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ค ำน ำ 
 

 การปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผนเกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมีข้ันตอน  
เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับน าไปใช้ใน 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องต่อไป 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

กลุ่มนโยบำยและแผน 

งำนธุรกำร 

งำนนโยบำยและแผน 

งำนวิเครำะห์งบประมำณ 

งำนติดตำม ประเมินผล 
และรำยงำนผล 

งานสารบรรณ 
งานประสานงานและให้บริการ 
งานจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
    และกลุ่มจังหวัด 
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานแผนการจัดชั้นเรียน 

งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
งานจัดสรรงบประมาณ 
งานบริหารงบประมาณ 

งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
    และกลยุทธ์ 
งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
    (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
    ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ 

4. ค าจ ากัดความ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ  

การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้ง 
การจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้

สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
5.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
  



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
  

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณท่ี 
ไดร้ับจัดสรรจาก สพฐ./หน่วยงานอ่ืน 

ทบทวนกลยุทธ ์/ แผนงาน/งาน/โครงการ 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ สพท. 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การด าเนนิงาน 

กศจ.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7.2 แบบฟอร์มโครงกร 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 
8.4 แผนปฏิรูปการศึกษา 
8.5 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
8.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2561  
8.8 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
8.9 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.10 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.11 แผนพัฒนาจังหวัด 
8.12 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
8.13 รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.14 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
 
 

ภำคผนวก 



 
 

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………… 
 
 
 
 

ของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่......./พ.ศ. ............. 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  



 
ค าน า 

 
(ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม) 

“การวางแผน” คือ การก าหนด ทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตขององค์กรหรือหน่วยงาน ในระดับผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดแผนงานต่างๆ ขึ้นมา โดยผ่าน
กระบวนการ  ขั้นตอน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  การให้ความส าคัญกับการวางแผน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 
เพราะจะน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ  จะท าให้องค์กรมีแผนส าหรับรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนเชิงรุก หรือแผนเชิงรับ ซึ่งองค์กรก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนภารกิจในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............  เล่มนี้ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกันนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ยินดีน้อมรับค าแนะน าในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
  



 
สารบัญ  (ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 

 
เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1  สภาพการจัดการศกึษา  

- ข้อมูลภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ข้อมูลพ้ืนที่และอาณาเขต 
- ข้อมูลแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ข้อมูลคณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ข้อมูลผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา 
- ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
- ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส่วนที่ 3  นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
- เป้าประสงค์ ค่านิยม จุดเน้น 
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่ 4 สรุปโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
- รายละเอียดโครงการ (เรียงตามข้อ 5) 

1. โครงการ……………………………………………………………………… 
2. โครงการ……………………………………………………………………… 
3. โครงการ……………………………………………………………………… 
4. โครงการ……………………………………………………………………… 
5. ………ฯลฯ................... 

ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
- ปัจจัยความส าเร็จ 
- ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับสถานศึกษา 

  



 
สารบัญ  (ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 

 
เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แบบฟอร์มโครงการ 
- แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

  



 
ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา ๓๗    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
  



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

ข้อ 7 ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

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

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
  



(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

และงานบริหารสินทรัพย ์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่ าง ๆ  

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

การด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
  



(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

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

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

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

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 



(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

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

ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
  



2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

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

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

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

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

เมือง 17 221 4 15 2,281 
ชนแดน 9 139 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 64 2 5 543 

รวม 31 424 10 28 3,961 
 
 



ก.ต.ป.น. 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
 



 
 

4. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลโรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ..............) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

อ.1  -  ป.6     
อ.2  -  ป.6      
ป.1  -  ป.6     
อ.1  -  ม.3     
อ.2  -  ม.3     
ป.1  -  ม.3     

รวม     
โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน     

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

รวม     
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน     

จ านวนต่ ากว่า 40     
จ านวน  41-60     
จ านวน  61-80     
จ านวน  81-100     
จ านวน 101-120     

รวม     
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน (ข้อมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน ..............) 
จ านวนนักเรียน เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

ก่อนประถมศึกษา     
ประถมศึกษา     
มัธยมศึกษาตอนต้น     

รวม     
 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ...........) 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  
ศึกษานิเทศก์  
บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า  
ลูกจ้างชั่วคราว  
พนักงานราชการ  

รวม  
 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ...........) 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผอ.รร.     
รอง ผอ.รร.     
ข้าราชการครู     
พนักงานราชการ     
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต)     
ครูวิทย์/คณิต     
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน)     
ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)     
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ)     

รวม     
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                                       

 
 

 
6. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระหว่าง ปีการศึกษา  ………………………………. 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา ……… ปีการศึกษา …….. ผลต่าง 
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร์    
วิทยาศาสตร์    

รวมเฉลี่ย    
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง  ปีการศึกษา  ………………………………..  

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา ………. ปีการศึกษา ………. ผลต่าง 
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร์    
วิทยาศาสตร์    

รวมเฉลี่ย    
 

8. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีท่ีผ่านมา 
8.1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีท่ีผ่านมา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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8.2 ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีท่ีผ่านมา 

- ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. 
- ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA) 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

9. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 

 
(ตัวอย่าง) 
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ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
- บุคลากรมีความตั้งใจ 
- นักเรียนมีจิตอาสา 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
-  
-   
-  

จุดอ่อน 
- เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย 
- บุคลากรขาดความเข้าใจ 
-  
-  
-   
-  

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 
- มีหน่วยงานหลักสนับสนุน 
- มีแหล่งศึกษา สืบค้นทางวิชาการ 

อย่างหลากหลาย 
-  
-  
-  

อุปสรรค 
- เปลี่ยนแปลงนโยบาย 
- ผู้ปกครองยากจน ชุมชนแออัด 
-  
-  
-  
-  
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ……… 

(ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ..................... ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) และระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เก่ียวช้อง) โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 มติคณะรัฐมนตรีจากากรประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรือนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 กับแผนทั้ง 3 
ระดับแล้ว ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………….. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ มาเชื่อมโยงดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
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2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์  

“...........................................................................................................”  
พันธกิจ 

1. ................................................................................................................  
2. ................................................................................................................  
3. ................................................................................................................ 
4. ...............................................................................................................  
5. ............................................................. .................................................. 

นโยบาย/จุดเน้น 
1. ......................................................................................................  
2. ....................................................................................... ............... 
3. ......................................................................................................  
4. ......................................................................................................  
5. ......................................................................................................  

การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
1. ................................................................................................................  
2. ................................................................................................................  
3. ................................................................................................................  
4. ............................................................................................................... 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 

“........................................................................................................... ” 
พันธกิจ 

1. ................................................................................................................  
2. ................................................................................................................  
3. ................................................................................................................ 
4. ...............................................................................................................  

เป้าหมาย 
1. ................................................................................................................  
2. ................................................................................................................  
3. ................................................................................................................  
4. ...............................................................................................................  

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 ........................................................................................................... 
นโยบายที่ 2 ........................................................................................................... 
นโยบายที่ 3 ........................................................................................................... 
นโยบายที่ 4 ........................................................................................................... 
นโยบายที่ 5 ........................................................................................................... 
นโยบายที่ 6 ...........................................................................................................  
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิสัยทัศน์ 

“......................................................................................................................” 
พันธกิจ 

1. ..................................................................................................... 
2. ..................................................................................................... 

เป้าประสงค์รวม 
1. ......................................................................................... 
2. .........................................................................................  

ตัวชี้วัด 
1. ......................................................................................... 
2. .........................................................................................  
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จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 …………………………………………………………………………………………  
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ……………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 …………………………………………………………………………….  
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ................................................................................................... 
2. .................................................................................................. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ..................................................................................  
แนวทางการด าเนินงาน 

1. .............................................................................. 
2. ............................................................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ..................................................................................  
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
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ส่วนที่ 3 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 
วิสัยทัศน์   :   .............................................................................. 

 
พันธกิจ  

1. .............................................................................................................  
2. .............................................................................................................  
3. .............................................................................................................  

 

เป้าประสงค์  
1. .............................................................................................................  

2. .............................................................................................................  
3. ............................................................................................................. 

 
กลยุทธ์ 

1. .............................................................................................................  
2. .............................................................................................................  
3. .............................................................................................................  

 
ค่านิยม   :  ......................................................................... 

 
จุดเน้น   

1. .............................................................................................................  
2. ................................................................................... .......................... 
3. .............................................................................................................  
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แนวทางการด าเนินงานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

ึกษ
าจ

ังห
วัด

 

กลยุทธ์ที่ 1 .................................................................       

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ................. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
ระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละ 
............ 

 

โครงการ.................     

ตัวช้ีวัดที่ 2 ................... 
 

ร้อยละ 
.............. 

โครงการ.................     

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
..................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ....................... ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

ระดับสถานศึกษา 
 

 

ร้อยละ 
.......... 

โครงการ................. 
 
 
 

    

ตัวช้ีวัดที่ 4 ....................... ร้อยละ 
.............. 

1. กิจกรรม……………………… 
2. จุดเน้น…....................... 
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จไปสู่ระดับกลุ่มและระดับบุคคล  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ………………………. 

ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ …………………………………………………………………………   

1.    

2.    

3.    

กลยุทธ์ 2 ……………………………………………………………………………..   

4.    

5.    

6.    

7.    
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ส่วนที่ 4 
สรุปโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................... 

 
        สรุปโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ....................... : งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(แผนงาน...................................................................................... ผลผลิต......................................................... 
กิจกรรม.........................................................................................................) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ จัดสรร 
ไตรมาส 1 

จัดสรร 
ไตรมาส 2 

จัดสรร 
ไตรมาส 3 

จัดสรร 
ไตรมาส 4 

สพฐ. 
จัดสรร 

1)         
2)         
3)         
4)         

5)         
6)         
7)         

7)         

 รวม        

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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- แบบฟอร์มโครงการ - 
โครงการ  …………………………………………………………………………………………………………….…………. 
ความสอดคล้อง 

1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ด้าน..................................................................... ... 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่ ..................................................................................... ....... 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ...............................................................................................  
เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่....................................................................... ... 
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ .................................................. 

..................................................................................................... ......................................................................... 

..................................................................................................................... ......................................................... 
2. แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ........................................................... 

เป้าหมายประเด็น......................................................................................... .............. 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย....................................................................... ...................... 
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บท.................................................... 

........................................................................ ......................................................................................................  

................................................................. .......................................................................................... ................... 
3. แผนระดับท่ี 2 แผนปฏิรูปการศึกษา  

เป้าหมายรวม ที่  .......................................................................................... ............ 
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปการศึกษา.................................... 

......................................................................................................................... ..................................................... 

............................................................................... ............................................................................................... 
4. แผนระดับท่ี 3 กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ............................................................................................ ........... 

กลยุทธ สพป. ท่ี ............................................................................ .......................... 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ที่ ............................................................. ................................ 

 
กลุ่มที่รับผิดชอบ .............................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ .............................................E-mail…………….……………..โทรศัพท์ ........................... 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ....................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล  

..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  



- 129 - 

หน้า 129 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เป้าหมาย  
3.1. ด้านปริมาณ 

3.1.1....................................................................................... ........................................................... 
3.1.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2. ด้านคุณภาพ 
3.2.1.......................................................................................... ........................................................ 
3.2.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. กิจกรรมส าคัญ (ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานจริงตามล าดับ) 
กิจกรรม ว.ด.ป.ที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)   
1.    
2.    
3.    
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64)   
4.    
5.    
6.    
7.    
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)   
8.    
9.    
10.    
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)   
11.    
12.    
13.    

หมายเหตุ  หากเป็นโครงการอบรม/พัฒนา  ให้แนบหลักสูตรการอบรมและก าหนดการอบรม 
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5. งบประมาณ     
แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายฯ จ านวน  ............ บาท 

(   ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือท่ี ศธ ..........   จ านวน  ............ บาท 
ลงวันที่  .............................................  

(   ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ .................... จ านวน ...............บาท 
ลงวันที่ .............................................  

แยกเป็น 
- ค่าตอบแทน .............. บาท 
- ค่าใช้สอย .............. บาท 
- ค่าวัสดุ .............. บาท 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงล าดับกิจกรรมตามข้อ 4  หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่อง

งบประมาณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. การประชุม............  ประกอบด้วยคณะท างาน 

คณะกรรมการ 20 คน  จ านวน 2 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x30x2x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (20x80x2) 
- ค่ากระดาษ 2 ห่อ (2x200) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 20 ชุด พร้อมเย็บเล่ม (20x50) 

xxx   
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 
 
 

xxx 

-      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

รวม xxx  xxx xxx 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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6. การประเมินผล (ครอบคลุมตัวชี้วัดความส าเร็จปี .............) 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

(ต้องสอดคล้องกับข้อ 2 วัตถุประสงค์  
และข้อ 3 เป้าหมาย) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

   

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว) 
7.1. ............................................................................................................... .......................................        
7.2. .................................................................................................. .................................................... 

 
 (ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ 

( .............................................) 
 

 (ลงชื่อ)                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( ....................................................)  

 
(ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 

(................................................)  
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
1. โครงการ........................................................................................................................................................ 

2. ผู้รับผิดชอบ....................................................................กลุ่ม...................................................................... 

3. วัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุในโครงการ) 
3.1 .........................................................................................................................................................  
3.2 ......................................................................................................................................................... 

4. เป้าหมาย (ที่ด าเนินการได้จริง) 
4.1 เชิงปริมาณ 
 4.1.1 .............................................................................................................................................. 
 4.1.2 .............................................................................................................................................. 
4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 .............................................................................................................................................. 
 4.2.2 .............................................................................................................................................. 

5. ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ (ผลที่ได้รับ) 
 5.1 .............................................................................................................................................. 
 5.2 .............................................................................................................................................. 

6. ผลการด าเนินงาน (ให้รายงานเป็นรายกิจกรรมตามท่ีระบุไว้ในโครงการ) 
6.1 กิจกรรมที่ 1 (วันเดือนปีที่ด าเนินการ/สถานที่/ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง) 
 6.1.1 .............................................................................................................................................. 
 9.1.2 .............................................................................................................................................. 
6.2 กิจกรรมที่ 2 (วันเดือนปีที่ด าเนินการ/สถานที่/ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง) 
 6.2.1 .............................................................................................................................................. 
 6.2.2 .............................................................................................................................................. 

7. งบประมาณตามโครงการ  
  7.1 แหล่งงบประมาณ  
    งบบริหารจัดการส านักงานเพ่ือพัฒนาการศึกษา (งบประมาณที่จัดสรรจาก สพป.) 
    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. หนังสือที่ ศธ.............../............... ลว. ......................  
    ไม่ใช้งบประมาณ 
    งบอ่ืน ๆ ระบุ....................................................... 

7.2  งบประมาณตามโครงการ   จ านวน.............................บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป    จ านวน.............................บาท 
 งบประมาณคงเหลือ    จ านวน.............................บาท 
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สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

7.3 งบประมาณท่ีขอใช้เพิ่มเติม   จ านวน.............................บาท 

8. ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
........................................................................................................................................................................... ... 
.............................................................................................................................................................................. 

9. ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
................................................................................................................................................................. ............. 
..............................................................................................................................................................................  

10. ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ 
.................................................................................................................................... .......................................... 
..............................................................................................................................................................................  

11. ปัญหาอุปสรรค 
12.1 .........................................................................................................................................................  
12.2 ......................................................................................................................................................... 

12. ข้อเสนอแนะ 
13.1 ......................................................................................................................................................... 
13.2 ......................................................................................................................................................... 

 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน  ลงชื่อ..................................................ผู้อ านวยการกลุ่ม 
      (..................................................)         (..................................................)  

  ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้อ านวยการกลุ่ม 
 

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

 



 

 
 

เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ และภาพถ่ายกิจกรรมที่ส าคัญ 
 

1. ชื่อเอกสาร 
1.1 ......................................................................................................................................................... 
1.2 ......................................................................................................................................................... 

2. ภาพกิจกรรม 
2.1 ......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

  
 
 
 

   

 
 

  
 

   

 
 
 
 

  
 
 
 

   

 
 

  
 

 
2.2 ......................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ……………  ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง  
ในการด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัว ชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการน าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 

2. สื่ อสารทิศทางองค์กร  ทั้ งวิ สั ยทัศน์  พันธกิ จ  เป้ าประสงค์  จุด เน้นการพัฒนา 
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

3. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  และมอบหมายให้รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ Area Based  ในการขับเคลื่อน  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมก าหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4. ด าเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
และใช้วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมี 
การประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

เดือนพฤศจิกายน  
 
 

เดือนพฤศจิกายน 
 

 
เดือนมีนาคม 
เดือนมิถุนายน 
เดือนตุลาคม 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………..  ตามกรอบ  กลยุทธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสภาพการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประกาศนโยบาย เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.  - มี.ค.) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ต.ค. - มิ.ย.) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. - ก.ย.) 

 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับสถานศึกษา 

1. การก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ/บริบท/ศักยภาพของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

2. เผยแพร่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสาธารณชน
ทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนดฯ  
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แบบฟอร์มโครงการ 
- แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

1. นาย................................ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....  เขต  1 
2. นาย...............................รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....... เขต  1 
3. นาย...............................รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....... เขต  1 
4. นาย...............................รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....... เขต  1 
5. นาย...............................รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....... เขต  1 

คณะท างาน 
1. ............          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
2. ..............             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
3. ............                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
4. .............       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
5. ..............           นักวิเคราะห์นโยบายและแน กรรมการและเลขานุการ 

 




