประธานคณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร           รองประธานคณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายสุนัด  บุญสวน                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายไท  พานนนท์                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
6. นายมนตรี  ช่วยพยุง                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นายวลี  มีภู ่                  คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
8. นางอารีย์  ค ามาตร                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางรัศมี  สุวาชาต ิ                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางอรุณศรี  ศรีเมือง                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางทัศนา  จันทร์ลา                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. นายพิเชฐ  เสน่ห์  นิติกร ปฏิบัติหน้าที่                        คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางนวลลออ  เงินเมย        คณะกรรมการและเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
15. นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิชาการเงินและบัญชี 
16. นางวัชรินทร์  ชัยนอก          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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      นักจัดการงานทั่วไป 
17. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์           ลาพักผ่อน 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง   นักประชาสัมพันธ์  
2. นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์    นิติกร 
3. นายอเนก  บุญสิงห์   เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ทบทวนเรื่องการบันทึกเสนองาน 
    การบันทึกเสนองานให้บันทึกเสนองานตามหัวข้อดังนี้ 
   ส่วนที่ 1   เรื่องเดิม 
   ส่วนที่ 2 ข้อเท็จจริง 
   ส่วนที่ 3 ระเบียบ กฎหมายและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอ 
   ส่วนที่ 5 ข้อพิจารณา 
มอบหมายกลุ่มอ านวยการแจ้งซักซ้อมเรื่องการบันทึกเสนองานให้บุคลากรในสังกัดทราบ 
 1.2 สพฐ. แต่งตั้ง – โยกย้าย  ผู้บริหารระดับสูง 
       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 3 ราย  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในส่วนของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้    
       1. นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานปลัดกระทรวง  ด ารงต าแหน่ง       
รองเลขาธิการคณะกรามการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
       2. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ด ารงต าแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง    
    3. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค  ส านักงานศึกษาธิการภาค 6  
ส านักงานปลัดกระทรวง  ด ารงต าแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ส านักงานปลัดกระทรวง 
       4. นายวิทยา  เกศาอาจ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
       5. นายธีรภัทร์ ภาวระรีย์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
       6. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รอง ผอ.สพม เขต 40 
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 1.3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
       สพฐ. ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประเด็นพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 10 ประเด็น พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา จ านวน 20,000 บาท โดย สพฐ. ท าแนวทาง
นิเทศ/นิเทศออนไลน์ และ สพท. สร้างเครื่องมือนิเทศตามบริบท สรุปรายงานผลการด าเนินงานติดตามและ
รายงานทุกไตรมาส มอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เตรียมวางแผนการด าเนินงาน 
 1.4 โรงเรียนขยายโอกาสที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
    สพฐ. แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีโรงเรียนขยายโอกาสที่เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก งดรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีจ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านวังพลับ และโรงเรียนตาดหมอกวิทยา ในการนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการดังนี้ 
       1) โรงเรียนบ้านวังพลับด าเนินการประชุมครูและผู้ปกครองแล้ว  เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ในส่วนการขอรับเงินค่าพาหนะ ให้ 
สพม. เขต 40 ด าเนินการ 
   2) โรงเรียนตาดหมอกวิทยาแจ้งให้ทราบแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการประชุมครูและ
ผู้ปกครอง จะนัดประชุม ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ประสานเชิญผู้อ านวยการ                  
กลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต 40 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโค้ง และผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน้ า               
เข้าร่วมประชุมด้วย 
 1.5 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้ทราบเดือนละ 1 ครั้ง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา แจ้งให้โรงเรียนสรุปยอดรับสมัครนักเรียนรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวการรับสมัครนักเรียนและรวบรวมสรุปส่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.6 มาตรการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ 
      สพฐ. แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 และจะด าเนินการในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเท่านั้น โรงเรียน
ยังไม่อยู่ในขอบเขตของการด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 แต่จะเริ่มรายงานในปีงบประมาณ 2564     
ในการนี้ขอมอบหมายให้กลุ่มอ านวยการรับผิดชอบในส่วนของส านักงาน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รับผิดชอบในส่วนของสถานศึกษาและให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งนโยบายธนาคารขยะ ในการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 

มติที่ประชุม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
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  หน้าที่ 1 ผู้เข้าประชุม แก้ไขเป็น ผู้มาประชุม 
  หน้าที่ 2 นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต ลา แก้ไขเป็น ลาพักผ่อน 
 
  หน้าที่ 2 นายเอนก  บุญสิงห์  เพ่ิมเติม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 
  หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 2 ที่ประชุม แก้ไขเป็น มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดังนี้ 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติ  ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาส ที่ 2 จ านวน     
17 โครงการ ในการนี้มีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน         
11 โครงการ ดังนี้  
   1) โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   2) โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   3) โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   4) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
   6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ด าเนินการช่วงที่ 1 เสร็จแล้ว) 
   7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน
ในสังกัด (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   8) โครงการท าบุญเดือนเกิด  
   9) โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563  
   10) โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบเพื่อนครู  
   11) โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   12) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  
   13) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
   14) โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
   15) โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
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   16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
   17) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 
 ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

3.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 2    
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย (แผนงาน/โครงการ) ดังนี้  

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย (แผนงาน/โครงการ)  
จ านวนเงิน 750,000 บาท มีโครงการที่ได้รับพิจารณา  จ านวน  10  โครงการ อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ
ดังนี้ 

  1) โครงการติดตามการด าเนินงานขอสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  
   2) โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหนง่ ผอ.รร.ในระยะเวลา 1 ปี 
   3) โครงการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   4) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจ าปี 2563) 
   5) โครงการพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
   6) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
   7) โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
   9) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและ
น าเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program) 
   10) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฐานข้อมูล Big Data Technology 
และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่รอพิจารณาโครงการมาชี้แจ้งกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ จ านวน      
5 โครงการ ได้แก่ 
   1) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของรัชกาลที่ 10ฯ 
   2) โครงการวิจัยศึกษาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม 
   3) โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสา 
   4) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC 
   5) โครงการนิเทศออนไลน์ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 
 



- 6 - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
        การประเมินจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ขอให้ผู้รับผิดชอบจุดเน้นเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรมการ ในส่วนของ
จุดเน้นที่ 6 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามระดับชั้นที่ก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ให้เร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ สถานที่สอบ และแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 5.2 กิจกรรม เดิน – ว่ิง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะจัดกิจกรรม        
เดิน – วิ่ง ก าหนดวันจัดกิจกรรมประมาณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นเลขานุการในการจัดงาน โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน พร้อมจัดตั้ง
ทีมบริหาร และให้น าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

         
(นางสาวกชนิภา  เกษมสุข)                                 (นางนวลลออ  เงินเมย) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   ผู้จดรายงานการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,700 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ ทองค า 21-22 พ.ย. 62

2
โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

19,400 1-30 พ.ย. 62 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ  ทองค า 15 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว

3

โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562

50,000 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 4 - 15 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 14,700 1-30 พ.ย. 62 พัฒนาบุคลากร นางธมภัทร  นนทะพา 16 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว
5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพป .เพชรบูรณ์ เขต 1 195,040 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก ทุกเดือน

6
โครการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,860

ช่วงท่ี 1 15-31 ต.ค. 62 
ช่วงท่ี 2 1 - 31 ก.ค. 63

การเงินฯ นางพัชรินทร์  เต็งย่ี  ช่วงท่ี 1 24-25 ต.ค. 62 เสร็จส้ินแล้ว ช่วงท่ี 1

7
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนใน
สังกัด

42,100 1-30 พ.ย. 62 การเงินฯ นางไมตรี  ส าราญร่ืน 23 - 24 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว

8 โครงการท าบุญเดือนเกิด 0 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางสาวสุภาพร  ม่ังมี ทุกเดือน

9 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 36,900
1 ธ.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 นิเทศฯ

1. นางสุพัตรา คงศิริกร       
 2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล

1. นิเทศ ก ากับต  ติดตาม    
  2. ประเมินผลและรายงาน

10 โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบเพ่ือนครู

42,860
1 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63

อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก 18 - 25 ม.ค. 63

11
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบและกลไกลการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562

5,000 22 พ.ย. 62 - 30 ม.ค. 63 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง
28 พ.ย. 62     ,       
 17 ธ.ค. 62

เสร็จส้ินแล้ว

12 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 55,000          1 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน  21 - 22 ม.ค. 63

13 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

          79,800 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 นิเทศฯ นายธงชัย วงค์กาอินทร์ 12 - 17 ม.ค. 63

14 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562         389,044 3 ม.ค. - 30 เม.ย. 63 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ    
นางสุมาลี  ขจรไพร

1 - 2 ก.พ. 62 เสร็จส้ินแล้ว

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)



เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

15 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา           10,000 1 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 ส่งเสริมฯ นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า

16
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

          15,450 3 - 29 ก.พ. 63 การเงินฯ นางวารุณี  ผลบุญ 4 - 26 ก.พ. 63

17 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562

          44,166 1 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ    
นายนิพล  พลกลาง

13 - 15 ก.พ. 63





 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที่ 3/2563 

เมื่อวันพุธที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม AOC ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

____________________ 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต           รองประธานคณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสุนัด  บุญสวน                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายไท  พานนนท์                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายมนตรี  ช่วยพยุง                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นายวลี  มีภู ่                  คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. นางอารีย์  ค ามาตร                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางไมตรี  ส าราญรื่น                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8. นางรัศมี  สุวาชาต ิ                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางอรุณศรี  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่           คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. นางทัศนา  จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่           คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. นายพิเชฐ  เสน่ห์  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่                      คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
12. นางนวลลออ  เงินเมย        คณะกรรมการและเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
13. นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางวัชรินทร์  ชัยนอก          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักจัดการงานทั่วไป 
15. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอ านาจ   บุญทรง                  ไปราชการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร        ลาพักผ่อน 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์             ติดภารกิจ 
      นักวิชาการเงินและบัญชี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอเนก  บุญสิงห์ พนักงานพิมพ์ดีด 

เริ่มประชุมเวลา  09.20 น. 
 นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปประชุม
ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน 
 1.2 การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในการ
ก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  1) แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 
จนถึง 31 มีนาคม 2563 
  2) ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและ
บุคลากรท าหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 
  3) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานงานการด าเนินการกับทางจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในกรณีการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดย
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน 
  4) ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 25 
มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือก     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 และการมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 
เลื่อนไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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 1.3 การด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 
  ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
เห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน) และส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินการให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ แต่ยังคงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามี
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานยังคงเรียกขอส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน ส านักงาน 
ก.พ.ร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ให้หน่วยงานจัดท าประกาศยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือส าเนาเอกสารอ่ืนๆ รวมทั้งเร่งรัดแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ        
ในความรับผิดชอบที่มีข้อก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นส าเนาที่ทางราชการออกให้ประกอบการขออนุมัติ 
อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียนที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
  2) ให้หน่วยงานด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ยืนยันตัวตนของผู้รับบริการและตรวจสอบข้อมูลเอกสารอ่ืนๆ โดยเร่งรัดจัดหาอุปกรณ์อ่าน
ข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) ให้เพียงพอโดยเร็ว โดยในระหว่างที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้นั้น ขอให้หน่วยงานก าชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้วิธีประสานกับหน่วยงานผู้ออกเอกสาร
โดยตรง เพ่ือให้ได้มาซึ่งส าเนาเอกสาร หรือให้เจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารนั้นเองโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก
ประชาชนแทน ทั้งนี้ การจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานในกรณีดังกล่าวสามารถเลือกใช้วิธีจัดส่งส าเนาเอกสาร
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได ้
  3) เพ่ือให้การด าเนินการตามาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงานแจ้งเวียนแนวทางการด าเนินการไม่เรี ยกรับส าเนาเอกสารที่       
ทางราชการออกให้จากประชาชน ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ           
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการยกเลิกการขอส าเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้ 
จากประชาชน และสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการประชาชนทุกแห่ง และผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  4) ขอให้หน่วยงานรวบรวมปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการตามมาตรการไม่     
เรียกรับส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศยกเลิกส าเนา 
เอกสารฯ และสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ แผนการด าเนินการ แก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ บังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบ และแผนในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพ่ือส านักงาน ก.พ.ร. จะได้รายงาน
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอให้ท่านด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด
ข้างต้นและขอให้อ าเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย หากมี
ปัญหาอุปสรรคประการใด ให้รายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 เพ่ือจะได้รายงาน
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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 1.4 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  
ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี
เนื้อหาดังนี้ 
             ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์  2563               
แจ้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน
หลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ    
พ.ศ.2558 ในฐานะส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักและรับผิดชอบในสภาวะการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้บุคลากรทุกคนในส านักงานทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์            
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
และประกาศอ่ืนๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. เฝ้าระวัง สังเกต และป้องกันตนเองและครอบครัว ผู้ใกล้ชิด เพ่ือนร่วมงาน       
ทุกรูปแบบ รับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทุกระยะ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อให้ผู้มาติดต่อราชการอย่างถูกต้อง 

3. ให้บุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด         
อยู่เสมอด้วยน้ า และสบู่ และให้หน่วยงานจัดหาเจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้าส านักงาน บริเวณห้องประชุม 
บริเวณห้องปฏิบัติงานทุกจุด ไว้ให้บริการ 

4. ก าหนดจุดคัดกรองด้านหน้าประตูทางเข้า โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานรักษา  
ความปลอดภัย จะด าเนินการตรวจ วัดอุณหภูมิผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการทุกราย ณ บริเวณประตู
ทางเขา้ส านักงาน และบริเวณประตูทางเข้าหน้าห้องประชุมทุกแห่งในส านักงาน หากพบมีไข้ อุณหภูมิมากกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส  ห้ามบุคคล คณะบุคคลหรือพาหนะเข้าไปในส านักงานทั้ง 2 แห่งอย่างเด็ดขาด ไม่มี
ข้อยกเว้นและแจ้งแนะน าให้ไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจโรค ต่อไป 

5. หน่วยงานก าหนดแต่งตั้งมอบหมายภารกิจการเฝ้าระวังและให้บริการ ณ จุดตรวจ       
คัดกรองหน้าประตูทางเข้า โดยก าหนดภารกิจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
เป็นวันคี่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวันคู่ ก าหนดช่วงเวลา ตั้งแต่ 06.00 น. - 18.00 น. 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  จนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในสภาวะปกติ 

6. บุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน หากพบว่าตนเอง ครอบครัวผู้ใกล้ชิด มีอาการ
เจ็บป่วย หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อโรคนี้ ให้ส่งผลการตรวจหรือหลักฐานที่แสดงทางการแพทย์ ให้
ผู้บังคับบัญชาโดยผ่านระบบ IT หรือใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ ส่งหลักฐานเพ่ือหยุดงานและกักเก็บตัว 14 วัน หรือ
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รักษาอาการเจ็บป่วย ห้ามมาปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด หากตรวจสอบพบว่า มีข้อมูลว่าการรายงานเท็จกรณีนี้  
ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยตามแต่เหตุ 

ขอให้บุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน      
ทุกต าแหน่งให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศข้างต้น 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 

มติที่ประชุม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
 จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563      
ได้ด าเนินการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จ านวน 11 โครงการ ดังนี้  
   1) โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   2) โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   3) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ด าเนินการช่วงที่ 1 เสร็จแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน
ในสังกัด (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   6) โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   7) โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก การ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล 
IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   8) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   9) โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
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   10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   11) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วที่ยังไม่ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
4.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาส ที่ 2 จ านวน      
35 โครงการ ในการนี้มีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน        
20 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   2) โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   3) โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   4) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
   6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ด าเนินการช่วงที่ 1 เสร็จแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน
ในสังกัด (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   8) โครงการท าบุญเดือนเกิด  
   9) โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
   10) โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบเพื่อนครู  
   11) โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   12) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  
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   13) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   14) โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   15) โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
   16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   17) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   18) โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 
   19) โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   20) โครงการทอสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   21) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์
ภาษาไทยประจ าปี 2563) 
   22) โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing 
Science) 
   23) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 
   24) โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
   25) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและ
น าเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program) (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   26) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 
Technology 
   27) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 
   28) โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   29) โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบอมรมครูพ่ีเลี้ยง 
   30) โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   31) โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มี           
การเรียนรวมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
   32) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา 
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   33) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC 
   34) โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.พช.1 ปีงบประมาณ 2563 
   35) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
   ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

4.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและกิจกรรมที่ยังมิได้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลา ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนได้
ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมโครงการดังกล่าวจากระบบรายงานผลการบริหาร
งบประมาณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (BRS) มีดังนี ้ 
   1) โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 (ระยะเวลาตามปฏิทินการด าเนินงานเสร็จสิ้นเดือนธันวาคม 2562) 
   2) โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก การ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล 
IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระยะเวลาตามปฏิทินการด าเนินงานเสร็จสิ้นเดือนมกราคม 2563) 
   3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ระยะเวลาตามปฏิทินการด าเนินงานเสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 
   4) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (ระยะเวลาตามปฏิทินการด าเนินงานเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2563) 
   5) โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ระยะเวลาตามปฏิทินการด าเนินงานเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2563) 
และโครงการที่จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2563 มีดังนี้ 
   1) โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
(ระยะเวลาตามปฏิทินการด าเนินงานเสร็จสิ้นเดือนเมษายน 2563)  
   2) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
ปีการศึกษา 2562 (ระยะเวลาตามปฏิทินการด าเนินงานเสร็จสิ้นเดือนเมษายน 2563) 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการไปราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดสรรให้ หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายภายใน 15 วัน ทั้งนี้
มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นผู้ก ากับติดตาม 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบท่ี 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบาย/
ประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล  
   ประเด็นพิจารณา  มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานตามแบบรายงานผล             
การด าเนินการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มติที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
  ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 
  3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร Active learning  ผู้รับผิดชอบ  นางจิรันธนิน  คงจีน 
  3.2 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
ผู้รับผิดชอบ นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ 
  3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผู้รับผิดชอบ นางจิรันธนิน คงจีน 
  3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ ผู้รับผิดชอบ นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
  4.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 
  4.3 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ ผู้รับผิดชอบ นางยุพา  ตาลสุก 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6.1 การายงานการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายงานข้อมูลการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบท่ี 1 จ านวน 14 งาน/โครงการ กิจกรรม และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบให้รายงานข้อมูลดังกล่าว ขอให้ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563  
 6.2 การรายงานสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2563 โดยมอบหมายให้กลุ่มอ านวยการแจ้งก าชับสถานศึกษาในสังกัดท่ียังไม่ได้ด าเนินการรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 6.3 การสอบคัดเลือก 
  1) กศจ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อ านวยการสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีต าแหน่งว่าง 7 ต าแหน่ง 
  2) การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีต าแหน่งว่าง  3 ต าแหน่ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

         
(นางสาวกชนิภา  เกษมสุข)                                 (นางนวลลออ  เงินเมย) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   ผู้จดรายงานการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,700 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ ทองค า 21-22 พ.ย. 62

2
โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

19,400 1-30 พ.ย. 62 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ  ทองค า 15 พ.ย. 62
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

3
โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562

50,000 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 4 - 15 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 14,700 1-30 พ.ย. 62 พัฒนาบุคลากร นางธมภัทร  นนทะพา 16 พ.ย. 62
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพป .เพชรบูรณ์ เขต 1 195,040 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก ทุกเดือน

6
โครการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,860

ช่วงท่ี 1 15-31 ต.ค. 62 
ช่วงท่ี 2 1 - 31 ก.ค. 63

การเงินฯ นางพัชรินทร์  เต็งย่ี  ช่วงท่ี 1 24-25 ต.ค. 62 เสร็จส้ินแล้ว ช่วงท่ี 1

7
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนใน
สังกัด

42,100 1-30 พ.ย. 62 การเงินฯ นางไมตรี  ส าราญร่ืน 23 - 24 พ.ย. 62
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

8 โครงการท าบุญเดือนเกิด 0 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางสาวสุภาพร  ม่ังมี ทุกเดือน

9 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 36,900
1 ธ.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 นิเทศฯ

1. นางสุพัตรา คงศิริกร       
 2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล

1. นิเทศ ก ากับต  ติดตาม    
  2. ประเมินผลและรายงาน

เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

10 โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบเพ่ือนครู

42,860
1 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63

อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก 18 - 25 ม.ค. 63

11
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบและกลไกลการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562

5,000 22 พ.ย. 62 - 30 ม.ค. 63 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง
28 พ.ย. 62     ,       
 17 ธ.ค. 62

เสร็จส้ินแล้ว

12 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 55,000          1 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน  21 - 22 ม.ค. 63

13 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

          79,800 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 นิเทศฯ นายธงชัย วงค์กาอินทร์ 12 - 17 ม.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

14 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562         389,044 3 ม.ค. - 30 เม.ย. 63 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ    
นางสุมาลี  ขจรไพร

1 - 2 ก.พ. 62 เสร็จส้ินแล้ว

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)



เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

15 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา           10,000 1 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 ส่งเสริมฯ นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า

16
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

          15,450 3 - 29 ก.พ. 63 การเงินฯ นางวารุณี  ผลบุญ 4 - 26 ก.พ. 63 เสร็จส้ินแล้ว

17 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562

          44,166 1 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ    
นายนิพล  พลกลาง

13 - 15 ก.พ. 63 เสร็จส้ินแล้ว

18 โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1

          71,220 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 63 บุคคล นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน 23 - 27 มี.ค. 63

19 โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

          39,430 ม.ค. - มี.ค. 63 บุคคล นางนิสา  ค าพันธ์ 1 - 31 มี.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

20 โครงการทอสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร

          27,333 ม.ค. - ก.ย. 63 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง 9 - 13 มี.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจ าปี 2563)

          22,350 ม.ค. - ก.ย. 63 นิเทศฯ นางนิลยา  ทองศรี 10 - 14 มิ.ย. 63

22 โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing 
Science)

          46,920 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

23 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)           10,000 2 ม.ค. - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 63
24 โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563         104,920 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 63 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 63

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและน าเข้า
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program)

          20,300 29 - 31 ม.ค. 63 DLIT นางทัศนา  จันทร์ลา 29 - 31 ม.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

26 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 
Technology

          23,450 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 63 DLIT นางทัศนา  จันทร์ลา 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 63

27 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563         260,000 1 ก.พ. - 30 ส.ค. 63 ส่งเสริมฯ นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 1 ก.พ. - 30 ก.ค. 63

28 โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562         113,230 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 63 นิเทศฯ
1.นายพิน  สงค์ประเสริฐ  
2.นางสุมาลี  ขจรไพร

10 - 13 มี.ค. 63



เอกสารแนบ ๑

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

29
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโบยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
รอบอมรมครูพ่ีเล้ียง

          24,510 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 นิเทศฯ
1.นางจิรันธนิน  คงจีน     
2.นางสาวลภัสรดา  ค ามา

1 มี.ค. - 15 พ.ค. 63

30 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562           80,190 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 นิเทศฯ
1.นายพิน  สงค์ประเสริฐ  
2.นางสุมาลี  ขจรไพร

5 - 7 มี.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

31 โครงการวิจัยแนวางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี           
การเรียนรวมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

          36,000 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน 1 มี.ค. 24 พ.ค. 63

32 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สู่สถานศึกษา

          17,000 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 63

33 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC           13,000 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 63

34 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน สพป.พช.1 ปีงบประมาณ 2563           20,000 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 นิเทศฯ
นางสาววรกมลกฤษณ์    
เฉลิมพิตรพิบูล

1 - 15 พ.ค. 63

35 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

        166,640 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 63 พัฒนาบุคลากร
1.นางอรุณศรี  ศรีเมือง    
2.นางธมนภัทร  นนทะภา

7 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63





 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที่ 4/2563 

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

____________________ 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ านาจ   บุญทรง                ประธานคณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต           รองประธานคณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท  พานนนท์                 คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร                คณะกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
6. นางสาวจ าลอง  พินเมือง  นักทรัพยากรบุคคล (แทน)             คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นายวลี  มีภู ่                  คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
8. นางอารีย์  ค ามาตร                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น                 คณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางรัศมี  สุวาชาต ิ                 คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางอรุณศรี  ศรีเมือง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่           คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่           คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. นายพิเชฐ  เสน่ห์  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่                      คณะกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางนวลลออ  เงินเมย        คณะกรรมการและเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
15. นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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16. นางวัชรินทร์  ชัยนอก          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักจัดการงานทั่วไป 
17. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี          ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายฤกษ์ชัย  นุตโยธิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน 
2. นายชนนท์  อ านาจ  ธุรการโรงเรียนบ้านดงลาน 
3. นายเอนก  บุญสิงห์  พนักงานพิมพ์ดีด 

เริ่มประชุมเวลา  09.20 น. 
 นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประธาน เชิญชวนผู้เข้าร่วมการประชุมชมการน าเสนอการจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบ offline
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  โดยนายฤกษ์ชัย นุตโยธิน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) 
    ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี
ได้มี ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยให้ขยายระยะเวลาใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องทีท่ั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ.2563 
   กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมใช้แผน “3 ON” รูปแบบการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ โควิด -19   ได้แก ่ 
   - การเรียนรู้แบบ onsite ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ 
   - พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air 
   - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการเรียนรู้
เสริมผ่านระบบ online  
ที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที่ 3/2563 (เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2563) 
มติที่ประชุม  :  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
 จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563          
ได้ด าเนินการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จ านวน 11 โครงการ และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วที่ยังไม่ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  ดังนี้ 
 1) โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 2) โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 3) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงาน
ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ด าเนินการช่วงที่ 1 เสร็จแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของ
โรงเรียนในสังกัด (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 6) โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 7) โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก  
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 8) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
 9) โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
 10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
 11) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/รายงานผลการด าเนินงานแล้ว) 
ที่ประชุม  :  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วที่ยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงานรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือรองรับการประเมินตัวชี้วัดตามนโยบายที่ สพฐ. ก าหนด 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
 ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติ  ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาส ที่ 3 จ านวน 
38 โครงการ ในการนี้มีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 18 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
20 โครงการ  
 ในการนี ้  กลุ ่มนโยบายและแผน ได้ด า เนินการติดตามการรายงานผล     
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 โครงการ  
(ตามบันทึกข้อความ กลุ่มนโยบายและแผน ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 ขอให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ก ากับ ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ที่ประชุม  :  น าไปพิจารณาในวาระที่ 5.1 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 4.2 ติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ สพฐ. ก าหนด 
 4.2.1 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มนโยบายและแผน) 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงานในระบบ e-MES ตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  2.1 รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 3 ส่งภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (ตัวชี้วัดที่ 13) 
 2.2 รอบท่ี 2 ไตรมาสที่ 4 ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
ที่ประชุม  :  1. ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก่อนน าเข้าระบบ e-MES 
และด าเนินการจัดท าปฏิทินแจ้งก าหนดการท างานให้คณะกรรมการฯ รับทราบ 
                2. เปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะท างานผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์
และของชาติตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น จากเดิม นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ 
ศึกษานิเทศก์ เปลี่ยนเป็น นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา 
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 4.2.2 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(กลุ่มอ านวยการ)  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนด  
การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ประชุม  ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อนน าเข้าระบบ e-MES และด าเนินการจัดท าปฏิทินแจ้ง
ก าหนดการท างานให้คณะกรรมการฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผล
กระทบให้การด าเนินงานตามโครงการที่มีก าหนดการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
 กลุ่มนโยบายและแผน  ได้ด าเนินการส ารวจการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ/ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 ประเด็นการพิจารณา 
 1. ด าเนินการเร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานในโครงการที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ   
 2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานโครงการที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดและเป็นการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการ 
ที่มีผลกระทบจาก

มาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา ปี 2563 

260,000 กานต์พิชชาภัทณ ์ 1.อบรมลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพตดิ นร.ชั้น ม.ต้น 
27-29 มี.ค. 63  
2.ประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพตดิและอบายมุข 
22-26 มิ.ย. 63 
3.ประเมินสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ 13-16 ก.ค.63 

รอหนังสือ 
สั่งการจาก 

สพฐ. 
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการ 
ที่มีผลกระทบจาก

มาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

4.นิเทศนักเรียนกลุม่เสี่ยง 
18-31 มี.ค. 63 

2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม
ราโชบายดา้นการศึกษาของรัชกาล
ที ่10  สูส่ถานศึกษา 

17,000 มนัสนันท์ 1.อบรมซักซ้อม ประเมิน
เตรียมความพร้อม
สถานศึกษาพอเพียงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ม.ิย. 63 
2.นิเทศ ตดิตามการจดัการ
เรียนการสอน ก.ค. 63 
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ส.ค. 63 
4.รายงาน สพฐ. ส.ค. 63 

ยกเลิก 
 
 
 

 
 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3 โครงการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจ าป ี2563 (รอบแรก) ระดับ 
สพป. 

79,800 ธงชัย ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

4 โครงการการจัดการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2562 

389,044 สุมาล ี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รอรายงานผลโครงการ 

 

5 โครงการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 

70,920 พิน   ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

6 โครงการทดสอบนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

27,333 พิบุลขวัญ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

7 โครงการการประเมินคณุภาพ
ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562 

80,190 พิน ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ทักษะภาษาไทย (ตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทยประจ าปี 2563) 

22,350 
 
 

นิลยา ประกวดแข่งขันการจดั
กิจกรรมภาษาไทย 3 
กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม
ย่อย 

ยกเลิก 

9 โครงการประเมินโรงเรียนเพื่อรับ
ตราพระราชทาน  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 

17,000 มนัสนันท์ 1.อบรมทดแทนและ
ประชุมชี้แจง 29 ก.พ. 
63 
2.ประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทาน มี.ค. เม.ย. 63 

ด าเนินการ/ 
ปรับกิจกรรม 
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการ 
ที่มีผลกระทบจาก

มาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

3.สรุปการประเมิน 
4.รับตราพระราชทาน 

10 โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานใน
การสอบปลายปีของผู้เรียน ปี
การศึกษา 2562 

113,230 สุมาล ี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
 

 

11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู ้
Active learning ด้วยกระบวนการ 
PLC 

13,000 จิรันธนิน 1.ส ารวจสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ มี.ค. 63 
2.จัดท ามาตรการและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ มี.ค. 
- เม.ย. 63 
3.สร้างเครือข่ายการนิเทศ 
พ.ค.- ก.ค.63 
4.คัดเลือกหน่วยการ
จัดการเรียนรู้ ส.ค.63 

ด าเนินการ/ 
ปรับกิจกรรม 

12 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีมีการเรยีนรวม 

36,000 จิรันธนิน 1.ประชุมคณะกรรมการ
วิจัย 10 คน 2 วัน (มี.ค.63) 
2.เก็บข้อมลู (มี.ค. 63) 

ด าเนินการ/ 
ปรับกิจกรรม 
 

13 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ 

70,000 กาญจนา จัดซื้อหนังสือ (พ.ค.63) ด าเนินการ
ตามปกต ิ

14 โครงการงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

315,300 ชนิดาภา ด าเนินการแข่งขัน (ก.ย.
63) 

ยกเลิก 
 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

15 โครงการพัฒนาครูผูส้อนจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ 
(Computer Science) 

46,920 ภิญญาพัชญ ์ 1.จัดท าคูม่ือการจดัการ
เรียนรู้ (มี.ค.63) 
2.อบรมปฏิบัติการ (เม.ย.
63) 
3.นิเทศ ตดิตาม 
4.ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ยกเลิก 

16 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 
Technology) 

10,000 กาญจนา 1.ส ารวจปัญหา (ม.ค.-
ก.พ.63) 
2.ประชุมการจดัท าคู่มือ 
10 คน 3 วัน 
3.แจ้งให้ รร.น าคู่มือไปใช้ 
(เม.ย.-พ.ค.63) 
4.นิเทศ ตดิตาม (มิ.ย.-
ก.ค.63) 

ยกเลิก 
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการ 
ที่มีผลกระทบจาก

มาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

17 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการจดัประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 

24,510 จิรันธนิน ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รอรายงานผลโครงการ 

 

18 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครมูือ
อาชีพ  

14,700 อรุณศร ี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

19 โครงการประเมินสมัฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง 
ผอ.รร. ในระยะเวลา 1 ปี 

39,430 นิสา ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

 

20 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรใน สพป.พช.1 

166,480 อรุณศร ี ศึกษาดูงาน ด าเนินการ/ 
ปรับกิจกรรม 

  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

21 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
อาชีพ ปีงบประมาณ 2563 

36,900 สุพัตรา  ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผล 

 
โครงการแล้ว 

 

22 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

10,000 ชนิดาภา 1.การรับนักเรยีน 
2.การเกณฑเ์ด็กเข้าเรียน 

ด าเนินการ/ 
ปรับกิจกรรม 

23 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษาเพื่อการมีงานท าใน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

55,000 จิรันธนิน ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รอรายงานผลโครงการ 

 

  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

24 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น สพป.พช.1 
ปีงบประมาณ 2563 

20,000 วรกมลกฤษณ ์  ด าเนินการ/ 
ปรับกิจกรรม 

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศกึษาให้มีประสิทธภิาพและเกิดความสมดุล  

25 โครงการนิเทศ ติดตามฯ การ
เตรียมความพร้อมในการเปดิภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

50,000 ภิญญาพัชญ ์ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

26 โครงการนิเทศรวมพลังเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 
2563 

104,920 ภิญญาพัชญ ์ ด าเนินการตามปฏิทิน ด าเนินการ/ 
ปรับกิจกรรม 

27 โครงการการจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

59,700 นงคราญ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

29 โครงการการทบทวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี

19,400 นงคราญ  ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการ 
ที่มีผลกระทบจาก

มาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

งบประมาณของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

29 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษาของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

195,040 วัชรินทร์ ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

30 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การ
รายงานข้อมูลโครงการพัฒนา
ระบบรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

10,860 พัชรินทร์  ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

31 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการด้านการเงิน การ
บัญชีของโรงเรียนในสังกัด 

42,100  ไมตรี  ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

32 โครงการท าบญุเดือนเกดิ  -    สุภาพร   ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

33 โครงการคดัเลือกสถานศึกษาและ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA 
Award ประจ าปีการศึกษา 2562 

5,000 พิบุลขวัญ   ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

34 โครงการ ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต 
1 พบเพื่อนคร ู

42,860 วัชรินทร์  ยกเลิก 

35 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 และการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP ของสถานศึกษาใน
สังกัด 

15,450 วารุณ ี ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  

36 โครงการติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามจุดเน้นของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

71,220 ชมัยพร ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว 
รายงานผลโครงการแล้ว 

 

37 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
ตรวจสอบข้อมลูในระบบตรวจสอบ
และน าเข้าข้อมลูครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (P-School 
Checking Program) 

20,300 ทัศนา ด าเนินการตามปฏิทินแล้ว  
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ที ่ กลยุทธ์ / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินตามโครงการ 
ที่มีผลกระทบจาก

มาตรการการแพร่ระบาดฯ 

การติดตาม 
การด าเนินงาน 

38 โครงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 
Technology 

23,450 ทัศนา 1.แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ประชุมคณะท างานเพื่อ
จัดท าแผนและรูปแบบ 
3.ประชุมคณะท างาน
วิเคราะหร์ูปแบบ 
4.การจดัท าโปรแกรม
ฐานข้อมูล 
5.ประชุมคณะท างาน
ตรวจสอบโปรแกรม 
6.ประชุมคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมลู น าเข้า
ฐานข้อมูล 

ด าเนินการได้
ตามปกต ิ

ที่ประชุม  :  รับทราบ 

 5.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มอ านวยการ) (เอกสารแนบ 4) 
   พิจารณา ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563(Integrity and Transparency Assessment Online 2020 – ITA 
Online 2020) 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดปฏิทินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and  
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา รับทราบและเตรียมความพร้อมในการประเมินตามช่วงการประเมินต่างๆ ตามประกาศฯ  
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ที่ประชุม  :  พิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 – ITA Online 
2020) และก าหนดการติดตาม ดังนี้ 

 
ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o1 โครงสร้างหน่วยงาน นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
o3 อ านาจหน้าที่ นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
o5 ข้อมูลการติดต่อ นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง 
o8 Q&A นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
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o9 Social  Network นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง 
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

 ผู้ก ากับดูแล :   นายไท  พานนนท์   รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
                     นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นายวลี  มีภู ่    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นางทัศนา  จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ      
                    ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 
ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 

o10 แผนด าเนินงานประจ าปี นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 
o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน นางสาวกชนิภา  เกษมสุข 
o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี นางสาวกชนิภา  เกษมสุข 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์ 

 ผู้ก ากับดูแล :  นายไท   พานนนท์  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
      นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  

ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง นางอารีรัตน์  สาธาระณะ,              

นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
นายพิเชฐ  เสน่ห์ , 
นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์   

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

นายพิเชฐ  เสน่ห์ , 
นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์   

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 

นายพิเชฐ  เสน่ห์ , 
นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์   

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

o41 รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

 ผู้ก ากับดูแล :  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
      นายไท  พานนนท์  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
      นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
      นายวลี  มีภู ่   ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
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      นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                        
       ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
                                    

ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นางสาวจ าลอง  พินเมือง 

นายณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขาว 
 ผู้ก ากับดูแล :   นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  

ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

นางฐิติวรดา มงคล  
นางสาวสุภาพร  มั่งมี 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นางฐิติวรดา มงคล  
นางสาวสุภาพร  มั่งมี 

o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นางฐิติวรดา มงคล  
นางสาวสุภาพร  มั่งมี 

o17 E-Service นายอดิศร  โค้วประเสริฐ 
 ผู้ก ากับดูแล :   นายไท  พานนนท์     รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

   นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร    รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
      นายวลี  มีภู่    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
      นางทัศนา  จันทร์ลา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                        
       ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
  

ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์ 

o20 รายงานผลการจ่ายงบประมาณประจ าปี นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์ 
 ผู้ก ากับดูแล :   นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นางไมตรี  ส าราญรื่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  

ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ นางวารุณี  ผลบุญ 

นางสาวชวาลา  พรหมมา 
o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ นางวารุณี  ผลบุญ 
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การจัดหาพัสดุ นางสาวชวาลา  พรหมมา 
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

รายเดือน 
นางวารุณี  ผลบุญ 
นางสาวชวาลา  พรหมมา 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

นางวารุณี  ผลบุญ 
นางสาวชวาลา  พรหมมา 

 ผู้ก ากับดูแล :   นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นางไมตรี  ส าราญรื่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  

ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวจ าลอง  พินเมือง 

นางธมนภัทร นนทะภา 
นางสาวสายน้ า จูแสน 
นายเอกชัย  กองทรัพย์ 

o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นางสาวจ าลอง  พินเมือง 
นางธมนภัทร นนทะภา 
นางสาวสายน้ า จูแสน 
นายเอกชัย  กองทรัพย์ 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

นางสาวจ าลอง  พินเมือง 
นางธมนภัทร นนทะภา 
นางสาวสายน้ า จูแสน 
นายเอกชัย  กองทรัพย์ 

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

นางสาวจ าลอง  พินเมือง 
นางธมนภัทร นนทะภา 
นางสาวสายน้ า จูแสน 
นายเอกชัย  กองทรัพย์ 

 ผู้ก ากับดูแล :   นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       นางอรุณศรี  ศรีเมือง  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 
o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

 ผู้ก ากับดูแล :   นายไท  พานนนท์  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร     รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นางอารีย์  ค ามาตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       นายวลี  มีภู ่   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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 ข้อ ประเด็นค าถาม/ประเด็นประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

 ผู้ก ากับดูแล :   นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       นายวลี  มีภู ่   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ก าหนดการด าเนินการติดตามแบบ OIT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่  1  วันพุธที่  10  มิถุนายน  2563   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) 
ครั้งที่  2  วันพุธ ที่  17  มิถุนายน  2563    เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) 
ครั้งที่  3  วันพุธที่  24  มิถุนายน  2563    เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) 

ก าหนดการตรวจสอบกลั่นกรองก่อนน าเข้าระบบ OIT 
วันที่  1 – 3   กรกฎาคม  2563   เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC)   

ก าหนดการน าเข้าข้อมูลในระบบรายงาน 
 วันที่  7 – 15  กรกฎาคม  2563 

 5.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ที่ประชุม  :  น าไปเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ไตรมาสที่ 3) ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี – 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 

         
(นางสาวกชนิภา  เกษมสุข)                                 (นางนวลลออ  เงินเมย) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   ผู้จดรายงานการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



เอกสารแนบ 1

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ

1 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59,700 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ ทองค า 21-22 พ.ย. 62 เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

2
โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

19,400 1-30 พ.ย. 62 นโยบายและแผน นางสาวนงคราญ  ทองค า 15 พ.ย. 62
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

3
โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562

50,000 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 4 - 15 พ.ย. 62
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 14,700 1-30 พ.ย. 62 พัฒนาบุคลากร นางธมภัทร  นนทะพา 16 พ.ย. 62
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพป .เพชรบูรณ์ เขต 1 195,040 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก ทุกเดือน

6
โครการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10,860
ช่วงท่ี 1 15-31 ต.ค. 62 
ช่วงท่ี 2 1 - 31 ก.ค. 63

การเงินฯ นางพัชรินทร์  เต็งย่ี  ช่วงท่ี 1 24-25 ต.ค. 62
เสร็จส้ินแล้ว ช่วง
ท่ี 1/รายงานแล้ว

7
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนใน
สังกัด

42,100 1-30 พ.ย. 62 การเงินฯ นางไมตรี  ส าราญร่ืน 23 - 24 พ.ย. 62
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

8 โครงการท าบุญเดือนเกิด 0 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อ านวยการ นางสาวสุภาพร  ม่ังมี ทุกเดือน

9 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 36,900
1 ธ.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 นิเทศฯ

1. นางสุพัตรา คงศิริกร       
 2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล

1. นิเทศ ก ากับต  ติดตาม    
  2. ประเมินผลและรายงาน

เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

10 โครงการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พบเพ่ือนครู

42,860
1 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63

อ านวยการ นางวัชรินทร์  ชัยนอก 18 - 25 ม.ค. 63

11
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบและกลไกลการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562

5,000 22 พ.ย. 62 - 30 ม.ค. 63 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง
28 พ.ย. 62     ,       
 17 ธ.ค. 62

เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

12 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 55,000          1 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน  21 - 22 ม.ค. 63

13 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

          79,800 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 นิเทศฯ นายธงชัย วงค์กาอินทร์ 12 - 17 ม.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)



เอกสารแนบ 1

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

14 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562         389,044 3 ม.ค. - 30 เม.ย. 63 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ    
นางสุมาลี  ขจรไพร

1 - 2 ก.พ. 62 เสร็จส้ินแล้ว

15 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา           10,000 1 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 ส่งเสริมฯ นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า

16
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

          15,450 3 - 29 ก.พ. 63 การเงินฯ นางวารุณี  ผลบุญ 4 - 26 ก.พ. 63 เสร็จส้ินแล้ว

17 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562

          44,166 1 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ    
นายนิพล  พลกลาง

13 - 15 ก.พ. 63
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

18 โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1

          71,220 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 63 บุคคล นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน 23 - 27 มี.ค. 63
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

19 โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

          39,430 ม.ค. - มี.ค. 63 บุคคล นางนิสา  ค าพันธ์ 1 - 31 มี.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

20 โครงการทอสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร

          27,333 ม.ค. - ก.ย. 63 นิเทศฯ นางพิบุลขวัญ กล่ินม่ิง 9 - 13 มี.ค. 63
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจ าปี 2563)

          22,350 ม.ค. - ก.ย. 63 นิเทศฯ นางนิลยา  ทองศรี 10 - 14 มิ.ย. 63

22 โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing 
Science)

          46,920 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

23 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)           10,000 2 ม.ค. - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 63
24 โครงการนิเทศรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563         104,920 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 63 นิเทศฯ นางภิญญาพัชร์  เหมือนโพธ์ิ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 63

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและน าเข้า
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program)

          20,300 29 - 31 ม.ค. 63 DLIT นางทัศนา  จันทร์ลา 29 - 31 ม.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

26 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 
Technology

          23,450 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 63 DLIT นางทัศนา  จันทร์ลา 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 63

27 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563         260,000 1 ก.พ. - 30 ส.ค. 63 ส่งเสริมฯ นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 1 ก.พ. - 30 ก.ค. 63



เอกสารแนบ 1

ท่ี โครงการท่ี จ านวนเงิน (บาท) ระยะเวลา กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ หมายเหตุ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

28 โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562         113,230 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 63 นิเทศฯ
1.นายพิน  สงค์ประเสริฐ  
2.นางสุมาลี  ขจรไพร

10 - 13 มี.ค. 63 เสร็จส้ินแล้ว

29
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบ
อมรมครูพ่ีเล้ียง

          24,510 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 นิเทศฯ
1.นางจิรันธนิน  คงจีน     
2.นางสาวลภัสรดา  ค ามา

1 มี.ค. - 15 พ.ค. 63

30 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562           80,190 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 นิเทศฯ
1.นายพิน  สงค์ประเสริฐ  
2.นางสุมาลี  ขจรไพร

5 - 7 มี.ค. 63
เสร็จส้ินแล้ว/
รายงานแล้ว

31 โครงการวิจัยแนวางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี           
การเรียนรวมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

          36,000 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน 1 มี.ค. 24 พ.ค. 63

32 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของรัชกาลท่ี 10 สู่สถานศึกษา

          17,000 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 63

33 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC           13,000 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 63 นิเทศฯ นางจิรันธนิน คงจีน 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 63

34 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน สพป.พช.1 ปีงบประมาณ 2563           20,000 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 นิเทศฯ
นางสาววรกมลกฤษณ์    
เฉลิมพิตรพิบูล

1 - 15 พ.ค. 63

35 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

        166,640 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 63 พัฒนาบุคลากร
1.นางอรุณศรี  ศรีเมือง    
2.นางธมนภัทร  นนทะภา

7 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

36 โครงการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย"

          17,000 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 63 นิเทศฯ นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ 28 - 29 มี.ค. 63      
7 - 8 เม.ย. 63

37
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          70,000 1 พ.ย. 62 - ก.ย. 63 นิเทศฯ
1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ 
2. นางนิลยา ทองศรี         
3. นายพิน สงค์ประเสริฐ

1 มี.ค. - 30 ส.ค. 63

38 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปี 2563 315,300        1 ส.ค. - 30 ก.ย. 63 ส่งเสริมฯ ชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 1 - 30 ก.ย. 63
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