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การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บรกิาร  
ตามอ านาจหนา้ที่ หรือภารกจิของหนว่ยงาน 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา  
 
 
 
 

ของ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 
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เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจ าปี 2563  
 

หน้า 3 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบรหิารและการจัดการศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบรกิารและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่ม 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทกุภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 

 
5 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

1. วิธีการด าเนินงาน 

     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ โดยยึดแบบของ สพฐ. และเพิ่มเติมตามบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้มีกรอบการด าเนินการ
ใน 4 ด้าน ดังนี้  

          1.1.1 ด้านวิชาการ 

          1.1.2 ด้านบริหารงานบุคคล 

          1.1.3 ด้านงบประมาณ 

          1.1.4 ด้านบริหารทั่วไป 

    1.2 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้เช่ียวชาญสตรวจดูความถูกต้อง ความสมบรูณ์ ของแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บรกิาร 

    1.3 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา ให้กับผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้เสีย
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 โดยวิธีการดังนี้ 

          1.3.1 ส่งไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง 

          1.3.2 ให้ผูร้ับบริการประเมินความพึงพอใจ ณ สถานท่ีรับบริการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

 เอกสารที่ ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 สรุปการรายงานผล          
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
 
  เอกสารประกอบประเด็น
การพิจารณา 
 เอกสารหลักฐานอื่น                 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น                
การพิจารณา โปรดระบ ุ

1. รายงานผลความพึง
พอใจด้านวิชาการ 

2. รายงานผลความพึง
พอใจด้านบริหารงานบุคคล 

3. รายงานผลความพึง
พอใจด้านงบประมาณ 

4. รายงานผลความพึง
พอใจด้านบริหารทั่วไป 

ฯลฯ 
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จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 
 

3 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

 
 

2 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 
 

1 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
น้อยกว่า ร้อยละ 60  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เช่น ศูนย์ One Stop Service Center, กลุ่มตา่ง ๆ ภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

    1.4 รวบรวมแบบสอบถาม ประมวลผลจากแบบประเมินความพงึพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  

    1.5 สรุปผล  เขยีนรายงาน 

    1.6 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

หมายเหตุ:   1. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย หมายถึง ผู้บรหิาร ครผูู้สอน บุคลากรทางการศกึษา ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมาตดิต่อ ประสานงาน และใช้บริการ 

  2. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการให้บริการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฯ จะใช้ผลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ของ สพฐ. (https://www.obec.go.th/) 
หัวข้อ “แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ของผู้ตอบ
แบบสอบถามใน “กลุ่มที่ 3 ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา คระกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และ คระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา)” มาใช้ในการประมวลผล ซึ่ง สพท. มีหน้าท่ีในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ให้ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเขา้ไปตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์ดังกล่าว 

4. รายงานเฉพาะวิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเท่านั้น 
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ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ต่อการบริหารและจัดการศึกษา และการบริการ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี 2563 
 

 

การบริหารและการจัดการ 
ศึกษาของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม 
(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 3,470 0 3 189 1,029 2,,249 3,278 94.00 
2. ด้านบริหารงานบุคคล 1,300 3 5 79 266 947 1,213 93.00 
3. ด้านงบประมาณ 2,790 1 12 173 721 1,883 2,604 93.00 
4. ด้านบริหารทั่วไป 3,290 0 3 208 973 2,106 3,079 94.00 

รวม  4 23 649 2,989 7,185   
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
                   ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

          ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามกระบวนการ 
   บริหารงานของกลุ่ม ในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

     
 

ที ่ ภาค 
เขตตรวจ
ราชการ 

สังกัด สพท. 
ด้านวิชาการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

13 ภาคเหนือ 17 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 2249 1029 189 3 0 
 
 

ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

947 266 79 5 3 1883 721 173 12 1 2106 973 208 3 0 
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บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ    กลุ่มอ านวยการ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที…่………………………………………………วันที่   12  พฤษภาคม  2563 
เรื่อง  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม หน่วย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  

                   ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) นั้น 

     ด้วย มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารลาการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ โดยสามารถเข้า
ตอบแบบสอบถามตามเว็บไซต์ www.Obec.go.th หัวข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแบบสอบถามนี้มีผู้ที่ต้องกรอกแบบสอบถามจ านวน 4 
กลุ่ม ดังนี้  1.)  นักเรียน   2.)  ข้าราชการพลเรือนของสพฐ. 3.)  ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกขั้นพื้นฐาน กตปน.        
(ซึ่งค าตอบในกลุ่มที่ 3 นี้จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาผลการประเมินระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ 3)      
4.) ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา /องค์กรภาครัฐ/เอกชนและอ่ืนๆ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอความร่วมมือท่านและ    
บุคลากรในสังกัดทราบและด าเนินการกรอกแบบสอบถามดังกล่าวฯ และรายงานผลให้กลุ่มอ านวยการ        
(นางวัชรินทร์  ชัยนอก) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ ภายในวันที่  30  
มิถุนายน  2563  โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

                                                          
(นายอ านาจ  บุญทรง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 

http://www.obec.go.th/
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ที่ ศธ 04106/1567                                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                         ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
                                                                         ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช.  67000 

             19  พฤษภาคม  2563 

เรื่อง    ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรียน    ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) นั้น 

     ด้วย มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารลาการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ โดยสามารถเข้า
ตอบแบบสอบถามตามเว็บไซต์ www.Obec.go.th หัวข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแบบสอบถามนี้มีผู้ที่ต้องกรอกแบบสอบถามจ านวน 4 
กลุ่ม ดังนี้  1.)  นักเรียน   2.)  ข้าราชการพลเรือนของสพฐ. 3.)  ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกขั้นพื้นฐาน กตปน.        
(ซึ่งค าตอบในกลุ่มที่ 3 นี้จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาผลการประเมินระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ 3)      
4.) ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา /องค์กรภาครัฐ/เอกชนและอ่ืนๆ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอความร่วมมือท่านและ    
บุคลากรในสังกัดทราบและด าเนินการกรอกแบบสอบถามดังกล่าวฯ และรายงานผลให้กลุ่มอ านวยการ        
(นางวัชรินทร์  ชัยนอก) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ ภายในวันที่  30  
มิถุนายน  2563  โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ                        

                            
            (นายอ านาจ  บุญทรง) 

                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
                      
กลุ่มอ านวยการ 
โทร  056-737077 , 086 5911079 
โทรสาร  056-737075 

http://www.obec.go.th/
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วิธีเข้ากรอกแบบสอบถามความพงึพอใจ
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ค าน า 

 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท ารายงานผล                        
ส ารวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ประจ าปี 2563  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการ           
จัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหาร
ทั่วไป 
 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลส ารวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
และการให้บริการ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้             
ณ ที่นี้ด้วย 
 

 
 นางสาวสุภาพร  ม่ังมี 

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ผู้จัดท า 
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สารบัญ 

 

                                                                                                   หน้า 

 ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา 1-19 

 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ค่านิยม และจุดเน้น 20-21 

 ส่วนที่ 3 รูปแบบและวิธีด าเนินการ 22 

 ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการ 23 

 ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 24 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพการจดัการศึกษา 

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 37  พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 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 สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(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 างาน          

ด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  

1 
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 

(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

2 
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

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

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

การสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) 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 และ

งานบริหารสินทรัพย ์
(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 านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  

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

การด าเนินคดขีองรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
  

3 



  รายงานผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจ าปี 2563  
 

หน้า 15 
 

(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 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

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

การศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

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

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

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

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

มอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ

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

ที่ได้รับมอบหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

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

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

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  จังหวัด
นครสวรรค์ 

 

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

เมืองเพชรบูรณ์ 17 214 4 15 2,281 
ชนแดน 9 96 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 61 2 5 543 

รวม 31 371 10 28 3,961 
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ก.ต.ป.น. 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)  

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนจ าแนกตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

อ.1  -  ป.6 13 3 1 17 
อ.2  -  ป.6 31 32 11 74 
ป.1  -  ป.6  4 1 0 5 
อ.1  -  ม.3 6 2 0 8 
อ.2  -  ม.3 17 10 8 35 
ป.1  -  ม.3 2 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 73 48 20 141 
นักเรียน     

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

รวมทั้งสิ้น 73 48 20 141 
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)     

จ านวนต่ ากว่า 40 7 9 5 21 
จ านวน  41-60 13 12 5 30 
จ านวน  61-80 9 5 1 15 
จ านวน  81-100 6 4 0 10 
จ านวน 101-120 4 4 0 8 

รวมทั้งสิ้น 39 34 11 84 
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4.2. จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)  

ระดับการจัดการศึกษา 

อ าเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

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

รวมทั้งสิ้น 11,372 726 5,623 451 2,547 195 19,542 1,372 
 

 4.3 ขอ้มูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

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

รวม 1,041 494 246 1,781 
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4.3. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กันยายน 2562)  
ต าแหน่ง/กลุ่ม 

ข้าราชการ (คน) พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

- - 2 - - 2 4 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ   
สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

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

ทางการศึกษา 
- - 2 - - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 14 1 - - - 15 

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

รวม 5 14 42 1 7 8 77 

4.4. แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

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

รวม 906 447 212 1,565 
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

 
นายอ านาจ  บุญทรง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

               
     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต    นายสุนัด  บุญสวน 

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

          
          นายไท  พานนนท์         นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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6. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
 

                                    
         นายวลี  มีภู ่         นางนวลลออ  เงินเมย       นายมนตรี  ชว่ยพยุง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                                                  
    นางไมตรี  ส าราญรื่น     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว         นางอารีย์  ค ามาตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
   การเงินและสินทรัพย์          และประเมินผลการจัดการศึกษา              การจัดการศึกษา 
 

                                  
              นางทัศนา  จันทร์ลา                     นางอรุณศรี  ศรีเมือง    
    ปฏิบัติหน้าที่          ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู  
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                และบุคลากรทางการศึกษา 
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ             นายพิเชฐ  เสน่ห ์ 

         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา  2560-2561 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลต่าง 

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

รวมเฉลี่ย 35.32 40.67 5.35 
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา  2560-2561   

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลต่าง 

ภาษาไทย 40.33 49.98 9.65 
ภาษาอังกฤษ 23.33 26.01 2.68 
คณิตศาสตร์ 13.33 24.91 11.58 
วิทยาศาสตร์ 23.33 33.35 10.02 

รวมเฉลี่ย 25.08 33.56 8.48 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2562 แต่การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัดและ
ปัญหาอุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงท าให้          การ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

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

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

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

ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย 
5. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานยังขาดความรู้ทักษะในการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการท างานในแต่ละช่วงชั้นที่ชัดเจน ประกอบกับเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น 

ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ครูส่วนหนึ่ง
ไม่ได้น ารูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้มาใช้ เนื่องจากครูหนึ่งคนรับผิดชอบหลายชั้น 
 2. ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการจัดการเรียนรู้ 
 3. ความสามารถทางภาษาของครู (ภาษาอังกฤษ) ผ่านการทดสอบ (CEFR) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (A2) 
 4. การพัฒนาครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แนวทางท่ีก าหนด เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
 5. ครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้
ในนโยบายหรือจุดเน้นของหน่วยงานแต่ละระดับ 

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 1. นักเรียนส่วนหนึ่งออกกลางคัน เนื่องจากปัญหาทางด้านครอบครัว เช่น การหย่าร้าง ยากจน     บิดา
มารดาไปท างานต่างจังหวัด และส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด สภาพสังคมในชุมชน       ไม่
เหมาะสม เช่น แหล่งการพนัน เป็นต้น 
 2. ระบบข้อมูลประชากรในวัยเรียนกับข้อมูลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ยังไม่เชื่อมโยงกันท าให้ประชากรวัยเรียนส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนว่ามีตัวตนหรือไม่ยากต่อ การ
สืบค้น 
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 3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระยะเวลาที่ก าหนด       
ยังไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบท าให้นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้จบ
การศึกษาตามระยะเวลา 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาแบบบูรณาการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาสที่ 
สพฐ. และจังหวัดก าหนด 
 2. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวไม่เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 
และตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3. สถานศึกษาไม่น าแผนการปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. ครูปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น 
งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
 5. สถานศึกษายังไม่ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระดับ
สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารงานของสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมยังไม่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. สถานศึกษาไม่ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้เป็นจุดเน้นสถานศึกษาเพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. จัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 3. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละไตรมาส 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเทศแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย            ที่
เกี่ยวข้อง 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform  
 6. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับปฏิบัติหน้าที่ 
 7. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ได้ระดับมาตรฐานการทดสอบ (CEFR) 
 8. ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการ 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 10. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายครู 
เครือข่ายผู้บริหาร และเครือข่ายสาระการเรียนรู้ 
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8. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

จุดแข็ง (Strength : S)  
1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการ  

ได้มาตรฐานตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบทุกระดับ

ชัดเจน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบและ              
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักการกระจายอ านาจ
รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ  
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบ
พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารและ           
มีข้อมูลส าหรับการวางแผนและมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน  

10. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้น า ความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐ าน  มี ก า รกระจายอ าน าจการตั ดสิ น ใจ ให้ บุ คล ากร ได้ ใ ช้ ศั กยภาพที่ มี อยู่ ปฏิ บั ติ ง าน  
อย่างเต็มความรู้ตามความสามารถและสมรรถนะที่ก าหนด 

12. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

13. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการท า งานเป็นทีมมีค่านิยมในการท างานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
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14. บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  
ตามบทบาทหน้าที่กฎหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ  
มีสมรรถนะสอดคล้องจากภาระงาน /มาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

15. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานจัดการภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานได้ครบ เนื่องจาก  
มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

2. ขาดการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้ งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล  

ได้ไม่ทั่วถึง 
4. คู่มือการปฏิบัติ งานไม่ เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง และเจ้าหน้าที่  

ไม่ค่อยศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้นและระยะยาว 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

 
โอกาส (Opportunities : O)  

1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ ประชาชน/ผู้ปกครองมีความม่ันใจในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสั งกัด กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้าน  
ส่งผลให้สามารถให้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที ่

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณภาพและจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที ่

4. ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
6. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้ เข้าถึงบริการการศึกษา  
อย่างมีคุณภาพ 

7. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรับประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้า ถึงบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และอย่างหลากหลายส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ป ร ะ ส า น ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ ป ร ะ ช า ก ร วั ย เ รี ย น ใ น พ้ื น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ  
ตามอัธยาศัย  ส่ งผลให้ โรง เรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง กับสภาพผู้ เ รี ยนและสามารถ  
ลดอัตราการออกกลางคัน 

9. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
10.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง                   

มีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามาประยุกต์         

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 
12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ /  

เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
อุปสรรค (Threats : T)  

1. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา การคมนาคม            

แนวโน้มประชากรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีการบริการที่ดี และมีความพร้อม  

ทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน 
4. การบริหารหลักการตามหลักเกณฑ์ นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล        

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพบางโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. นโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากร 
6. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีผลกระทบต่อชุมชน 
7. รัฐก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่ไม่เพียงพอตามสภาพจริง 
8. ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุน                  

ได้อย่างเต็มที ่
9. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขาดเล็กเพ่ิมขึ้นเป็นการที่รัฐลงทุน             

ที่ไม่คุ้มค่า 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ได ้
11. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมทะเบียนสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์  

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปา้ประสงค์  ค่านิยม และจุดเน้น 

 

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

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

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 
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เป้าประสงค์ (Goal)  
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ          
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การ      มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ           ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

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

1. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

2. สถานศึกษามีการนิเทศภายในครบทุกห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีและใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือเพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
5. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
6. ผู้ เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ เหมาะสมตามระดับชั้นที่ก าหนด  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ไม่ต่ ากว่าระดับด ี
8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ 
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ส่วนท่ี 3 

รูปแบบและวิธีด าเนินการ 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด าเนินการสรุป และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. รูปแบบ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 2. วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านวิชาการ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านบริหารงานบุคคล 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านงบประมาณ 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านการบริหารทั่วไป 
 
 3. วิธีด าเนินการ 
 3.1 ประชากร ได้แก่ ผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 โดยใช้วิธีสู่มแบบเจาะจงผู้ที่มารับบริการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 100 คน โดยตอบแบบสอบถามคนละ 4 ชุด 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ เป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2563           
มีจ านวน 4 ชุด ๆ ละ 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 1 ข้อ   
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานบุ คคล        
ด้านงบประมาณ  และด้านการบริหารทั่วไป  และข้อเสนอแนะ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Opened form) จ านวน 1 ข้อ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  จากผู้รับบริการที่เข้าประชุมและติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563  โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงผู้ที่มารับ
บริการแต่ละกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 100 คน ตอบคนละ 4 ชุด 
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ส่วนท่ี 4 

ผลการประเมินความพงึพอใจการให้บริการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 
 4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. และครูอัตราจ้าง  เป็นผู้มาใช้บริการ และติดต่องานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชาบูรณ์ เขต 1  
 
 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2563 มีดังนี้ 
 

การบริหารและการจัดการ 
ศึกษาของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม 
(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 3,470 0 3 189 1,029 2,,249 3,278 94.00 
2. ด้านบริหารงานบุคคล 1,300 3 5 79 266 947 1,213 93.00 
3. ด้านงบประมาณ 2,790 1 12 173 721 1,883 2,604 93.00 
4. ด้านบริหารทั่วไป 3,290 0 3 208 973 2,106 3,079 94.00 

รวม  4 23 649 2,989 7,185   
 

 จากตารางพบว่า  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภาพรวม  
ที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการ และด้านบริหารทั่วไป          
คิดเป็นร้อยละ 94.00 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ คิดเป็นร้อย
ละ 93.00  ตามล าดับ   
 
 4.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  3.2.1 ควรเพิ่มการท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระดับโรงเรียนและการจัดการศึกษาของครู 
  3.2.2 ส านักงานเขตให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านวิชาการดีมาก ให้บริการดีมาก 
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ส่วนท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการทั้ง 4 ด้าน จึงด าเนินการสรุป 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการด าเนินงาน 
 1.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
  1.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา   
  1.4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในส านักงานเขตพ้ืนที่การสึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาพรวมระดับมากขึ้นไป จ าแนกเป็นรายด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านงบประมาณ  
และด้านบริหารท ั่วไป ตามล าดับแยกได้ดังนี้ 
  1) ด้านวิชาการ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป มากที่สุด 
รวมจ านวน  3,278  คน  คิดเป็นร้อยละ 94.00 และผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
น้อย รวมจ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 
  2) ด้านบริหารงานบุคคล มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป         
มากที่สุด รวมจ านวน 1,213 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.00 น. และผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด น้อย รวมจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 
  3) ด้านงบประมาณ มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป มากที่สุด 
รวมจ านวน 2,604 คิดเป็นร้อยละ 93.00 และผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด น้อย รวม
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 
  4) ด้านบริหารทั่วไป มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป มากที่สุด 
รวมจ านวน 3,079 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 และผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด น้อย 
รวมจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 
  1.4.3 ผลสรุป โดยภาพรวมความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ความพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากขึ้นไป
เท่ากัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ และด้านบริหารทั่วไป  ที่มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.00  อาจจะเป็นเพราะว่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการได้ดีมาก และมี
การบริหารจัดการทั่วไปได้ดีมากเช่นกัน ท าให้เกิดความประทับใจในการบริการ   
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการส ารวจไปใช้ 
   2.1.1 ควรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด ทั้งระดับโรงเรียนและการจัดการศึกษาของครู 
   2.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านวิชาการรดีมาก ให้บริการดีมาก 
   2.1.3 ประทับใจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรวดเร็วและจริงจัง 
  2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการครั้งต่อไป 
   ควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อได้ระดับความพึงพอใจครบตามท่ีก าหนด 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที่  129  / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
-------------------------------------------- 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญยิ่งในการก ากับ ดูแล 
และสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการทางการศึกษา แก่ประชากรวัยเรียน ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
เป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาและใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการ ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบประเมินผล และ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคาดหวังว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งจะสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานให้ครบถ้วนทุกแห่ง ในระยะเวลาอันรวดเร็ว น าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการและคณะท างาน 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  รองประธาน

คณะกรรมการ 
3. นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  รองประธาน

คณะกรรมการ 
4. นายไท  พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  รองประธาน

คณะกรรมการ 
5. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  รองประธาน

คณะกรรมการ 
6. นางนวลลออ  เงินเมย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะกรรมการ 
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7. นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะกรรมการ 
8. นางอารีย์  ค ามาตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะกรรมการ 
9. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ    คณะกรรมการ 
10. นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ  คณะกรรมการ 
11. นางรัศมี  สุวาชาติ  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการ 
12. นางอรุณศรี  ศรีเมือง  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   คณะกรรมการ 
13. นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  คณะกรรมการ 
14. นายวลี  มีภู ่   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      คณะกรรมการและเลขานุการ 
15. นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ   คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1.  ก าหนดรูปแบบ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
2. เร่งรัด ปรับปรุง พัฒนาแนวทางและวิธีการด าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) ที่ก าหนดไว้ของแต่ละมาตรฐาน 
 
2.  คณะท างาน ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งขี้ท่ี 1  การบริหารจัดการที่ดี 
1.1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 

ผู้ก ากับ     นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 
ผู้ดูแล       นางนวลลออ  เงินเมย 
ผู้รับผิดชอบ    นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 

1.1.2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ผู้ก ากับ     นายไท  พานนนท์ 
ผู้ดูแล     นางทัศนา  จันทร์ลา 
ผู้รับผิดชอบ    นางทัศนา  จันทร์ลา 

1.1.3  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ผู้ก ากับ     นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

ผู้ดูแล       นางนวลลออ  เงินเมย 
ผู้รับผิดชอบ    นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 

1.1.4  การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้ก ากับ นายไท  พานนนท์ 
ผู้ดูแล     นางทัศนา  จันทร์ลา 
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ผู้รับผิดชอบ    นางทัศนา  จันทร์ลา 
1.1.5  การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผู้ก ากับ     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล      นายวลี  มีภู ่
ผู้รับผิดชอบ    นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง 
 

 
1.1.6  การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

ผู้ก ากับ นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 
ผู้ดูแล     นางนวลลออ  เงินเมย 
 ผู้รับผิดชอบ    นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
2.1.2  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)และการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 
       นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 
  ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง 
   ผู้รับผิดชอบ    นางจิรันธนิน  คงจีน 
       นางนิลยา  ทองศรี 

นางธมนภัทร  นนทะภา 
ตัวบ่งชี้  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
3.1.3  การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน 

ผู้ก ากับ     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
  ผู้ดูแล     นางอารีย์  ค ามาตร 
  ผู้รับผิดชอบ    นางยุพา  ตาลสุก 

มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
2.1.6  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 
  ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
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  ผู้รับผิดชอบ    นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
2.2.1  การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 

ผู้ก ากับ     นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 
  ผู้ดูแล     นางนวลลออ  เงินเมอย 
  ผู้รับผิดชอบ    นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
2.3.3 การพัฒนา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ก ากับ     นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 
  ผู้ดูแล      นางอรุณศรี  ศรีเมือง 
    ผู้รับผิดชอบ    นางธมนภัทร  นนทะภา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
2.4.1  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้ก ากับ       นายไท  พานนนท์ 
  ผู้ดูแล     นางทัศนา  จันทร์ลา 
  ผู้รับผิดชอบ    นางทัศนา  จันทร์ลา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2.5.1  การจัดระบบติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 
ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 

  ผู้รับผิดชอบ    นางสุพัตรา  คงสิริกร 
       นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ 

มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
3.1.1  ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 
ประสบความส าเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา      
จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

ผู้ก ากับ    นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต,นายสุนัด  บุญสวน, 
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    นายไท  พานนนท์,นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 
 ผู้ดูแล    นางไมตรี  ส าราญรื่น ,นายอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว,  

      นางนวลลออ  เงินเมย,นางอารีย์ ค ามาตร,  
      นายมนตรี  ช่วยพยุง,นางรัศมี  สุวาชาติ, 

นายวลี  มีภู่,นางทัศนา  จันทร์ลา ,นางอรุณศรี  ศรีเมือง 
          ผู้รับผิดชอบ   นางไมตรี  ส าราญรื่น ,นายอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว,  

      นางนวลลออ  เงินเมย,นางอารีย์ ค ามาตร,  
      นายมนตรี  ช่วยพยุง,นางรัศมี  สุวาชาติ, 

นายวลี  มีภู่,นางทัศนา  จันทร์ลา ,นางอรุณศรี  ศรีเมือง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.2.1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย(ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา) 

ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 
  ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
  ผู้รับผิดชอบ    นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 

3.2.1.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา) 

ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 
  ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
  ผู้รับผิดชอบ    นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
3.3.2  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 
  ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
  ผู้รับผิดชอบ    นายพิน  สงค์ประเสริฐ  นางสุมาลี  ขจรไพร 
3.3.4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 
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  3.3.4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 

  ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
  ผู้รับผิดชอบ    นายพิน  สงค์ประเสริฐ 

 
3.3.4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 

  ผู้ดูแล     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
  ผู้รับผิดชอบ    นายพิน  สงค์ประเสริฐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
3.4.4  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 3.4.4.1  เด็กพิการเรียนรวม 

ผู้ก ากับ     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
     นายสุนัด  บุญสวน 

  ผู้ดูแล     นางอารีย์  ค ามาตร 
       นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
  ผู้รับผิดชอบ    นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 

นางสาวลภัสรดา ค ามา 
 3.4.4.2  เด็กด้อยโอกาส 

ผู้ก ากับ     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
  ผู้ดูแล     นางอารีย์  ค ามาตร 
  ผู้รับผิดชอบ    นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 

3.4.4.3  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้ก ากับ     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 

  ผู้ดูแล     นางอารีย์  ค ามาตร 
  ผู้รับผิดชอบ    นางชนิดาภา  สาตรีเฮ้า 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 5.1  ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดย
ต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัล
เทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

ผู้ก ากับ     นายสุนัด  บุญสวน 
  ผู้ดูแล     นางอรุณศรี  ศรีเมือง 
  ผู้รับผิดชอบ    นางธมนภัทร  นนทะภา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การให้บริการ 

ผู้ก ากับ     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
  ผู้ดูแล     นายวลี  มีภู ่
  ผู้รับผิดชอบ    นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
       นางฐิติวรดา  มงคล 
       นางสาวกนกพรรณ  ตันติบูล 
 มีหน้าที ่ ดังนี้ 

1. ผู้ก ากับ  ให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตามการรายงานของให้เป็นไปตามกรอบเวลา 
2. ผู้ดูแล ก ากับ ติดตาม ประสานงาน อ านวยการ การรายงานผลของผู้รับผิดชอบให้ทันตาม 

กรอบระยะเวลาการรายงาน 
3. ผู้รับผิดชอบ  รวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกรอบระยะเวลาการรายงาน 

ตัวชี้วัดและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด    
3. คณะกรรมการรวบรวม และจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
 ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต   รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประธานกรรมการ 
2. นางนวลลออ  เงินเมย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       รองประธานกรรมการ 
3. นางนิลยา  ทองศรี  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางธมนภัทร  นนทะภา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ   กรรมการ 
5. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน   กรรมการ 
6. นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์  ช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ   กรรมการ 
8. นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์    กรรมการ 
9. นางอารีรัตน์  สาธาระณะ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ   กรรมการ 
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10. นางเปมิกา  ฤกษ์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ   กรรมการ 
11. นางวันทนา  บุญนิล  เจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญการ   กรรมการ 
12. นายวลี  มีภู ่   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ          กรรมการและเลขานุการ 
13. นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวสุภาพร  มั่งมี  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางฐิติวรดา  มงคล  พนักงานราชการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวกนกพรรณ  ตันติบูล เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  1.  มีหน้าที่จัดประชุมชี้แจง แนวทางการด าเนินงาน การรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (Self Assessment Report : SAR) 
  2.  มีหน้าที่ก ากับ ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (Self Assessment Report : SAR) 
  3.  มีหน้าที่ประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (Self Assessment Report : SAR) ตามรอบการรายงานผล        
การด าเนินงาน รอบที่ 1 และรอบท่ี 2 
  4.  มีหน้าที่สรุปผลคะแนนตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563  (Self Assessment Report : SAR) และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่ 20  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2563 

                      
(นายอ านาจ  บุญทรง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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