
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน 

 
การมีส่วนร่วม 

 
หลักฐานประกอบ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สพป.ได้ก าหนดให้
ด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะท างานจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารจัดการศึกษา  ได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา  ประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้แทนครู  ผู้แทน
องค์คณะบุคคล โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีส่วนร่วมในการ
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ดังนี้ 
1. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จ กรอบแนวทางการด าเนินงาน มาตรการ  เงื่อนไข
ความส า เร็ จ  ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. วิเคราะห์กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน การก ากับ ควบคุม 
ติดตาม ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาในการเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของหน่วยงาน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สพป.จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ . ศ .  2 563   พ ร้ อมกั บ เ สนอขอความ เห็ นชอบ ต่ อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดทิศทางและ
แนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ 488/2562  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562 

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ บุคคลภายนอก 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 

 



















  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที ่ 13  พฤศจิกายน  2562  
เรื่อง การประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

เรียน คณะกรรมการ คณะท างาน 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก ตาก 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) ตามบทบาทภารกิจในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามศักยภาพ และเหมาะสม
กับบริบท/ศักยภาพของหน่วยงาน   นั้น   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการฯ 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 488/2562  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2562  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ในวันที่  21 – 22 
พฤศจิกายน 2562 ณ  ห้องประชุมมะขามหวาน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ตามค าสั่งและก าหนดการที่แนบมา
พร้อมนี้   

จึงเรียนมาทราบและเข้าร่วมประชุมตามก าหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าว   

 
 
 

(นายอ านาจ บุญทรง)  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

 



ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

วันที่ เวลา 
09.00 น. - 10.30 น. 

เวลา 
10.45 – 12.00 น. 

เวลา 
13.00 – 15.30 น. 

เวลา 
15.45 น. – 17.00 น. 

21 
พฤศจิกายน 

2562 

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

- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สพป. 
(นางนวลลออ  เงินเมย) 

- วิเคราะห์สภาพขององค์กรของ
หน่วยงาน จุดอ่อน-จุดแข็ง  
(นางนวลลออ  เงินเมย) 

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

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

ชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ 

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

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

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

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

 

22 
พฤศจิกายน 

2562 

- ก าหนดกรอบแนวทาง มาตรการในการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับ 
สพป. / กลุ่มโรงเรียน / โรงเรยีน  เป็นรายกลยุทธ์ (ต่อ) 

- ก าหนดเครื่องมือการวัดและประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูล 
- ก าหนดวิธีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน มาตรการ โครงการ กิจกรรม แนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ 

- วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 

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



 
 

ที่  ศธ  04106/3975 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เพชรบูรณ ์ เขต 1 

 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  พช 67000 

  13  พฤศจิกำยน  2562 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน, คณะท ำงำน 

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

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

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

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

จึงเรียนมำเพ่ือเข้ำร่วมประชุม/แจ้งข้ำรำชกำรครูในสังกัดเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดกำรดังกล่ำว 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

(นำยอ ำนำจ บุญทรง)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

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



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

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

วันที่ เวลำ 
09.00 น. - 10.30 น. 

เวลำ 
10.45 – 12.00 น. 

เวลำ 
13.00 – 15.30 น. 

เวลำ 
15.45 น. – 17.00 น. 

21 
พฤศจิกำยน 

2562 

ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด สพป. 
(นำงนวลลออ  เงินเมย) 

- วิเครำะห์สภำพขององค์กรของ
หน่วยงำน จุดอ่อน-จุดแข็ง  
(นำงนวลลออ  เงินเมย) 

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

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

ชี้แจงนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของ 

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

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

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

- ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค ์ก ำหนดกรอบแนวทำง มำตรกำรใน
กำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับ สพป. / กลุ่มโรงเรียน / 
โรงเรียน  เป็นรำยกลยุทธ์ 

 

22 
พฤศจิกำยน 

2562 

- ก ำหนดกรอบแนวทำง มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับ 
สพป. / กลุ่มโรงเรียน / โรงเรยีน  เป็นรำยกลยุทธ์ (ต่อ) 

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

- น ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำน มำตรกำร โครงกำร กิจกรรม แนวทำงกำร
ขับเคลื่อนฯ 

- วิพำกษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 

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



 
 
 

ที่  ศธ  04106/ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เพชรบูรณ ์ เขต 1 

 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  พช 67000 

    พฤศจิกำยน  2562 

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

เรียน คุณชัยพร  หำพุทธำ,  คุณสุพิน  นุชรอด,  คุณพฤฒสภำ  แย้มพรำย และคุณโกวิท  แดงทองดี 

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

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

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งให้ท่ำนเป็นคณะท ำงำน 
ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่  488/2562 ลงวันที่  22 ตุลำคม 2562  
จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 
2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1  ในวันที่  21 – 22 พฤศจิกำยน  2562 (2 วัน) ณ  ห้องประชุมมะขำมหวำน  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้   

จึงเรียนมำเพ่ือเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดเวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยอ ำนำจ บุญทรง)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

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



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

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

วันที่ เวลำ 
09.00 น. - 10.30 น. 

เวลำ 
10.45 – 12.00 น. 

เวลำ 
13.00 – 15.30 น. 

เวลำ 
15.45 น. – 17.00 น. 

21 
พฤศจิกำยน 

2562 

ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด สพป. 
(นำงนวลลออ  เงินเมย) 

- วิเครำะห์สภำพขององค์กรของ
หน่วยงำน จุดอ่อน-จุดแข็ง  
(นำงนวลลออ  เงินเมย) 

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

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

ชี้แจงนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของ 

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

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

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

- ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์ ก ำหนดกรอบแนวทำง มำตรกำรใน
กำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับ สพป. / กลุ่มโรงเรียน / 
โรงเรียน  เป็นรำยกลยุทธ์ 

 

22 
พฤศจิกำยน 

2562 

- ก ำหนดกรอบแนวทำง มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับ 
สพป. / กลุ่มโรงเรียน / โรงเรยีน  เป็นรำยกลยุทธ์ (ต่อ) 

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

- น ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำน มำตรกำร โครงกำร กิจกรรม แนวทำงกำร
ขับเคลื่อนฯ 

- วิพำกษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 

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
































































































































































































































































