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“วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะการวางแผนเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของทุกเส้นทาง เป็นเสมือน

เข็มทิศที่คอยชี้น าทางให้นักเดินทางทั้งหลายสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้   นั่นย่อมแสดงว่า หากเรามี 
การเริ่มต้นที่ดี ก็ย่อมน าไปสู่การจบที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ก็เช่นเดียวกัน  ในระดับผู้บริหารของ
องค์กรได้ก าหนดแผนงานต่างๆ ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการ  ขั้นตอน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายนอกที่ผู้บริหารองค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ 
หลายองค์กรได้ให้ความส าคัญกับการวางแผนอย่างมาก โดยเฉพาะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การให้
ความส าคัญกับการวางแผนมากเช่นนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้องค์กรมีแผนส าหรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนเชิงรุก  หรือแผนเชิงรับ  
ซึ่งองค์กรเองก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ   
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ตลอดจนภารกิจในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
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ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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ทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกันนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ยินดีน้อมรับค าแนะน าในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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หน้า 1 
 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๗    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

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

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

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

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

การด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

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

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

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

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

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

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

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

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

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

ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัด

การศึกษา ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 
ตารางกิโลเมตร  มีประชากร  275,672 คน มีหมู่บ้าน 371 หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  28 แห่ง  มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

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

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

 

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

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

รวม 31 371 10 28 3,961 
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ก.ต.ป.น. 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ส่วนช่วย
อ านวยการ 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

 
3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

หน้า 8 
 

4. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลโรงเรียน  ( ณ 10 มิถุนายน 2560) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามระดับการจัดการเรียนการสอน 78 48 20 146 

อ.1  -  ป.6 49 35 12 96 
ป.1  -  ป.6  4 1 0 5 
อ.1  -  ม.3 23 12 8 43 
ป.1  -  ม.3 2 - - 2 

     
โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน 78 48 20 146 

นักเรียน 1-120 คน 44 33 11 88 
นักเรียน 121-200 คน 20 9 6 35 
นักเรียน 201-300 คน 10 2 1 13 
นักเรียน 301-500 คน 2 3 1 6 
นักเรียน 501-1,500 คน 1 1 1 3 
นักเรียน 1,501-2,500  คน 1 0 0 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนข้ึนไป     

     
โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ 18 9 5 32 

โรงเรียนดีศรีต าบล 15 8 4 27 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 2 - - 2 
โรงเรียนในฝัน 1 1 1 3 

     
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 44 33 11 88 

จ านวนต่ ากว่า 40 11 6 3 20 
จ านวน  41-60 10 9 4 3 
จ านวน  61-80 10 10 3 23 
จ านวน  81-100 10 3 1 14 
จ านวน 101-120 3 5 0 8 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 
จ านวนนักเรียน เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

ปฐมวัย 2,452 1,313 595 4,360 
ประถม 8,142 3,697 1,605 13,444 
มัธยมศึกษา 1,563 867 528 2,958 

รวม 12,157 5,877 2,728 20,762 
 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตุลาคม 2560) 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 1 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 (รวมรอง ผอ.สพป.ช่วยราชการ สพม.40 จ านวน 1 ราย)  6 
ศึกษานิเทศก์ 16 
บุคลากรทางการศึกษา 41 
ลูกจ้างประจ า 9 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 
พนักงานราชการ 1 

รวม 93 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผอ.รร. 66 39 15 120 
รอง ผอ.รร. 5 1 - 6 
ข้าราชการครู 718 338 167 1,223 
พนักงานราชการ 15 8 4 27 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 13 12 6 31 
ครูวิทย์/คณิต 11 9 2 22 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  29 14 3 46 
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 33 20 9 62 
ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 32 21 8 61 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 15 8 4 27 
อ่ืนๆ      

รวม 937 470 218 1,625 
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

  

 

   
  



  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

หน้า 11 
 

6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
6.1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

จากการด าเนินงานบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้สรุปผล 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง (Provide educational opportunities thoroughly) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Services 

: SSS)มีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งตามมาตรฐานการเรียนร่วมมีรูปแบบการพัฒนาระบบการบริการ
สนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องการพิเศษที่รวมแหล่งเรียนเรียนรู้สื่ออุปกรณ์ตัวอย่างการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่
โรงเรียนใกล้เคียงตามแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการ
จัดหาจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์หนังสือแบบเรียนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมปรับปรุงห้องเรียนและอบรม
พัฒนาแก่บุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านการเรียนรวมการคัดกรองการดูแลช่วยเหลือโปรแกรม SET
และองค์ความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมส านักงานเขตพ้ืนที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่
โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการตามความเหมาะสมและความต้องการจ าเป็นพิเศษพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสื่อ
วัสดุอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนร่วมและพัฒนาเพ่ือ
เตรียมตัวเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียน
รวม (Inclusive School) 

2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองทางการศึกษา” ปีงบประมาณ2560 มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมเพ่ิมมากข้ึนและสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  
จัดท าการวิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก์สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เป็นข้อมูลสารเทศวางแผนการนิเทศการด าเนินการจัดการเรียนรวมของปีการศึกษา2561ต่อไป 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 มีผลงานทางวิชาการและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม 
 นายสมชาย นอนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวนา  ชนะเลิศ 
2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมของครู  

นางณัฐพร ฉิมพ่วง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน ชนะเลิศ 
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3) ด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
นางประทิน กงถัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน  ชนะเลิศ 

4)ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
 นางทับทิม เหล็กทุ่ม  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน ชนะเลิศ 

4. โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ  (Student Support 
Services : SSS)โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมและห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกได้รับการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานครบทุกโรงเรียนโดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมกับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้นิเทศ 

2. โครงการพัฒนางานแนะแนวและเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานท าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อ 
เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพเพ่ือการมีงานท า โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานอาชีวศึกษา คือ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์และ 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 844 คน 
ผู้ปกครอง จ านวน 380 คน เจ้าหน้าที่ครูแนะแนว ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 256 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สนใจรับฟัง จ านวน 202 คน รวมทั้งสิ้น 1,682 คน  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตัวแทนผู้ปกครอง  เจ้าหน้าที่ ครูแนะแนว และผู้บริหารโรงเรียน  
ที่เข้ารับฟังการแนะแนว มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ ตรงตามความถนัดของตนเอง   
มีโลกกว้างทางอาชีพมากยิ่งขึ้น  มีทัศนคติที่ดีในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 844 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน 45 
โรงเรียน เลือกเรียนต่อสายอาชีพ  จ านวน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 65  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ของโรงเรียนที่สนใจเข้ารับฟังการแนะแนว ท าให้ได้รับความรู้ใน
การศึกษาต่อสายอาชีพ มีข้อมูลเตรียมวางแผนศึกษาต่อได้ทันเวลา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 1. ครูผู้สอนงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการฝึกทักษะงานอาชีพ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
สามารถจ าหน่ายได้ ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 3. โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะงานอาชีพนักเรียน และมี best practices 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีศูนย์แสดง และจ าหน่ายสินค้า
นักเรียน จ านวน 1 ศูนย์ 

4. โครงการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งท่ี 66ปีการศึกษา 2559 จ านวน  204 รายการ ดังนี้ 

          เหรียญทอง       จ านวน  101  รายการ 
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          เหรียญเงิน        จ านวน    54  รายการ 
          เหรียญทองแดง   จ านวน   28  รายการ 
 เข้าร่วม  จ านวน   15  รายการ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66ปีการศึกษา 2559 จ านวน 21 รายการดังนี้ 

เหรียญทอง       จ านวน  13  รายการ 
          เหรียญเงิน        จ านวน    2 รายการ 
          เหรียญทองแดง   จ านวน   5 รายการ  
 เข้าร่วม  จ านวน    1  รายการ 
 

5. โครงการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียน 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาใน
ทุกระดับ ได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

6. โครงการการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา  2559 
  นักเรียนได้รับการทดสอบเพื่อใช้วัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง จาก สทศ. 
สพฐ. ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน 

7. โครงการการด าเนินการคดักรองนักเรียนโดยระบบคัดกรองนักเรียนยากจนแบบออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  สถานศึกษาในสังกัด สามารถคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
แบบออนไลน์  และสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 145 โรงเรียน 

8. โครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING) ประจ าปี  2560 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน“ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” ทุกคน มีความรู้เกี่ยวกับทักษะเอาชีวิตรอด  

การลอยตัว การนั่งนอนตีขา การหายใจในการว่ายน้ า การเตะเท้า การเคลื่อนไหวไปในน้ า การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ าด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน้ า อุปกรณ์ที่มีเชือกผูกเป็นต้น   

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมภาคฤดูร้อน“ว่ายน้ าเพื่อชีวิต”ทุกคน สามารถว่ายน้ าเป็นจนเอาชีวิตรอด
จากการประสบสาเหตุทางน้ า และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล  

9. โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ  จ านวน 4  ทีม คือ 
  ประเภททีมหญิงอายุ 12 ปี  ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
  ประเภททีมชายอายุ 12 ปี  ได้แก่โรงเรียนบ้านดงขุย  อ าเภอชนแดน 
  ประเภททีมหญิงอายุ 15 ปี  ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
  ประเภททีมชายอายุ 15 ปี  ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
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10. โครงการการด าเนินงานดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี 2560 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีทักษะที่ถูกต้องในการออกตรวจ 

แหล่งมั่วสุมและนักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลคุ้มครองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาเพ่ือลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 

11. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรค 

ในการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีแนวทางการ
แก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

12. โครงการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 45 โรงเรียนที่ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหา 

การหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหากินเหล้าสูบบุหรี่ และไม่มีนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
2. นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่ข้องเก่ียวกับสารเสพติด 
3. สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

13. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
1. ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดแผนการรับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Improve quality and educational 
standards) 
1. โครงการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     
ครบทุกหมวดอย่างหลากหลาย  มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จมีแบบอย่างที่ดี Best Practice 

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 146 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อย่างเป็นระบบ 

3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 146 โรงเรียน ได้รับแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินโรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จมีแบบอย่างที่ดี Best  Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H โดยผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้ 

ด้านพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head) 
รางวัล ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลาง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านกงกะยาง  
รองชนะเลิศอับดบั 1 โรงเรียนบ้านซับเปบิ - 
รองชนะเลิศอับดบั 2 โรงเรียนบ้านหนองกลอย - 
รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านทา่ข้าม โรงเรียนบ้านหนองแหวน  
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ด้านพัฒนาจิตใจคุณธรรมจรยิธรรม (Heart) 
รางวัล ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลาง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก  
รองชนะเลิศอับดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองกลอย  - 
รองชนะเลิศอับดับ 2 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก  - 
รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านท่าข้าม - 
ด้านพัฒนาการปฏิบัติ (Hand) 

รางวัล ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลาง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก 
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระวิง โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  
รองชนะเลิศอับดับ 1 โรงเรียนบ้านวังหิน - 
รองชนะเลิศอับดับ 2 โรงเรียนบ้านวังศาล - 
รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านหนองกลอย  - 

โรงเรียนบ้านท่าข้าม  
ด้านพัฒนาสุขภาพ (Health) 

รางวัล ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลาง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก 
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลอย  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 
รองชนะเลิศอับดับ 1 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก  - 
รองชนะเลิศอับดับ 2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม - 
รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านวังหิน - 

 

2. โครงการการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผล  
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

1. โรงเรียนในกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจ และมีสื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะ 
ตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) 

2. โรงเรียนในกลุ่มทดลองได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของ 
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) 

3. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

3. โครงการการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผล 
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ระยะที่ 2 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าสื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านของการประเมินนักเรียน
นานาชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 
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4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2560 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

ทักษะภาษาไทยระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 จ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 
1) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  จ านวน 1 กิจกรรม 
2) โรงเรียนบ้านท่าพล  จ านวน 1 กิจกรรม 
3) โรงเรียนบ้านขมวด  จ านวน 2 กิจกรรม 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
 

5. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่อง  การ
อ่านส าหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  ของผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถจัดกิจกรรมการสอน 
การอ่านรู้เรื่องตามแนวทางการวัดและประเมินผลนักเรียนนานาชาติ( PISA)ได้จนส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และใช้ทักษะการอ่านในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
1. โรงเรียนมีความรู้  เข้าใจ พัฒนาตนเอง  บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนในท้องถิ่นและใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงานและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 
สถานศึกษาพอเพียง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2552-2559 จ านวน 101 โรง และ  
ปี 2560 ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (รอประกาศผลอย่างเป็นทางการ) จ านวน 14 โรงเรียน และ  
ยังไม่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 30 โรงเรียน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ดังนี้ 
1) ปี 2557-2559 มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบจ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง 

โรงเรียนบ้านยางลาด โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูโรงเรียนบ้านคลองสาร โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอและ
โรงเรียนบ้านซับเปิบ 

2) ปี 2560 มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังศาล  
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โรงเรียนบ้านหัวนา และโรงเรียนบ้านตะเบาะ  

5. ปี 2560 สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ที่ได้รับการพัฒนา บ่มเพาะ คัดกรองและพร้อมเสนอชื่อ 
เพ่ือส่งรับประเมิน เป็นศูนย์ฯ จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับเปิบ และโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 
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7. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจ าปี 2560 
1. ผลการประเมินคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 3 ดีในรอบปีการศึกษา 2559 ระดับดีเยี่ยม 11 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ7.53 ระดับดี 54 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 36.99 ระดับพอใช้(ควรปรับปรุง)  42 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 28.77 ไม่ประเมิน39 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 26.71 

2. โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านยางกุด ซึ่งเป็น 
โรงเรียนคู่ขนานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ โรงเรียนบ้านบุฉนวน โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ และ 
โรงเรียนบ้านวังหิน เป็นโรงเรยีนที่เข้าร่วมการประกวด Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิต ของปีการศึกษา 2559   สามารถพัฒนาห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามบริบทของโรงเรียนได้ 

3. โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประกวดสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอ่ืนๆ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ 

4. การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพฐ.  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า และ 
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ทั้งนี้ได้น าคณะผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุดไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่น่าสนใจ สามารถน าไปพัฒนาที่โรงเรียนต่อไป 

5. มอบโล่รางวัล Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน 
และห้องสมุดมีชีวิต อันดับ 1 – 3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรด้านการอ่านและพัฒนาห้องสมุด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชนทราบ 

8. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)  ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560และประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT  
ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ Offline”  

1. ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ Offline ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประทศ ไปบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาทั้ง DLTV และ DLIT โดยจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน 

2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีผ่านผ่านดาวเทียม(DLTV) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) โดยรองผู้อ านวยการและศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียนมีการจัดเตรียมระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มีความพร้อมใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการพัฒนา
ห้องเรียนให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบและครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางสอน
ของโรงเรียนต้นทางทุกวิชา และเลือกเรียนเป็นบางวิชา 

3. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) โดยจัดท าคลิปเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่าน
ดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่เป็นแบบอย่างได้ ท าให้มีแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
ทางไกลของผู้บริหารที่มีเทคนิควิธีการที่ได้ผลมีแนวทางเทคนิคการสอนของครูตั้งแต่การเตรียมการสอนวิธีการ
สอน การประเมินผลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ   
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9. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปฐมวัย 
1. ครูผู้สอนปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่องการจัดท าสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดท าสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเอกสารประกอบการพัฒนาครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย 

ที่มีคุณภาพ  
3. โรงเรียนเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ได้จัดสร้างสนามเด็กเล่นที่มี 

คุณภาพและสามารถใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
1. มีผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนด าเนินงาน

พัฒนางานปฐมวัยของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
2.ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ภายหลังการอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม 

3. โรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายการพัฒนาสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง 
ที่มีคุณภาพและครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กโดยใช้สนามเด็กเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ครูปฐมวัยและพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกหลักวิชา 

11. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
1. โรงเรียนเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560ผู้บริหารโรงเรียน

และครูปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง และมีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนและ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการได้ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัยผ่านการอบรมเรื่อง การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. นักเรียนปฐมวัยที่เข้าร่วมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง บ้านแห่งอนาคตได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนานและได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

4. ครูและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

12. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการนิเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานได้จริง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและวางแผนในการ

ออกปฏิบัติงานนิเทศ ทุกครั้งที่จะออกปฏิบัติงานนิเทศ เพ่ือท าความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
นิเทศติดตาม และการสรุปรายงานผล ท าให้คณะนิเทศสามารถด าเนินการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและ 
ตามก าหนดเวลา  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถออกปฏิบัติงานนิเทศได้เป็นไปตามแผนและก าหนดเวลา 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกโรงเรียน โรงเรียนได้รับการนิเทศ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน และมีระบบการรายงานผล
(ระบบออนไลน์)ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 
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4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลการนิเทศ (After 
Action Review) ของศึกษานิเทศก์ทุกคน เพ่ือน าผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ และได้พัฒนา
ศักยภาพของศึกษานิเทศก์ด้วยการศึกษาดูงานวิธีการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี  

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศก์ท่ีมีผลการปฏิบัติที่ดี ส่งผลงานเข้ารับ 
การคัดเลือกในระดับประเทศ จ านวน 1 คน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของ นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ 

 

13. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจ าต าบล 
1. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณโดยรวดเร็ว จัดท าโครงการรองรับเสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยทันตามก าหนดเวลา 
2. ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนมีความเข้าใจแนวนโยบายในการด าเนินงานโรงเรียนดีประจ าต าบล 

สามารถวางแผนการพัฒนาโรงเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียนดีประจ าต าบล 
พร้อมทั้งบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับโครงการโรงเรียนประชารัฐได้เป็นอย่างดี 

3. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจ าต าบลจ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าม่วง และ
โรงเรียนบ้านยางลาด ผ่านการประเมินความยั่งยืน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

4. โรงเรียนดีประจ าต าบลทุกโรงเรียนมีผลงานที่ได้จากการเรียนการสอนงานอาชีพ 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ น ามาจัดกิจกรรมตลาดนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลิตภัณฑ์งานอาชีพที่เป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดี (best practice) 

14. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ 

1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหาร
โรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก School sponsorสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ
ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาของแต่ละโรงเรียน 

2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ ICT ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้  
ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการบริหารโครงการโรงเรียนประชารัฐ  

3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงาน ICT ของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การใช้สื่ออุปกรณ์ ICT ของโรงเรียนประชารัฐ เพื่อในไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการใช้สื่อ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปประยุกต์และแก้ปัญหาในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15. โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

1. ได้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนรู้ได้ 
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้ 
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16. โครงการ แข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560   
1. ผลการแข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560รอบสองระดับประเทศดังนี้ 

                1) วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ได้รับเหรียญรางวัล ชมเชย จ านวน 2 คน ได้แก่  
เด็กหญิงกชพร  ภารไสว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และเด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

      2) วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง และเข้าค่ายวิชาการเพิ่มพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 1 คน ได้แก่ เด็กหญิงพุธิตา พูนทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

2. ยกระดับความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาขีดความสามารถ
นักเรียนให้ก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 

17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(NT,O-NET) ปีการศึกษา 2559 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินระดับชาติ  
(NT,O-NET) และร่วมกันวางแผนแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
ของหลักสูตร สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบ(NT,O-NET) 

18. โครงการประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2559 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีข้อมูลผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน 
2. ผลการทดสอบได้แยกการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคนไว้อย่างชัดเจน และสามารถน าไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 

19. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  ปีการศึกษา 
2559 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาครูผู้สอนและผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สะท้อนผลการจัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
20. โครงการสร้างวินัยและจิตส านึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะประจ าปีงบประมาณ 2560 

1. โรงเรียนที่ได้รับผลรางวัลการประกวดโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านยาวลาด  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระดับดีมาก 1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. โรงเรียนบ้านสักแห้ง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระดับดี โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. โรงเรียนทุกโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ น้ า พลังงาน 
อนามัย) การคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการน้ าและน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์   
อย่างมีประสิทธิภาพ  ครบทุกโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา(ขยะ มลพิษ  น้ า พลังงาน อนามัย)   
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น    
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4. นักเรียนในโรงเรียนตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดี มีวินัยในตนเอง ในด้านดูแลสิ่งแวดล้อม ในการคัด
แยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี และสามารถเป็นผู้น าเยาวชนเครือข่ายในด้านการจัดการขยะในโรงเรียนได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Develop teachers and educational 
personnel’s competencies) 

1. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปี  (Coaching Team) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปี 2559 ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรงตามกรอบ
ภารกิจของสถานศึกษา สอดคล้องกับตัวชี้วัดและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่การประเมินสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือการพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  (6 เดือนหลัง) ต่อไป 

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) และสรรหาอัตราจ้าง  
ขอใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือก พนักงานพิมพ์ดีด รางวัลเชิดชูเกียรติ คัดเลือกครู 
โครงการตามรอยเกียรติยศครู 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการบริหารอัตรากาลังและ
ด าเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และอัตราจ้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติท่ีดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับรางวัลที่เสนอขอ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการสรรหาอัตราจ้างที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

3. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้การเปลี่ยนแปลงเพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการ ในสังกัดบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทางในการน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC และพัฒนางานในหน้าที่ 
รวมทั้งงานส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทาง 
ในการบริหารจัดการองค์กร เทคนิควิธีการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

5. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะของข้าราชการครูที่ดี 
สวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู วินัย และการจัดการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน  
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6. โครงการฝึกอบรมผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
1) ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยผ่าน

กระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน และนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาโดยกิจกรรมลูกเสือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคน ไทย 12 ประการ ดีขึ้น 

2) ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นวิทยากรให้
ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนและชุมชน 

7. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
1) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญทุกคนมีทักษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
2) สถานศึกษา และเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

8. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
ครูที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองทุกคนมีทักษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ในสถานศึกษา  และเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Develop the efficiency 
of educational administration according to the principles of good governance.)     

1. โครงการการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวใหม่ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษามีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินแนวใหม่ 

2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม่  ทักษะของผู้ประเมิน บทบาทของผู้ประเมิน การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ไปนิเทศให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดให้สามารถ
ด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างเข้มแข็ง 

3) ผู้รับการนิเทศมีรูปแบบและแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  
ตามกรอบการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4  มาตรฐาน และทราบแนวทางการเขียนรายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

2. โครงการขยายผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online
 1) ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการน าส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นของ
สถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์และสามารถน าความรู้ 
มาขยายผลให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด 

2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการน าส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่
ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ และสามารถด าเนินการน าส่งข้อมูล 
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
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3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าส่งข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

3. โครงการการบริหารงบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณประจ าปี และการติดตามการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

1)  โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน 

2) โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการ 
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ โรงเรียนปกติ  
ด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน 

3) โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามแนวทางการด าเนินงานที่ สพฐ. ก าหนด 

4) การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2561 ของ สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 เป็นไปตามความจ าเป็น ต้องการขาดแคลนของโรงเรียน เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณ 
ที่จะได้รับจัดสรรและเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด ทันตามก าหนดเวลา 

5) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)   
สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลน ของโรงเรียน 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ความถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ สพฐ. ก าหนด 

5. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีคลังข้อมูลที่แสดงข้อมูลด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบรายปี รายกลุ่ม รายโรงเรียนที่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่

แสดงข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในทุกระดับ  ครอบคลุม  มีการ
เปรียบเทียบข้อมูล  จัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น  

3) หน่วยงานที่ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจในระดับผู้บริหาร  ที่พร้อมใช้  
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ และสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 

4) หน่วยงานมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ การรับ-ส่ง
หนังสือ  การติดต่อสื่อสาร ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือติดต่อราชการ 
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6. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนและบริหารงบประมาณ 
1) ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา  ได้รับประสบการณ์ ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มี

ลักษณะภารกิจที่คล้ายคลึงกัน  น าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับปรุง พัฒนาแก้ไข และเป็นแนวทางในการ
วางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป 

2) โรงเรียนที่ได้รับนิเทศ ก ากับ ติดตามและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  ได้รับความรู้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับการได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

7. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
1) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอน  สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีที่สอดคล้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนรายหัว 
2) โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการวางแผน 
1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้อง

กับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และสามารถแก้ปัญหาผลการบริหารจัดการศึกษามาพัฒนาการศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายฯ  
ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งผลให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด  

9. โครงการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะ  
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สตผ.) รอบ 9 เดือน เพื่อน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
มาใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส าหรับการรายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน และเสนอผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน  
ผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณา ตรวจสอบและรับรองผลการรายงาน และรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-MES ต่อไป 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รายงานการติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รอบ 12 เดือน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
e-MES ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกตัวชี้วัด และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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10. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
1) นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่เลิกสถานศึกษาและไปเรียนรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน และโรงเรียนทีมีความ

พร้อม มีโอกาสได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตร ตามเวลา และมีครูสอนครบวิชา ท าให้ผลการเรียนสงูขึ้น 
2) ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กได้เข้าใจรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่มีวธิีปฏิบัติที่

เป็นเลิศและน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของตน 
3) ได้รู้แบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มปีระสิทธิภาพ 
4) โรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ม่มีความพร้อม ได้รับการนิเทศ แนะน า ชว่ยเหลือให้สามารถบริหารจัดการและ

ด าเนินการจัดการเรียนสอนได ้
11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการวางแผน 

สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีแผนงาน/โครงการ 
เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมายถกูต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมีประสิทธิภาพ 
12. โครงการการบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ  2560 

1) ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ถูกต้องเป็นปัจจุบนั  น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงบประมาณได้ตามต้องการ 

2) โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 20 โรงเรียน สามารถด าเนนิการซื้อ/จ้าง  ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ  ทนัตามก าหนดเวลา   

3) โรงเรียนแกนน าด้านการเบิกจ่าย(เครือข่าย)  สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นพี่เลี้ยงดา้นการเบิกจ่าย  
ให้กับโรงเรียนในกลุ่มได ้

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ 96  และ
งบลงทุนร้อยละ  87 ซึ่งเปน็ไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
13. โครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1) บุคลากรในหน่วยงาน และผู้บริหารสถานศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และกฎกระทรวงรวมถึงหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 

2) บุคลากรในหน่วยงาน และผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทาง 
การปฏิบัต ิ

3) บุคลากรในหน่วยงาน และผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4) บุคลากรในหน่วยงาน สามารถเตรียมด าเนินการวางแผนจัดหาพัสดุ   เจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องเตรียม
ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงรวมถึงหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทนัภายในปีงบประมาณ 2560       

5) สถานศึกษาที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ  สามารถด าเนนิการวางแผนการจัดหา เตรียมด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง  และเบิกจ่ายเงนิงบประมาณได้ทนัภายในปีงบประมาณ 2560  
14. โครงการตรวจสอบภายใน 

ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  ได้รับการตรวจสอบครบทุกแห่งท าให้ตัวเลขและรายงานการเงินมีความนา่เชื่อถือ การด าเนินงานส่วนมาก
ถูกต้องโปร่งใสมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ สามารถป้องกันความเสี่ยง
ได้ ท าให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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6.2. รายงานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการรายงานการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Monitoring Evaluation and Report on the 
Basic Education System : MERS) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 ติดตามนโยบาย 
การตรวจราชการ ส่วนที่ 3 ติดตามงบประมาณประจ าปี 2560 และด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
โดยสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
 

  ส่วนที่ 1 ผลรายงานติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 146 แห่ง 
2. จ านวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 146 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ด าเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง 
2. สถานศึกษาในโครงการ“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
   รุ่นที่ 1 จ านวน 23 แห่ง   
   รุ่นที่ 2 จ านวน 80 แห่ง 
   รวมทั้งหมด 103 โรงเรียน 
3. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่นักเรียน 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET (เฉลี่ยรวมทุกวิชา 
ทุกระดับชั้นสูงขึ้น) จ านวน 34 โรงเรียน  
ร้อยละ 33.01 
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  3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สอดคล้องตามช่วงวัย 

1.  จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด  146 แห่ง 
2.  สพป.มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผล 

การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  
ส่งผลต่อการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ ครบทั้ง 5 ด้าน จ านวน 143 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 97.94 

3.  สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
จ านวน 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.35 

4.  สถานศึกษามีการด าเนินการกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง
ตามช่วงวัย จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

5.  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 14,893คน เข้าร่วม
กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
จ านวน 14,893คน จ าแนกนักเรียนตามช่วงวัย  
ในสังกัด ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
5.1 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จ านวน 6,372 คน 

 เข้าร่วมกิจกรรมฯ   จ านวน 6,372 คน  
5.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จ านวน 6,945 คน 
     เข้าร่วมกิจกรรมฯ   จ านวน 6,945 คน 

   5.3  นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จ านวน 2,945 คน 
     เข้าร่วมกิจกรรมฯ   จ านวน 2,945 คน 

6. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ที่เป็นแบบอย่าง  
จ านวน 20 แห่ง  

  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

1. สพป.ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาที่มีนักเรียนครบทุกชั้น ที่ขอเข้ารับ 
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
จ านวน 146 แห่ง  

3. สพป.มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
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จ านวน 101 โรง  เมื่อเทียบกับจ านวนสถานศึกษา
ที่สามารถขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงได้ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
คิดเป็นร้อยละ 84.16 

4. สพป.มีการส่งเสริมสถานศึกษาให้น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
จ านวน 146 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 

5. มีสถานศึกษาพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้ 
ที่เป็นแบบอย่างจ านวน 112 แห่ง  
คิดเปน็ร้อยละ 76.71 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตย 

 

      5.1. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ด าเนินงานาภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง  
2. สพป.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
ผ่านกิจกรรม ลูกเสือ จ านวน 146 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สพป.มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ลูกเสือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค 
ครั้งที่ 66 จ านวน 3 แห่ง คือ รร.เมืองเพชรบูรณ์  
รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ และ รร.อนุบาลชนแดน  
คิดเป็นร้อยละ 2.05 

4. สพป. มีสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ 
จ านวน 1 แห่ง คือ รร.บ้านสามแยกวังชมภู 
คิดเป็นร้อยละ 0.68 

 
      5.2. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียน 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง 
2. สพป. มีสถานศึกษาท่ีด าเนินงานภายใต้ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม 
สภานักเรียน จ านวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
81.51 
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      5.3. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของ
นักเรียน 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง  
2. สพป. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะ

ของนักเรียน จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
      5.4. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. สพป.เข้าร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 204 รายการ และได้รับรางวัล ดังนี้  

          เหรียญทอง       จ านวน  101  รายการ 
          เหรียญเงิน        จ านวน    54  รายการ 
          เหรียญทองแดง   จ านวน   28  รายการ 
 เข้าร่วม  จ านวน   15  รายการ 
2. สพป.เข้าร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 21 รายการ และได้รับรางวัล ดังนี้  

          เหรียญทอง       จ านวน  13  รายการ 
          เหรียญเงิน        จ านวน    2  รายการ 
          เหรียญทองแดง  จ านวน    5  รายการ 
          เข้าร่วม           จ านวน    1  รายการ 
 

  6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง  
นักเรียน จ านวน 27,032 คน  

 2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรม 
ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School)  
จ านวน 146แห่ง คิดเป็นร้อยละ100มีนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จ านวน 322 คน    

3. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
นักเรียนเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  
จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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  7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเอง 
ให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง 
2. สพป.มีนักเรียนทั้งหมด 20,365 คน  
3. นักเรียนที่เรียนรู้ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน

ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดฯ รูปแบบต่างๆ  
ที่โรงเรียนจัดให้ทั้งหมด จ านวน 20,276 คน  
คิดเป็นร้อยละ 99.56 

  8. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อม 
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และมีพัฒนาการ 
ตามช่วงวัย 

 1. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย  
จ านวน 139 แห่ง มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2  
(ปีการศึกษา 2559) จ านวน 1,908 คน 

2.  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 
ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 4 ด้าน ในระดับดีขึ้นไป 
(ระดับ 3 ขึ้นไป) ทุกด้าน จ านวน 1,861 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.54 

  9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง 
2. สพป. มีสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ 
จ านวน146แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทกลุ่มคัดกรอง 
ของโรงเรียนนี้ 

     3.1 นักเรียนกลุ่มพิเศษ     จ านวน     327 คน 
     3.2 นักเรียนกลุ่มปกติ      จ านวน 20,038 คน 
     3.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง      จ านวน     261 คน 
          ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน     261 คน   
     3.4 นักเรียนกลุ่มมีปัญหา  จ านวน       44 คน 
          ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน       44 คน  

  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหาทักษะชีวิตและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

1.นักเรียนในสังกัด สพป. (ไม่รวมระดับปฐมวัย) 
จ านวน 16,237 คนและนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยผ่านเกณฑ์ผล 
การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ระดับ  
อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป จ านวน  16,117 คน  
คิดเป็นร้อยละ 99.26 
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3. สพป.มีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 300 คน จ าแนกดังนี้ 

3.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบสาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จ านวน95คน คิดเป็นร้อยละ
31.67 

3.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบสาขาวิชาอ่ืน 
จ านวน205คน  คิดเป็นร้อยละ68.33 

4.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีได้รับการพัฒนา  
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) จ านวน10คน 

5. สพป. มีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER Center)  
จ านวน 3 แห่งคือ รร.อนุบาลเพชรบูรณ์  
รร.บ้านดงขุย และ รร.อนุบาลวังโป่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู  
  1. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

ศึกษานิเทศก์ท้ังหมดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จ านวน 18คน และได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ จ านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

  2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้วยระบบTEPE Online 

1.  ครูทั้งหมดจ านวน 1,434 คนและได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบ TEPE Online จ านวน 1,312 คน   
คิดเป็นร้อยละ 91.49 

2.  บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จ านวน 63 คน
และได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.30 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบ TEPE Online จ านวน 1,367 คน   
คิดเป็นร้อยละ 91.31 
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  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู  
มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

1.  สถานศึกษาที่ขาดแคลนครู  จ านวน 14 แห่ง 
2.  สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง

แผ่นดินจ านวน 20 แห่ง และด าเนินการจ้างได้  
จ านวน 20 อัตรา   

3.  สถานศึกษาที่ได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู 
จ านวน 20แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

  6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผน
อัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สพป.มีแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 10 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบการประเมินการ
ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาใน 
เรื่องของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT & O-NET) 

1.สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง และ 
มีครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม
หรือพัฒนาฯ จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2.  ครู/บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 1,435 คน 
และได้รับการอบรมหรือพัฒนาฯ จ านวน 540 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.63 

  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัดสพฐ. 
มีการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วย
เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
(ข้อสอบมาตรฐานกลาง ข้อสอบประเมิน 
การอ่าน) 

1.  สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง 
2.  สถานศึกษาที่มีการประเมินผลในชั้นเรียนของ

ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยใช้
เครื่องมือของ สทศ. สพฐ. จ านวน 146 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 100 

3.  สถานศึกษาที่มีการทดสอบและรายงานผลของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครื่องมือ 
ของ สวก. สพฐ. (e-MES) จ านวน 146 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ100 

  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
พร้อมรับการประเมินภายนอก 

1.  สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด146แห่ง และ 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 146 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาที่มีการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) แก่สาธารณชน จ านวน 139 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 95.21 
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  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ที่เข้ารับการประเมินตามแบบทดสอบของ สวก. สพฐ. 
(ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2559) จ านวน 2,049 คน 
และมีผลการประเมินผ่านด้านการอ่าน การเขียน 
จ านวน 2,009 คน คิดเป็นร้อยละ 98.29 
 

  5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : 
NT) เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

ทักษะที่
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

ด้านภาษา 50.90 56.13 10.28 
ด้านค านวณ 46.72 42.68 -8.65 
ด้านเหตุผล 52.02 57.73 10.98 
รวม 49.88 52.18 4.61  

  6. จ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีคะแนนผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
1. ปีการศึกษา 2558 นักเรียนเข้าสอบ จ านวน  

2,297 คน และมีผลการทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 
ขึ้นไป ดังนี้ 

     - ภาษาไทย     999 คน คิดเป็นร้อยละ 43.49 
     - วิทยาศาสตร์  555 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16 
     - คณิตศาสตร์   683 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 
     - สังคมศึกษา    937 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79 
     - ภาษาอังกฤษ  377 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41 
2.  ปีการศึกษา 2559 นักเรียนเข้าสอบ จ านวน  

2,267 คน และมีผลการทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 
ขึ้นไป ดังนี้ 

     - ภาษาไทย   1,194 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67 
     - วิทยาศาสตร์  400 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64 
     - คณิตศาสตร์   540 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82 
     - สังคมศึกษา    764 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 
     - ภาษาอังกฤษ   235 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 
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3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลงจากปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
     - ภาษาไทย   เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18 
     - วิทยาศาสตร์  ลดลงร้อยละ  -6.52 
     - คณิตศาสตร์   ลดลงร้อยละ  -5.91 
     - สังคมศึกษา    ลดลงร้อยละ  -7.09 
     - ภาษาอังกฤษ   ลดลงร้อยละ  -6.05 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.  ปีการศึกษา 2558 นักเรียนเข้าสอบ จ านวน  

881 คน และมีผลการทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 
ขึ้นไป ดังนี้ 

     - ภาษาไทย     121 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 
     - วิทยาศาสตร์   82 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31 
     - คณิตศาสตร์    42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77 
     - สังคมศึกษา   215 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 
     - ภาษาอังกฤษ     2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 
2.  ปีการศึกษา 2559 นักเรียนเข้าสอบ  

จ านวน 881 คน และมีผลการทดสอบตั้งแต่  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ดังนี้ 

     - ภาษาไทย    225 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 
     - วิทยาศาสตร์  23 คน คิดเป็นร้อยละ    2.77 
     - คณิตศาสตร์   12 คน คิดเป็นร้อยละ   1.45 
     - สังคมศึกษา  284 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26 
     - ภาษาอังกฤษ 4 คน คิดเป็นร้อยละ      0.48 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลงจากปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
     - ภาษาไทย       เพ่ิมขึ้นร้อยละ  13.41 
     - วิทยาศาสตร์    ลดลงร้อยละ    -6.53 
     - คณิตศาสตร์     ลดลงร้อยละ    -3.32 
     - สังคมศึกษา      เพิ่มข้ึนร้อยละ   9.85 
     - ภาษาอังกฤษ     เพิ่มข้ึนร้อยละ   0.26 
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  7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM 
Education 

 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งหมด 10 แห่ง และจัดการเรียนการสอนโดย STEM 
Education จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ได้รับ
การประเมินการอ่านและการเขียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 

สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด 146 แห่งและมีผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับการประเมินการอ่าน
และการเขียนพร้อมรายงานผลครบทั้ง 4 ครั้ง  
(ตามแนวทางที่ สวก. ก าหนด)  จ านวน 146 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ100 
 

  9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโรงเรียนในโครงการ ICU 

1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน146แห่ง  
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 37 แห่ง และ 
ได้รับการคัดเลือก จ านวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
25.34  

2. สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับ 
ความช่วยเหลือจาก สพท./สพฐ. (ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ)  
จ านวน 12 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 32.43 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
  3. ร้อยละ80ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการด าเนินการวิจัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เรื่อง คือ 
วิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่านหรับ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอซีทีเพื่อการศึกษา 
 

  1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 
สนับสนุนด้านไอซีทีเพ่ือการศึกษา 

สถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ 
การเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 6 แห่งดังนี้ 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- เครื่อง CC1 จ านวน 5 แห่ง คือ รร.บ้านนาป่า  

รร.บ้านวังจาน รร.บ้านห้วยแหน รร.บ้านเขาสัก 
และ รร.บ้านวังขอน 

- เครื่อง CC2 คือ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ 
 

  2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน 

 1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ใช้ข้อมูล DMC  
บริหารจัดการองค์กรโดยการจัดท าคลังข้อมูล  
เป็นฐานข้อมูลกลางและน าเสนอข้อมูล 
ด้านคุณภาพ บุคลากร และด้านโอกาส 

2.  สถานศึกษา จ านวน 146 แห่ง จัดเก็บข้อมูล 
จุดพิกัดที่ตั้ง, ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ปัจจุบัน ทันเวลา  
146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สถานศึกษาในสังกัด สพป.งานทะเบียนวัดผลใช้ 
ระบบ SchoolMIS จ านวน 146 แห่ง และยืนยัน
ข้อมูลทันตามก าหนด จ านวน 131 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ  89.72 

 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบDLTV,DLIT,ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 3.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้
รูปแบบ DLTV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ 
DLTV ทั้งหมด จ านวน 90  แห่ง  

2.สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
ระดับสถานศึกษา ในระดับดี และดีมาก  
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ของ สพฐ.จ านวน 78 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 86.67  

3.  สถานศึกษาที่มีการวางแผนการจัดการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
จ านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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4.สถานศึกษาที่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 29 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 32.22  

5. สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) จ านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 3.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้
รูปแบบ DLIT ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ 
DLITทั้งหมด จ านวน 143แห่ง 

2.  สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานระดับสถานศึกษา ในระดับดี และดีมาก 
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ. 
จ านวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.84 

3. สถานศึกษาในสังกัดมีการวางแผนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
ตามมาตรฐานการจัดการโรงเรียนศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ านวน 
143แห่ง คิดเป็นร้อยละ97.95 

4. สถานศึกษาในสังกัดที่มีการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.39 

 
 5. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการพัฒนา

ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) จ านวน1,056คน จ านวยครู
ทั้งหมด 1,435 ครู คิดเป็นร้อยละ73.58 

6.สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ านวน 
146แห่ง คิดเป็นร้อยละ100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ  
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
20,502 คน และได้รับการสนับสนุนฯ  
จ านวน 20,502 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
20,762 คน และได้รับการสนับสนุนฯ  
จ านวน 20,762 คนคิดเป็นร้อยละ 100 

  2. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ0.2 ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 
ดังนี้ 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 13,843 คน 

จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ านวน 0 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3จ านวน 2,927 คน 
จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ านวน 0 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0 

  3. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาลดลง  (นักเรียนต่ ากว่า  
40 คน ลงมา) 

โรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม อยู่ระหว่างขออนุมัติ
ประกาศเลิก และประกาศเลิกสถานศึกษาแล้วดังนี้ 
- นักเรียน 0-40 คน จ านวน 22 โรงเรียน  

เรียนรวมบางชั้น จ านวน 4 โรงเรียน และ  
ประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว จ านวน 5 โรงเรียน 

  12. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.  สถานศึกษาที่ใช้น้ าประปา จ านวน 62 แห่ง  
ลดค่าใช้จ่ายการใช้น้ าได้ จ านวน 29 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 46.77 

2.  สถานศึกษาที่ลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ 
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  100 

3.  สถานศึกษาที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในงานสารบรรณ จ านวน 146 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100  

4.  สถานศึกษาที่ลดค่าใช้จ่ายการใช้น้ าประปา 
ลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในงานสารบรรณ จ านวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
77.39 
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  13. ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับดีขึ้นไป 

ไม่มีการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  14. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการ
ประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับดีมากข้ึนไป 

 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังนี้ 
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ตามภารกิจหลักพ้ืนฐานฯ (Functional base) 
คะแนนที่ได้ 4.77896 

- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base) 
คะแนนที่ได้ 5.00000 

- องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่นฯ (Area base)
คะแนนที่ได้ – 

- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation 
base) คะแนนที่ได้ 4.95325 

- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ 
(Potential base) คะแนนที่ได้ – 
รวมค่าคะแนนที่ได้ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 
4.90842 อยู่ระดับ ต้องปรับปรุง 
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  ส่วนที่ 2 ผลการรายงานการติดตามนโยบายการตรวจราชการ 
 

 

นโยบาย ผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 2  โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
 

1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด  จ านวน 146 โรง                             
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
จ านวน 21 โรง คิดเป็นร้อยละ 14.38  

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้อง กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน จ านวน 21 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
ที่มีมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 21 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามแผนพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 8 โรง คิดเป็นร้อยละ 
38.10 

5. โรงเรียนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนตามแผนพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 13 โรง คิดเป็นร้อยละ  
61.90 

นโยบายที่ 4  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 โรง  
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 
146 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง 10,000 คน 10,000 โรงเรียน  
จ านวน 10 โรง 

3. โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." จ านวน 146 โรง 

4. โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
จ านวน 146 โรง 

5. โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
นวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก  
จ านวน 31 โรง 
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นโยบายที่ 9  การพัฒนาโรงเรียน ICU 1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 146 แห่ง  

สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 37 แห่ง และ 
ได้รับการคัดเลือก จ านวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
25.34  

2. สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับ 
ความช่วยเหลือจาก สพท./สพฐ. (ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ)  
จ านวน 12 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 32.43 

3. โรงเรียนในโครงการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ
ดังนี้ 
3.1  ช่วยเหลือด้านบุคลากร จ านวน 3 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 1 อัตรา คือ โรงเรียนคลองบง
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และ 
โรงเรียนศาลาลาย 

3.2  ช่วยเหลือด้านกายภาพ ค่าซ่อมแซม 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 
โรงเรียนบ้านโคกส าราญ โรงเรียนบ้านโตกใต้  
โรงเรียนบ้านป่าเลา โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 
โรงเรียนบ้านหนองตาด และ  
โรงเรียนบ้านหนองระมาน 

3.3  ช่วยเหลือค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา  
จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาขาด 
และโรงเรียนบ้านหนองระมาน 

 
นโยบายที่ 13 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง 
2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดกิจกรรมการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 146 แห่ง                   
คิดเป็นร้อยละ 100  
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  ส่วนที่ 3 ผลการรายงานการติดตามงบประมาณประจ าปี 2560 
 

 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
รายการที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (งบปกติ)  
 
 
 
 
 

 

ประเภท ร้อยละของการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบลงทุน 99.36 99.36 
งบประจ า 59.31 94.02 
ภาพรวมทั้งหมด 74.21 96.35 

 

รายการที่ 2 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปริมาณงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
- ด้านอ านวยการ  จ านวน 30,400  ครั้ง 
- ด้านบริหารบุคคล จ านวน 1,838  คน 
- ด้านนโยบายและแผน จ านวน 11  โครงการ 
- ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา  

จ านวน 8 โครงการ 
- ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา จ านวน 2,677  คน 
- ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   

จ านวน  - โรงเรียน 
- ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน                 

จ านวน 150 โรงเรียน 
- ด้านการเงินและบัญชี จ านวน 7,066 เอกสารรายการ 
- ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) จ านวน 563 ครั้ง 

  
2. ปริมาณงานของโรงเรียน 

- การบริหารงานวิชาการ จ านวน 1,892 โครงการ 
- การบริหารงานทั่วไป    จ านวน 1,133 โครงการ 
- การบริหารงานบุคคล   จ านวน    343 โครงการ 
- การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จ านวน  

383 โครงการ 
- การบริหารงานกิจการนักเรียน จ านวน 591 โครงการ 
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รายการ ผลการด าเนินงาน  
3. ปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก 

- การบริหารงานวิชาการ   จ านวน 69 โครงการ 
- การบริหารงานทั่วไป      จ านวน 64 โครงการ 
- การบริหารงานบุคคล     จ านวน 16  โครงการ 
- การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

จ านวน 4 โครงการ 
- การบริหารกิจการนักเรียน จ านวน   -  โครงการ 

 
 

 

6.3. ผลการรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(ม.44) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ตัวช้ีวัด คะแนน ค่าความถ่วง
น้ าหนัก 

ผลการรายงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักพื้นฐานฯ (Functional base) (น้ าหนัก 
14.0003) 

4.77896 1.52054 ผ่าน 2 จาก 5 ตัวชี้วัด 
(40%) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย(<50%) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี /6-11 ปี 
/ 12-14 ปี/ 15-17 ปี) (น้ าหนัก 2) 

4.56405 0.20745 
 

 

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศจากรายงาน (IMD 2017) (น้ าหนัก 1.3333) 

3.88890 0.11784 
 

 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) (น้ าหนัก 2.667) 

4.72203 0.28621 
 

 

1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(น้ าหนัก 4) 

5.00000 0.45452  
 

1.5 ระดับความส าเร็จของการพฒันาครู (น้ าหนัก 4) 
 

5.00000 0.45452  
 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base)  
(น้ าหนัก 10.0017) 

5.00000 1.13651 ผ่าน 2 จาก 2 ตัวชี้วัด (100%) 
สูงกว่าเป้าหมาย(>67%) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
(น้ าหนัก 3.335) 

5.00000 0.37896  
 

2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา (น้ าหนัก 6.6667) 

5.00000 0.75755  
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ตัวช้ีวัด คะแนน ค่าความถ่วง
น้ าหนัก 

ผลการรายงาน 

2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
โรงเรียนในโครงการ ICU (น้ าหนัก 0) 

- - - - 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base) (น้ าหนัก 0) 

- 0.00000 - 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

(น้ าหนัก ) 
 

- - - - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) (น้ าหนัก 
20) 

4.95325 2.25137 ผ่าน 1 จาก 2 ตัวชี้วัด (50%) 
เป็นไปตามเป้าหมาย(50-67%) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ (น้ าหนัก 
10) 

4.90650 1.11506 
 

 

4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการประเด็นเรื่องการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จา่ยด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (น้ าหนัก 10) 
 

5.00000 1.13631  
 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Potential base) 
(น้ าหนัก 0) 

- 0.00000 - 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรช์าติ (น้ าหนัก 0) 

- - - - 

รวม ( น้ าหนัก 44.002) 4.90842    ระดับคุณภาพ(1) 

     ระดับมาตรฐาน(1) 

    ระดับต้องปรับปรงุ(1) 

6.4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด้าน / ปีงบประมาณ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 ความโปร่งใส (26) 18.93 20.96 20.46 
2 ความพร้อมรับผิด (18) 14.56 14.33 16.87 
3 ความปลอดจากการทุจริตฯ (22) 21.13 21.77 20.79 
4. วัฒนธรรมองค์กร (16) 9.69 11.63 11.51 
5. คุณธรรมในหน่วยงาน (18) 16.10 15.35 15.48 

คะแนนที่ได้ 80.41 84.04 85.11 
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7. จุดแข็ง จุดอ่อน ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน     
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

สถานศึกษาในสังกัดมีการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับเปา้หมาย 
ตัวชี้วัด สาระท้องถิ่น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยทุธศาสตร์
การศึกษาชาต ิร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. จ านวนสถานศึกษาในสงักัด ทั้งหมด 146 แห่ง 
2. จ านวนสถานศึกษาที่มีหลักสตูรสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 146 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

     

  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ด าเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนนิการตาม
แนวทางนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ 
ร้อยละ 100 และ มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-Net) ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมครบทุกวิชาครบ
ทุกระดับชัน้สูงขึน้ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

1. จ านวนสถานศึกษาในสงักัดทัง้หมด 146 แห่ง 
2. สถานศึกษาในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้  
    รุ่นที่ 1 จ านวน 23 แห่ง   
    รุ่นที่ 2 จ านวน 80 แห่ง 
    รวมทั้งหมด 103 โรงเรียน 
3.  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่นักเรียน 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET (เฉลี่ยรวมทุกวิชา 
ทุกระดับชัน้สูงขึน้) จ านวน 34 โรงเรียน  
ร้อยละ 33.01 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
  3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง 
ตามช่วงวัย 

สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยน าคา่นิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ บูรณาการตามกลุม่สาระ 
การเรียนรู้และกิจรรมพัฒนาผู้เรียนหรือ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั สอดคล้องตาม 
ช่วงวัย ร้อยละ 100 และมีสถานศึกษา 
ที่เป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

1.  จ านวนสถานศึกษาในสงักัดทั้งหมด  146 แห่ง 
2.  สพป. มโีรงเรียนวิถีพุทธทีผ่า่นการประเมินผล 

การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  
ส่งผลต่อการสรา้งค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ ครบทัง้ 5 ด้าน จ านวน 143 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 97.94 

3.  สถานศึกษาในสังกัดด าเนนิการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
จ านวน 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.35 

4.  สถานศึกษามีการด าเนินการกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง
ตามช่วงวัย จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

5.  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 14,893 คน เข้าร่วม
กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
จ านวน  14,893 คน จ าแนกนักเรียนตามช่วงวัย 
ในสังกัด ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
5.1 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จ านวน 6,372 คน  

 เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 6,372 คน  
5.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จ านวน 6,945 คน 
     เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 6,945 คน 

     5.3 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จ านวน 2,945 คน 
      เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 2,945 คน 
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6.  สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านยิมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ ที่เปน็แบบอย่าง  
จ านวน 20 แห่ง  

  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

สพป.สถานศึกษาในสังกัดด าเนนิการ 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาโดยมกีาร 
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครบทุกกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 100 และสถานศึกษาพอเพียง
หรือศูนย์การเรียนรู้ได้รับการเผยแพร่เป็น
แบบอย่างได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 

1. สพป.ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่น าหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้นสถานศึกษา 
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาที่มนีักเรียนครบทุกชั้น  
ที่ขอเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
จ านวน 146 แห่ง  

3. สพป.มสีถานศึกษาที่ผา่นการประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอยา่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
จ านวน 101 โรง  เมื่อเทียบกับจ านวนสถานศึกษา
ที่สามารถขอรับการประเมินเปน็สถานศึกษา
พอเพียงได้ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
คิดเป็นร้อยละ 84.16 

4. สพป.มีการส่งเสริมสถานศึกษาให้น าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
จ านวน 146 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 

5. มีสถานศึกษาพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้ 
ที่เป็นแบบอย่าง จ านวน 112 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 76.71 
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  5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธปิไตย         

      5.1. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด าเนินงานาภายใต้
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาผา่นกิจกรรมลูกเสือ 

 1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง  
2. สพป.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
ผ่านกิจกรรม ลูกเสือ จ านวน 146 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สพป.มสีถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ลูกเสือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค 
คร้ังที่ 66 จ านวน 3 แห่ง คือ รร.เมืองเพชรบูรณ์  
รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ และ รร.อนุบาลชนแดน  
คิดเป็นร้อยละ 2.05 

4. สพป. มสีถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ 
จ านวน 1 แห่ง คือ รร.บ้านสามแยกวังชมภู  
คิดเป็นร้อยละ 0.68 

 

      

      5.2. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผา่นกิจกรรมสภา
นักเรียน 

 1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง  
2. สพป. มสีถานศึกษาที่ด าเนินงานภายใต้ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผา่นกิจกรรม 
สภานักเรียน จ านวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
81.51 
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      5.3. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาดา้นสุขภาวะของ
นักเรียน 

 1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง  
2. สพป. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะ

ของนักเรียน จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

      

      5.4. ร้อยละ 100 ระดับความส าเร็จของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผา่นกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 1.  สพป.เข้าร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 204 รายการ และได้รับรางวัล ดังนี้  

          เหรียญทอง       จ านวน  101  รายการ 
          เหรียญเงิน        จ านวน    54  รายการ 
          เหรียญทองแดง   จ านวน   28  รายการ 
 เข้าร่วม  จ านวน   15  รายการ 
2.  สพป.เข้าร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปกีารศึกษา 2559  
จ านวน 21 รายการ และได้รับรางวัล ดงันี้  

          เหรียญทอง       จ านวน  13  รายการ 
          เหรียญเงิน        จ านวน    2  รายการ 
          เหรียญทองแดง  จ านวน    5  รายการ 
          เข้าร่วม          จ านวน    1  รายการ 
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  6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1. สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง  
นักเรียน จ านวน 27,032 คน  

 2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรม 
ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอ้มศึกษาเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยนื (EESD School)  
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จ านวน 322 คน    

3. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  
นักเรียนเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  
จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

      

  7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเอง 
ให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

 1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง 
2. สพป.มนีักเรียนทั้งหมด 20,365 คน  
3. นักเรียนที่เรียนรู้ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน

ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดฯ รูปแบบตา่งๆ  
ที่โรงเรียนจัดให้ทั้งหมด จ านวน 20,276 คน  
คิดเป็นร้อยละ 99.56 
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  8. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อม 
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และมีพัฒนาการ 
ตามช่วงวัย 

  1. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัปฐมวัย  
จ านวน 139 แห่ง มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2  
(ปีการศึกษา 2559) จ านวน 1,908 คน 

2.  นักเรียนชัน้อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559  
ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 4 ด้าน ในระดับดีขึ้นไป 
(ระดับ 3 ขึ้นไป) ทุกดา้น จ านวน 1,861 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.54 

 

      

  9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง 

 1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 146 แห่ง 
2. สพป. มสีถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ 
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทกลุ่มคัดกรอง 
ของโรงเรียน นี้ 

     3.1 นักเรียนกลุ่มพิเศษ      จ านวน     327  คน 
     3.2 นักเรียนกลุ่มปกติ        จ านวน 20,038 คน 
     3.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง        จ านวน     261 คน 
          ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   จ านวน     261 คน   
     3.4 นักเรียนกลุ่มมีปัญหา    จ านวน      44  คน 
          ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   จ านวน      44  คน  
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  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะชวีิตและทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

 1.  นักเรียนในสังกัด สพป. (ไมร่วมระดับปฐมวัย) 
จ านวน 16,237 คน และนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยผา่นเกณฑ์ผล 
การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ระดับ  
อยู่ในระดับผา่นขึ้นไป จ านวน  16,117 คน  
คิดเป็นร้อยละ 99.26 

3. สพป.มีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
   (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 300 คน จ าแนกดังนี้ 

3.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบสาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ
31.67 

3.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบสาขาวิชาอ่ืน 
จ านวน 205 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.33 

4.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนา  
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าดา้นการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 
(Boot Camp ) จ านวน 10 คน 

5. สพป. มีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER Center)  
จ านวน 3 แห่ง คือ รร.อนุบาลเพชรบูรณ์  
รร.บ้านดงขุย และ รร.อนุบาลวงัโป่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู 
  1. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการ
พัฒนามาตรฐานวชิาชีพ 

จ านวนศึกษานิเทศก์ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชีพครบ 5 ข้อ ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

ศึกษานิเทศก์ทั้งหมดในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จ านวน 18 คน และได้รับการพฒันาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ จ านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

     

  2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 

ครูและบุคลการทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Onlineร้อยละ 100 

1.  ครูทั้งหมดจ านวน 1,434 คน และได้รับการพฒันา
ด้วยระบบ TEPE Online จ านวน 1,312 คน   
คิดเป็นร้อยละ 91.49  

2.  บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จ านวน 63 คน 
และได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.30  

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบ TEPE Online จ านวน 1,367 คน   
คิดเป็นร้อยละ 91.31  

     

  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู  
มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ 

 1.  สถานศึกษาที่ขาดแคลนครู  จ านวน 14 แห่ง 
2.  สถานศึกษาทีไ่ด้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง

แผ่นดิน จ านวน 20 แห่ง และด าเนินการจา้งได้  
จ านวน 20 อัตรา   

3.  สถานศึกษาทีไ่ด้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู 
จ านวน  20 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

      

  6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผน
อัตราก าลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 สพป.มีแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 10 ปี 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาใน 
เร่ืองของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT & O-NET) 

 1.  สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง และ 
มีครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาได้รบัการอบรม
หรือพัฒนาฯ จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2.  ครู/บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 1,435 คน 
และได้รับการอบรมหรือพัฒนาฯ จ านวน 540 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.63 

 

  
  

  
  

  
  

  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีการ
ประเมินผลในชัน้เรียนของผู้เรียนด้วยเคร่ืองมือ ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ข้อสอบประเมินการอ่าน) 

 1.  สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง  
2.  สถานศึกษาที่มีการประเมินผลในชัน้เรียนของ

ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก โดยใช้
เครื่องมือของ สทศ. สพฐ. จ านวน 146 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 100  

3.  สถานศึกษาที่มีการทดสอบและรายงานผลของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครื่องมือ 
ของ สวก.สพฐ. (e-MES) จ านวน 146 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ100 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
พร้อมรับการประเมินภายนอก 

สถานศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ส่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

1.  สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง และ 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 146 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

2.  สถานศึกษาที่มีการเผยแพรร่ายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) แก่สาธารณชน จ านวน 139 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 95.21 

     

  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สามารถอ่านออกเขียนได ้

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก และ
เขียนได้ ผ่านเกณฑ์การประเมนิที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ที่เข้ารับการประเมินตามแบบทดสอบของ สวก. สพฐ. 
(ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2559) จ านวน 2,049 คน 
และมีผลการประเมินผา่นด้านการอ่าน การเขียน 
จ านวน 2,009 คน คิดเป็นร้อยละ 98.29 

     

  5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ3 ของปีการศึกษาที่ผา่นมา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 5.00 
ของปีการศึกษาที่ผา่นมา 
 
 
 
 

 

ทักษะที่
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรยีนชั้น ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาต ิ(National Test : NT) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

ด้านภาษา 50.90 56.13 10.28 
ด้านค านวณ 46.72 42.68 -8.65 
ด้านเหตุผล 52.02 57.73 10.98 
รวม 49.88 52.18 4.61 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
  6. จ านวนร้อยละของผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทีม่ีคะแนนผล  
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจาก  
ปีการศึกษาที่ผา่นมา 

จ านวนร้อยละของผู้เรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน  
จากปีการศึกษาทีผ่่านมาทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นที่เข้าสอบ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.  ปีการศึกษา 2558 นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 2,297 คน 

และมผีลการทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 ข้ึนไป ดังนี้ 
     - ภาษาไทย     999 คน คิดเป็นร้อยละ 43.49 
     - วิทยาศาสตร์  555 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16 
     - คณิตศาสตร์   683 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 
     - สังคมศึกษา    937 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79 
     - ภาษาอังกฤษ  377 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41 
2.  ปีการศึกษา 2559 นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 2,267 คน 

และมผีลการทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 ข้ึนไป ดังนี้ 
     - ภาษาไทย   1,194 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67 
     - วิทยาศาสตร์  400 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64 
     - คณิตศาสตร์   540 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82 
     - สังคมศึกษา    764 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 
     - ภาษาอังกฤษ   235 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจากปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
     - ภาษาไทย         เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18 
     - วิทยาศาสตร์      ลดลงร้อยละ  -6.52 
     - คณิตศาสตร์       ลดลงร้อยละ  -5.91 
     - สังคมศึกษา        ลดลงร้อยละ  -7.09 
     - ภาษาอังกฤษ       ลดลงร้อยละ  -6.05 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.  ปีการศึกษา 2558 นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 881 คน 

และมผีลการทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 ข้ึนไป ดังนี้ 
     - ภาษาไทย     121 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 
     - วิทยาศาสตร์   82 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31 
     - คณิตศาสตร์    42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77 
     - สังคมศึกษา   215 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 
     - ภาษาอังกฤษ     2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 
2.  ปีการศึกษา 2559 นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 881 คน 

และมผีลการทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 ข้ึนไป ดังนี้ 
     - ภาษาไทย     225 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 
     - วิทยาศาสตร์    23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.77 
     - คณิตศาสตร์     12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 
     - สังคมศึกษา    284 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26 
     - ภาษาอังกฤษ      4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจากปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
     - ภาษาไทย         เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.41 
     - วิทยาศาสตร์      ลดลงร้อยละ   -6.53 
     - คณิตศาสตร์       ลดลงร้อยละ   -3.32 
     - สังคมศึกษา        เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  9.85 
     - ภาษาอังกฤษ       เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  0.26 
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  7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM 
Education 

     สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งหมด 10 แห่ง และจัดการเรียนการสอนโดย STEM 
Education จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

     

  8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ได้รับ
การประเมินการอ่านและการเขียนในระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 

 สถานศึกษาในสังกัดทัง้หมด 146 แห่ง และมีผู้เรียน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้ับการประเมินการ
อ่านและการเขียน พร้อมรายงานผลครบทั้ง 4 ครั้ง  
(ตามแนวทางที่ สวก. ก าหนด)  จ านวน 146 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

     

  9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
โรงเรียนในโครงการ ICU 

 1.  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 146 แห่ง สมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 37 แห่ง และได้รับการ
คัดเลือก จ านวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.34  

2. สถานศึกษาทีไ่ด้รับการคัดเลอืกและได้รับความ
ช่วยเหลือจาก สพท./สพฐ. (ด้านใดด้านหนึ่งหรือ 
ทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ) จ านวน  12 
แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 32.43 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
  3. ร้อยละ80ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการด าเนินการวิจยั  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เรื่อง คือ 
วิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เร่ืองการอ่านหรับ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอซีทีเพื่อการศึกษา 
  1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 
สนับสนนุด้านไอซีทีเพื่อการศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีไดร้ับจดัสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ 
การเรยีนการสอนส าหรับสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 6 แห่ง  ดังนี้  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- เครื่อง CC1 จ านวน 5 แห่ง คือ รร.บ้านนาป่า  

รร.บ้านวังจาน รร.บ้านห้วยแหน รร.บ้านเขาสัก และ 
รร.บ้านวังขอน 

- เครื่อง CC2 คือ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคฯ 

      

  2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเปน็ฐานเดียวกัน 

  1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ใช้ข้อมูล DMC บริหาร
จัดการองค์กรโดยการจัดท าคลงัข้อมูล เป็น
ฐานข้อมูลกลาง และน าเสนอข้อมูลด้านคุณภาพ 
บุคลากร และ 
ด้านโอกาส 

2.  สถานศึกษา จ านวน 146 แห่ง จัดเก็บข้อมูลจุด
พิกัดที่ตั้ง, ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ปัจจุบนั ทันเวลา 146 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

3.  สถานศึกษาในสังกัด สพป.งานทะเบียนวดัผลใช้ 
ระบบ SchoolMIS จ านวน 146 แห่ง และยืนยัน
ข้อมูลทันตามก าหนด จ านวน 131 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ  89.72 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบDLTV,DLIT,ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

สถานศึกษาในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสพฐ. ระดับดีและ
ดีมากร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.  จ านวนสถานศึกษาในสงักัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ 
DLTV ทั้งหมด จ านวน 90  แห่ง  

2.  สถานศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานระดับสถานศึกษา ในระดับดี และดีมาก  
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ของ สพฐ.จ านวน 78 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ86.67  

3.  สถานศึกษาที่มีการวางแผนการจัดการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
จ านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

4.  สถานศึกษาที่มีการพฒันารปูแบบการจัด
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV) จ านวน 
29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.22  

5.  สถานศึกษาทีไ่ด้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
(DLTV) จ านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ100 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

สถานศึกษาในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับสถานศึกษาตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของ สพฐ. ระดับดีและดมีาก  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทีไ่ด้รับจัดสรรอุปกรณ์ 
DLIT ทั้งหมด จ านวน 143 แห่ง  

2.  สถานศึกษาในสังกัดที่ผา่นเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานระดับสถานศึกษา ในระดับดี และดีมาก 
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ. 
จ านวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.84     

3. สถานศึกษาในสังกัดมีการวางแผนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)  
ตามมาตรฐานการจัดการโรงเรียนศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ านวน  
143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.95  

4. สถานศึกษาในสังกัดที่มีการพฒันารปูแบบการจัด
การศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.39 

5. บุคลากรของสถานศึกษาในสงักัดที่ได้รับการพฒันา
ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) จ านวน 1,056 คน จ านวยครู
ทั้งหมด 1,435 ครู คิดเป็นร้อยละ 73.58  

6.  สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ านวน  
146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจดัการ 
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้ับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 ผู้เรียนได้รับการสนบัสนนุค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันี ้

- ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
20,502 คน และได้รับการสนบัสนุนฯ จ านวน 
20,502 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
20,762 คน และได้รับการสนบัสนุนฯ จ านวน 
20,762 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

      

  2. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ0.2  ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 
ดังนี ้
- ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 13,843 คน 

จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ านวน 0 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0 

- ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3จ านวน 2,927 คน 
จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ านวน 0 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0 

      

  3. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลดลง  (นักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา) 

 โรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม อยู่ระหว่างขออนุมัติ
ประกาศเลิก และประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว ดังนี ้
- นักเรียน 0-40 คน จ านวน 22 โรงเรียน  

เรียนรวมบางชั้น จ านวน 4 โรงเรียน และ  
ประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว จ านวน 5 โรงเรียน 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
  12. ร้อยละ80ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.  สถานศึกษาที่ใชน้้ าประปา จ านวน 62 แห่ง  
ลดค่าใช้จา่ยการใชน้้ าได้ จ านวน 29 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 46.77   

2.  สถานศึกษาทีล่ดค่าใช้จา่ยคา่ไปรษณีย์  
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  100  

3.  สถานศึกษาที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน 
งานสารบรรณ จ านวน 146 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100  

4.  สถานศึกษาทีล่ดค่าใช้จา่ยการใช้น้ าประปา  
ลดค่าใช้จา่ยค่าไปรษณีย์และใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในงานสารบรรณ จ านวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
77.39 

      

  13. ร้อยละ80ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับดีขึ้นไป 

 ไม่มีการประเมินมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

      

  14. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมนิ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการระดับดีมากข้ึนไป 

  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี ้
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ตามภารกิจหลักพื้นฐานฯ (Functional base) 
คะแนนทีไ่ด้ 4.77896 

- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base) 
คะแนนทีไ่ด้ 5.00000 
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ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หมายเหตุ 
- องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base) 
คะแนนทีไ่ด้ – 

- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation 
base) คะแนนทีไ่ด้ 4.95325 

- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็น 
ส่วนราชการที่มีความส าคัญเชงิยุทธศาสตร์ฯ 
(Potential base) คะแนนที่ได้ – 
รวมค่าคะแนนที่ได้ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 
4.90842 อยู่ระดับต้องปรับปรงุ 
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8. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดแข็ง (Strength : S)  

1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน
ตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบทุกระดับ
ชัดเจน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
หน่วยงาน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็น
ระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจากบริหาร
จัดการสอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักการกระจาย
อ านาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบ
พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารและมี
ข้อมูลส าหรับการวางแผนและมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน  

10. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้น า ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มี
การกระจายอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ตาม
ความสามารถและสมรรถนะที่ก าหนด 

12. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

13. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการท างานเป็นทีมมีค่านิยมในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
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14. บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่กฎหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ  
มีสมรรถนะสอดคล้องจากภาระงาน /มาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

15. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานได้ครบ เนื่องจากมี
บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

2. ขาดการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้ไม่ทั่วถึง 
4. คู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยศึกษาคู่มือ

การปฏิบัติงาน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้นและระยะยาว 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

 
โอกาส (Opportunities : O)  

1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ ประชาชน/ผู้ปกครองมีความมั่นใจในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้าน  
ส่งผลให้สามารถให้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพและจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ 
4. ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน

จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
6. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
7. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรับประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และอย่างหลากหลายส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง กับสภาพผู้เรียนและสามารถลดอัตราการ
ออกกลางคัน 
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9. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ 

ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 
12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/  

เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
อุปสรรค (Threats : T)  

1. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา การคมนาคมแนว

โน้นประชากรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีการบริการที่ดี และมีความพร้อมทาง

การศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน 
4. การบริหารหลักการตามหลักเกณฑ์ นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพบางโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากร 
6. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีผลกระทบต่อชุมชน 
7. รัฐก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่ไม่เพียงพอตามสภาพจริง 
8. ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ 
9. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขาดเล็กเพ่ิมขึ้นเป็นการที่รัฐลงทุนที่ไม่

คุ้มค่า 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
11. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมทะเบียนสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์จาก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร และควรใช้ฐานข้อมูล
เดียวกันในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการ KM มาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาระบบงาน  และพัฒนาองค์กรร่วมกัน 

3. ก าหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้
ต่อเนื่อง ยั่งยืน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการวางแผน แก้ไขปัญหา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับ
กลุ่มโรงเรียน ระดับโรงเรียน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งใน
การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ  
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

1. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
วิสัยทัศน์ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีการท างานแบบบูรณา

การ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.1. เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาคด้วยการปรับหลักสูตรการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม 
1.2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
1.3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
3.1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3.2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.3. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
3.5. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วิสัยทัศน์   

“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

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

ความพร้อมต่อ AEC 
 

4. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษท่ี 21” 
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันสู่ศตวรรษที่ 21 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   
  3. ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
  4. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินชีวิตในสังคมประชาคมอาเซียน และสังคมโลก  
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
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เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  3. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และเป็นต้นแบบที่ดี 
  6. หน่วยงานทางการศึกษามีรูปแบบระบบบริหารจัดการที่บูรณาการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
 
จุดเน้น  

 1. พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. สร้างโรงเรียนต้นแบบ กศจ. เพชรบูรณ์ 
 3. การแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารงานบุคคล 
 4. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 5. การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 6. การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ส่วนที่ 3 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ ปี 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาคุณภาพและ

คุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนดให้ “ปีกำรศึกษำ 2561 

เป็นปีแห่งกำรรวมพลังยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน” เป็นนโยบายปีการศึกษา 2561   
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร

และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย   
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสม 

และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เป้าประสงค์  
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่สมดุลตามช่วงวัย  
3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามหลักสูตร 
4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมและ 

มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กลยุทธ์ 
1. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
4. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม (Value)     “บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ” 
จุดเน้น   

1. สถานศึกษาปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
2. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
3. สถานศึกษาปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ 
4. สถานศึกษาผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. สถานศึกษาใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 

1. ลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

 

เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
3-5 ปี ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย 

2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ  
6-11 ปีได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-
14  ปี ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4. อัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ .02 
5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนจบการศึกษาภาค

บังคับ เข้าเรียนต่อ 
6. ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้น ป.6   

เรียนจบภายใน 6 ปี 
7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3  

เรียนจบภายใน 3 ปี  
8. ร้อยละ 50  ของผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 

เข้าเรียนต่อสายอาชีพ 
9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 

1. จัดท าส ามะโนประชากรช่วงวัย  0-17 ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มี
ความถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  โดยใช้เทคโนโลยี 

3. ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง  

4. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวในสถานศึกษาทุกแห่ง 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษา

อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเอง 

ให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

11. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษามีเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วม เป็นต้นแบบ *** 

2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน
มีพัฒนาการที่สมดุลตาม 
ช่วงวัย  

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 
 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้หลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560  

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการวัดและ
ประเมินผลตรงตามหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัยผ่านการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาในระดับดีขึ้นไป 

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 การจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการ 

2. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา   

3. นักเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ * 

17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละชั้นอ่านออก 
เขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 

18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การ
เขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาการอ่านการเขียนให้นักเรียนทุกคนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ 

2. ส่งเสริมสนบัสนุน ให้ทุกโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
น าไปใช้และประเมนิผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบบัปรบัปรุง) 

3. ให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วดัของหลักสูตร 
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19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามหีลักสูตร  

สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

20. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21  จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแตล่ะพื้นที ่

21. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่
ผ่านมา 

22. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เพิ่มขึน้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผา่นมา 

23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามคีะแนนเฉลี่ยร้อย
ละของผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เพิ่มขึ้นจาก 
ปีที่ผา่นมา 

24. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนน O-NET เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผา่นมา 

25. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหาและคิดสรา้งสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

26. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพือ่การสื่อสารอย่างเข้มข้น 

5. ส่งเสริมสนบัสนุน่ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   

6. ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Active Learning 
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27. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ

สอนโดยใช้รูปแบบ DLIT หรือ DLTV ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ในระดับดีขึ้นไป 

28. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

29. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัด
และประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 - ส่งเสริมการนิเทศ
การศึกษาให้ทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 

31. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ภายในที่เข้มแข็ง 

32. ร้อยละ 100 ของครูในแต่ละสถานศึกษาได้รับ
การนิเทศภายในอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

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

34. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ
โดย สพป. อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
35. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนในแต่ละ

สถานศึกษาได้รับการนิเทศต่อปี 

1. ส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนารูปแบบการนิเทศของ สพป.พช.1 ให้มีประสิทธิภาพ 
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36. ร้อยละ 80 ของผู้รับการนิเทศจาก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

4. นักเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทุกคนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรและ
ค่านิยมของคนไทย  
12 ประการ บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 

ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 
 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องตามช่วง
วัย 

38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 

40. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 

41. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

42. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียงผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

43. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ และด าเนินกิจรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสุจริต  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชด าริสู่การจัดการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม ปราศจากขยะ และเอ้ือต่อการเรียนรู้   

5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาให้เข้มแข็ง  

6. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ  มลพิษ น้ า 
พลังงาน  อนามัย)  
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44. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน าศาสตร์พระราชา

มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในโครงการ

โรงเรียนสุจริต ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม

เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลอดภัย สะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ   

48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบในการ
บริหารจัดการด้านขยะที่มีประสิทธิภาพ  

49. ร้อยละ  20   ของสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียน
ปลอดขยะเป็นต้นแบบที่อยู่ในระดับดีเด่น  

50. ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

51. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

7. จัดให้มีการประกวดประเมินสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero  Waste  School)  

8. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   
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5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่
เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

พัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือ
การศึกษา 
 

52. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

53. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
 
 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

2. ด าเนินการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

3. ติดตาม ประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่ได้
มาตรฐาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 

54. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก มี
นวัตกรรมการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
บริบท 

55. ร้อยละ 10 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
(Best practice)  

56. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน จากทีมงานในการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

57. จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดลดลง 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ (Best practice)  

3. ส่งเสริมสถานศึกษาให้ประสานความร่วมมือระหว่างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

4. สร้างทีมงานส าหรับขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม  

5. บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลง
มาให้มีการจัดการเรียนรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
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 ส่งเสริมและสนับสนุน

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง 

58. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป 

 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาด าเนินการตามประกัน
คุณภาพภายในให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

 
 

 ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
การศึกษาให้เข้มแข็ง 

59. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานขั้นต่ าของ สพป.พช.1 

1. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรกลุ่ม
โรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2. ให้กลุ่มโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประชุม ให้ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบทุกครั้ง ส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคล
ของกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอ่ืนได้รับการพัฒนา
เพ่ือสร้างความตระหนัก จิตส านึก ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์
ส่วนรวมและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ปรับปรุงระเบียบที่ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือให้กลุ่มโรงเรียนบริหารจัดการได้คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่ม 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

60. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 

1. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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61. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในระดับสูงมาก 

62. สพป.มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุก
โรงเรียนในสังกัด 

63. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา บุคคล องค์
คณะบุคคล และองค์กรต่างๆ อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง 

64. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือ
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ ทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและองค์คณะบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประสานและส่งเสริมการท างานของผู้มีจิตอาสา        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กร
ภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา บุคคล 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ที่เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกประเภท 
ให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารทั่วไป 

7. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน  
เดือนละ 1 ครั้ง 

8. จัดให้มีการประชุมผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

9. เร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย 
ในแต่ละไตรมาส 
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10. จัดให้มีกิจกรรมสะท้อนผลการด าเนินงาน (AAR) ของ

กลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
11. ก าหนดให้ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดให้มีการแสดงผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)  อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
1 ชิ้นงาน 

12. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากขยะ ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าท างาน และเอ้ือต่อการ
ให้บริการทางการศึกษา 

13. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

14. ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติและให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

15. จัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าระบบควบคุม
ภายในของเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียนให้เข้มแข็ง 

16. จัดให้มีระบบบริการแบบ One Stop Service ที่อ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่
ประทับใจ 
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จไปสู่ระดับกลุ่มและระดับบุคคล  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้ก ากับ ดูแล ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม/หน่วย/ รร. 

1. ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 6-11 ปีได้รับการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 12-14  ปี ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  4. อัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 
.02 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ เข้าเรียนต่อ 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  6. ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้น ป.6  
เรียนจบภายใน 6 ปี 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3  
เรียนจบภายใน 3 ปี 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  8. ร้อยละ 50  ของผู้เรียนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ เข้าเรียนต่อสายอาชีพ 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางสุพัตรา  คงศิริกร 
นางอรุณศรี  ศรีเมือง 

กลุ่มนิเทศฯและ
กลุ่มส่งเสริมฯ 
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  9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอัจฉรา แก้วกอง  ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในในสถานศึกษา 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางอัจฉรา แก้วกอง  ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  11. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษามีเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม  
เป็นต้นแบบ  

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางนงเยาว์ นามทองดี นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ใช้หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางอุทัยวรรณ   
สุวรรณผิว 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560  

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางอุทัยวรรณ   
สุวรรณผิว 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการวัด
และประเมินผลตรงตามหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางอุทัยวรรณ   
สุวรรณผิว 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  
 
 
 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย
ผ่านการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาในระดับดีขึ้นไป 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางอุทัยวรรณ   
สุวรรณผิว 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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 2. เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ * 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางนิลยา  ทองศรี นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการ
อ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางนิลยา  ทองศรี นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  18. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือ
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางนิลยา  ทองศรี นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาหลักสูตร 
สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 
 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  20. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  จากการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางอุทัยวรรณ 
สุวรรณผิว และ  

นางมนัสนันท์ 
กุลวงศ ์ 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  21. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายพิน  สงค์ประเสริฐ 
นางนิลยา  ทองศรี 
นางสุมาลี  ขจรไพร 
นายนิรภัย  แดงโชต ิ
นายนิพล  พลกลาง 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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  22. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายพิน  สงค์ประเสริฐ 
นางนิลยา  ทองศรี 
นางสุมาลี  ขจรไพร 
นายนิรภัย  แดงโชต ิ
นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
นายนิพล  พลกลาง 

นิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมา 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายพิน  สงค์ประเสริฐ 
นางนิลยา  ทองศรี 
นางสุมาลี  ขจรไพร 
นายนิรภัย  แดงโชต ิ
นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
นายนิพล  พลกลาง 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  24. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีผล
คะแนน O-NET เพิ่มข้ึนจากปีทีผ่่านมา 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายพิน  สงค์ประเสริฐ 
นางนิลยา  ทองศรี 
นางสุมาลี  ขจรไพร 
นายนิรภัย  แดงโชต ิ
นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
นายนิพล  พลกลาง 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  25. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 
 
 

นางนิลยา  ทองศรี 
นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ 
นางนงเยาว์  นามทองดี 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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  26. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
น.ส.กาญจนา  คูทิพย์ 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  27. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีจ่ัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รปูแบบ DLIT หรือ 
DLTV ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี
ขึ้นไป 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ 
น.ส.กาญจนา  คูทิพย์ 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  28. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 
 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 

 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  29. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนกัเรียนใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นไดร้ับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 
 
 

นางนิลยา  ทองศรี 
 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
วัดและประเมนิผลที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายพิน  สงค์ประเสริฐ 
นายนิพล  พลกลาง 

นิเทศ ติดตามฯ 
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 3. ส่งเสริมการนิเทศ

การศึกษาให้ทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 

31. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
นิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 

นางสุมาลี  ขจรไพร 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 32. ร้อยละ 100 ของครูในแต่ละสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศภายในอย่างน้อยเดือนละ 
1 คร้ัง 

 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 

นางสุมาลี  ขจรไพร 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

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

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 

นางสุมาลี  ขจรไพร 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  34. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไดร้ับการ
นิเทศโดย สพป. อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
คร้ัง 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 

นางสุมาลี  ขจรไพร 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  35. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนในแต่ละ
สถานศึกษาได้รับการนิเทศต่อป ี

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 
 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 

นางสุมาลี  ขจรไพร 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  
 
 
 

36. ร้อยละ 80 ของผู้รับการนิเทศจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพึง
พอใจต่อการนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับ
มากข้ึนไป 

 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 

นางสุมาลี  ขจรไพร 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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3. การส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกดั
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ บรูณาการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องตามช่วงวัย 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 
 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ์ 
 
 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายนิพล  พลกลาง นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  40. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นายนิพล  พลกลาง นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  41. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทัว่ไป 
ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  42. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียง 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศกึษา
พอเพียงต้นแบบ 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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  43. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียง

ต้นแบบที่ผา่นเกณฑ์การคัดกรอง 
เพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  44. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน าศาสตร์
พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนสุจริต ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางสุมาลี  ขจรไพร นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นายทองเจือ  โพธิ์
จันทร์ 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลอดภัย 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ   

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางยุพา  ตาลสุก ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ีระบบใน
การบริหารจัดการด้านขยะที่มี
ประสิทธิภาพ  

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางยุพา  ตาลสุก ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  49. ร้อยละ  20   ของสถานศึกษาทีเ่ป็น
โรงเรียนปลอดขยะเปน็ต้นแบบที่อยู่ 
ในระดับดีเด่น 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางยุพา  ตาลสุก ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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  50. ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในสถานศกึษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางยุพา  ตาลสุก ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  
 
 

51. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางอารีย์  ค ามาตร 

นางยุพา  ตาลสุก ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและเทคโนโลยี 
ดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 
 
 

52. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 

นายชาญณรงค์   
ฐานวิจิตร 

นายมนตรี  ช่วยพยุง 

นางนิสา  ค าพันธ์ 
นายเอกชัย  กองทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

53. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาญณรงค์   
ฐานวิจิตร 

นายมนตรี  ช่วยพยุง 

นางนิสา  ค าพันธ์ 
นายเอกชัย  กองทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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5. การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

54. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีนวัตกรรมการบริหารจัดการทีส่อดคล้อง
กับบริบท 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางนวลลออ  เงินเมย 

นางอารีวรรณ  ติณเวส นโยบายและ
แผน 

  55. ร้อยละ 10 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ที่มีวิธีการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศสามารถ 
เป็นแบบอยา่งได้ (Best practice)  

นายสุนัด  บุญสวน 
นางนวลลออ  เงินเมย 

นางอารีวรรณ  ติณเวส นโยบายและ
แผน 

  56. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับ
การส่งเสริม สนบัสนุน  
จากทีมงานในการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางนวลลออ  เงินเมย 

นางอารีวรรณ  ติณเวส นโยบายและ
แผน 

  57. จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด
ลดลง 

นายสุนัด  บุญสวน 
นางนวลลออ  เงินเมย 

นางอารีวรรณ  ติณเวส นโยบายและ
แผน 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

58. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มรีะบบ
ประกันคุณภาพภายในระดบัดีขึน้ไป 

นายไท  พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน 

นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง นิเทศ ติดตามฯ 
 

 
 
 
 

3. ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
การศึกษาให้เข้มแข็ง 

59. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามมาตรฐานขั้นต่ าของ 
สพป.พช.1 

นายสมบูรณ์   
เกียรติบัณฑิต 

นางพนิตสิรี  แพ่งสภา 
 

นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง อ านวยการ 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบมี

60. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมิน
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในระดับดีเยี่ยม 

นายสมบูรณ์   
เกียรติบัณฑิต 

นางพนิตสิรี  แพ่งสภา 

นางวัชรินทร์  ชัยนอก อ านวยการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้ก ากับ ดูแล ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม/หน่วย/ รร. 
 ส่วนร่วมตามหลัก  

ธรรมาภิบาล 
61. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก 
นายสมบูรณ์   

เกียรติบัณฑิต 
นางพนิตสิรี  แพ่งสภา 

นางวัชรินทร์  ชัยนอก อ านวยการ 

  62. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
ในสังกัด 

นายสมบูรณ์   
เกียรติบัณฑิต 

นางพนิตสิรี  แพ่งสภา 

นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง อ านวยการ 

  63. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา 
บุคคล องค์คณะบุคคล และองคก์รต่างๆ 
อย่างน้อย ปลีะ 1 ครั้ง 

นายชาญณรงค์   
ฐานวิจิตร 

นายมนตรี  ช่วยพยุง 

นางนิสา  ค าพันธ์ 
นายเอกชัย  กองทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

  64. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

นายสมบูรณ์   
เกียรติบัณฑิต 

นางพนิตสิรี  แพ่งสภา 

นางวัชราภรณ์   
สังข์ต้อง 

อ านวยการ 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

1. ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

   

  2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 6-11 ปีได้รับการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

   

  3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 12-14  ปี ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   

  4. อัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 
.02 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและ 
ลดอัตราการออกกลางคัน 

 18,000 

  5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ เข้าเรียนต่อ 

   

  6. ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้น ป.6  
เรียนจบภายใน 6 ปี 

   

  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3  
เรียนจบภายใน 3 ปี 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

  8. ร้อยละ 50  ของผู้เรียนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ เข้าเรียนต่อสายอาชีพ 

โครงการพัฒนางานแนะแนว
และเตรียมความพร้อมสู่สาย
อาชีพเพ่ือการมีงานท าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

60,000  

  9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กรอกข้อมูลการเข้าเรียนของ
นักเรียนและการบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูงของนักเรียนในระบบ
ออนไลน์ 

8,700  

  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในในสถานศึกษา 

โครงการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาประจ าปี 2561 

 235,000 

  11. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษามีเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม  
เป็นต้นแบบ  

   

2. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ใช้หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

   

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

  14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการวัด
และประเมินผลตรงตามหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

   

  
 
 
 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย
ผ่านการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาในระดับดีขึ้นไป 

   

 3. เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ * 

โครงการค่ายยกระดับการอ่าน
ออก เขียนได้ 

131,740  

  17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการ
อ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

โครงการประเมินการอ่านออก 
เขียนได้ ระดับชั้น ป.1   
ปีการศึกษา 2560 

 88,253 

  18. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือ
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 

   

  19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาหลักสูตร 
สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจในการปรับปรุง
พัฒนาและประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

 55,000 

  20. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  จากการเรียนรู้ในการ

โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการผ่านกระบวนการ

 54,200 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

แข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติประจ าปี 2561  
ระดับ สพป. 

  21. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

โครงการทดสอบความสามารถ
ขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้น ป.3  ปีการศึกษา 
2560 

 115,180 

  22. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

โครงการการใช้ข้อสอบ  
Pre-O-NET ปีการศึกษา 2560  

18,000  

  23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (O-NET) เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

1. โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. โครงการการใช้ข้อสอบ
กลาง 

 159,588 
 
373,047 

  24. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีผล
คะแนน O-NET เพิ่มข้ึนจากปีทีผ่่านมา 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

  25. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

70,560  

  26. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

   

  27. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีจ่ัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รปูแบบ DLIT หรือ 
DLTV ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี
ขึ้นไป 

   

  28. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

   

  29. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนกัเรียนใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นไดร้ับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน 
PISA2018 

 58,000 

  30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
วัดและประเมนิผลที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

โครงการประชุมปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Schoolmis เพ่ือการ
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนตาม

43,840  
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 4. ส่งเสริมการนิเทศ
การศึกษาให้ทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 

31. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
นิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

โครงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

94,000  

 32. ร้อยละ 100 ของครูในแต่ละสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศภายในอย่างน้อยเดือนละ 
1 คร้ัง 

   

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

   

  34. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไดร้ับการ
นิเทศโดย สพป. อย่างน้อยภาคเรียนละ  
2 คร้ัง 

   

  35. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนในแต่ละ
สถานศึกษาได้รับการนิเทศต่อป ี

 

   

  
 
 
 

36. ร้อยละ 80 ของผู้รับการนิเทศจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพึง
พอใจต่อการนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับ
มากข้ึนไป 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกดั
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ บรูณาการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องตามช่วงวัย 

   

  38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 

   

  39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม 

   

  40. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 

   

  41. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทัว่ไป 
ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

149,800  

  42. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียง 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศกึษา
พอเพียงต้นแบบ 

   

  43. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบที่ผา่นเกณฑ์การคัดกรอง 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

เพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  44. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน าศาสตร์
พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้

   

  45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนสุจริต ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

   

  46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผา่นกิจกรรม
ลูกเสือ 

   

  47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลอดภัย 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ   

   

  48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ีระบบใน
การบริหารจัดการด้านขยะที่มี
ประสิทธิภาพ  

   

  49. ร้อยละ  20   ของสถานศึกษาทีเ่ป็น
โรงเรียนปลอดขยะเปน็ต้นแบบที่อยู่ 
ในระดับดีเด่น 

   

  50. ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในสถานศกึษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

  
 
 

51. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

6. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและเทคโนโลยี 
ดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 
 
 

52. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 

   

53. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 

   

7. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

54. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีนวัตกรรมการบริหารจัดการทีส่อดคล้อง
กับบริบท 

   

  55. ร้อยละ 10 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ที่มีวิธีการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศสามารถ 
เป็นแบบอยา่งได้ (Best practice)  

   

  56. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับ
การส่งเสริม สนบัสนุน จากทีมงานในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา 

โครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

23,780  
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

  57. จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด
ลดลง 

 
 
 
 
 

  

 6. ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

58. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มรีะบบ
ประกันคุณภาพภายในระดบัดีขึน้ไป 

โครงการสนับสนุนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาฯ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
60,0000 

75,500 
 

 
 
 
 

7. ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
การศึกษาให้เข้มแข็ง 

59. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามมาตรฐานขั้นต่ าของ 
สพป.พช.1 

 
 
 
 

  

 8. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

60. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมิน
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในระดับดีเยี่ยม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

256,950 
 
 

237,720 
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ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งบจัดการศึกษา
ตามภารกิจ 

สพฐ.จัดสรร 
ตามส านัก 

โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 61. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
ในระดับสงูมาก 

โครงการการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต 
(เขตสุจริต) 
โครงการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาเชิงบูรณาการ 

168,580 
 
 
34,300 
 
 
 
56,000 

 

  62. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
ในสังกัด 

   

  63. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา 
บุคคล องค์คณะบุคคล และองคก์รต่างๆ 
อย่างน้อย ปลีะ 1 ครั้ง 

การจัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ 

72,500  

  64. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 
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ความสอดคล้อง เชื่อมโยงตัวชี้วัดความส าเร็จกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

1. ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย 

  ย.4 
ข้อ 16 

  1.1.1  

2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ  
6-11 ปีได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

  ย.4 
ข้อ 16 

  1.1.2  

  3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ  
12-14  ปี ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

  ย.4 
ข้อ 16 

  1.1.3  

  4. อัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 0.1 *  ย4 ย6 
ข้อ 19 

    

  5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ เข้าเรียนต่อ 

  ย4 
ข้อ 17 

    

  6. ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้น ป.6  
เรียนจบภายใน 6 ปี 

  ย6 
ข้อ 19 

    

  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3  
เรียนจบภายใน 3 ปี 

  ย6 
ข้อ 19 

    

  8. ร้อยละ 50  ของผู้เรียนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ เข้าเรียนต่อสายอาชีพ 

  ย4 
ข้อ 17 
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ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

  9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 

จุดเน้น 
ข้อ 4 

   ย3   

  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 ย1 ย1 
ข้อ 2 

 ย3   

  11. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษามีเด็กท่ีมี  
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม เป็นต้นแบบ  

จุดอ่อน       

2. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้หลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

 ย3      

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560  

 ย3      

  14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการวัดและ
ประเมินผลตรงตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 

 ย3      

  
 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัยผ่านการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาในระดับดีขึ้นไป 

 

 ย3 ย2 
ข้อ 5 
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ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

 9. เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ * 

จุดเน้น 
ข้อ 1 

ย3      

  17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การ
เขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

 ย3 ย2 
ข้อ 9 

    

  18. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 

 ย3 ย2 
ข้อ 10 

    

  19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาหลักสูตร 
สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ย3      

  20. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

  ย2 
ข้อ 11 

    

  21. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

จุดอ่อน       

  22. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

 
 

จุดอ่อน       
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หน้า 108 
 

 
ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

  23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เพ่ิมขึ้นจาก 
ปีที่ผ่านมา 

จุดเน้น  
ข้อ 2 

 ย2 
ข้อ 12 

  1.3  

  24. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนน O-NET เพิ่มข้ึน
จากปีที่ผา่นมา 

  ย2 
ข้อ 12 

    

  25. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 ย3      

  26. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ย2 ย2 
ข้อ 7 

    

  27. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รปูแบบ DLIT หรือ DLTV ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ในระดบัดีขึ้นไป 

 ย2      

  28. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ย2      

  29. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนกัเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

 P3 ย3 
ข้อ 13 
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ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

  30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  ย2 
ข้อ 8 

    

 10. ส่งเสริมการนิเทศ
การศึกษาให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยใช้ห้องเรียน 
เป็นฐาน 

31. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ภายในที่เข้มแข็ง 

จุดอ่อน       

 32. ร้อยละ 100 ของครูในแต่ละสถานศึกษาได้รับการ
นิเทศภายในอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

จุดอ่อน       

  33. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์มีสื่อ นวัตกรรม 
หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนิเทศ
การศึกษา อย่างน้อยคนละ 1 ชิน้ 

จุดอ่อน       

  34. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไดร้ับการนิเทศโดย 
สพป. อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

จุดอ่อน       

  35. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนในแต่ละสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศต่อป ี

จุดอ่อน       

  36. ร้อยละ 80 ของผู้รับการนิเทศจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
การศึกษา อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

 
 
 

จุดอ่อน       
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ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกดัด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องตามช่วงวัย 

 ย3      

38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 ย3 ย1 
ข้อ 3 

    

  39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 

 ย3      

  40. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ย3    4.2.9  

  41. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทัว่ไป 
ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 ย5      

  42. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียง 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศกึษาพอเพียง
ต้นแบบ 

 ย5      

  43. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบทีผ่่าน
เกณฑ์การคัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ย5      

  44. ร้อยละ 100* ของสถานศึกษาน าศาสตร์พระราชา
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ย1 
ข้อ 4 
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ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

  45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน
สุจริต ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ย3      

  46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

 ย3 ย6 
ข้อ 18 

    

  47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลอดภัย สะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ   

 ย3 ย6 
ข้อ 18 

    

  48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ีระบบในการ
บริหารจัดการด้านขยะที่มีประสทิธิภาพ  

 ย5 ย6 
ข้อ 18 

    

  49. ร้อยละ  20   ของสถานศึกษาทีเ่ป็นโรงเรียนปลอด
ขยะเป็นต้นแบบที่อยู่ในระดับดีเด่น 

 ย5 ย6 
ข้อ 18 

    

  50. ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 

จุดเน้น  
ข้อ 3 

ย5 ย6 
ข้อ 18 

    

  51. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ย5 6ย 
ข้อ 18 

    

11. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและเทคโนโลยี 
ดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 

52. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

 ย2 ย3 
ข้อ 14 

    

53. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ย4 ย3 
ข้อ 14 
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ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

12. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่
เน้นการมีส่วนร่วม 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

54. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกบับริบท 

 ย6      

  55. ร้อยละ 10 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่เปน็เลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้ (Best 
practice)  

 ย6      

  56. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการ
ส่งเสริม สนบัสนุน จากทีมงานในการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ย6      

  57. จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดลดลง  ย6      
 10. ส่งเสริมและสนับสนุน

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง 

58. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มรีะบบประกัน
คุณภาพภายในระดบัดีขึ้นไป 

จุดแข็ง       
 

 
 

11. ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้
เข้มแข็ง 

59. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนผ่านเกณฑ ์
การประเมินตามมาตรฐานขั้นต่ าของ สพป.พช.1 

จุดอ่อน       

 60. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 

จุดแข็ง       
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ประเด็น 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ย่อย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที่มา / ความสอดคล้อง 
สพป.พช.1 ศธ สพฐ. แผนพัฒนา 

จว.พช. 
แผนพัฒนา 

ศธจ. 
KRS 

 
ITA 

 

 12. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วมตามหลักธรร
มาภิบาล 

61. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในระดับสงูมาก (เป้าหมาย 
สพฐ. ร้อยละ 80) 

จุดแข็ง     4.2.5  

 62. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด 

จุดอ่อน ย6 ย6 
ข้อ 20 

    

  63. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา บคุคล องค์คณะ
บุคคล และองค์กรต่างๆ อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั้ง 

จุดอ่อน       

  64. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการของ สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 

จุดอ่อน       
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ส่วนที่ 4 
สรุปโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ จัดการศึกษา 

ตามภารกิจ 
สพฐ.จัดสรร 

เพิ่มเตมิ 
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 256,950   พนิตสิรี แพ่งสภา  

2 โครงการการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ 

168,580   วารุณ ี ผลบุญ  

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการในการกรอกข้อมูลการเข้าเรียนของนกัเรียน
และการบันทึกน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนในระบบออนไลน ์

8,700   อรุณศร ี ศรีเมือง  

4 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกัน
การทุจริต (เขตสุจริต) 

34,300   จรัญ  จากยางโทน  

5 โครงการงานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 70,560   บ ารุง  จันทร์เช้ือ  

6 โครงการการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 237,720   นงคราญ ทองค า  

7 โครงการการใช้ข้อสอบ Pre O-NET  ปีการศึกษา 2560 18,000   นิพล พลกลาง  

8 การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน ์ 72,500   วัชรินทร์  ชัยนอก  

9 โครงการค่ายยกระดับการอ่านออก เขียนได ้ 131,740   นิลยา  ทองศรี  

10 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

149,800   มนัสนันท์  กุลวงษ์  

11 โครงการประชุมปฏบิัติการใช้โปรแกรม schoolmis เพื่อการจดัเกบ็ข้อมูล
ผลการเรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

43,840   พิน สงค์ประเสริฐ  

12 โครงการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเชิงบูรณาการ 56,000   พับพึง  ขวัญ
เขมสรณ ์ 

13 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  23,780   อารีวรรณ  ติณเวส  

14 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 94,000   พิญญาพัชญ ์ 
เหมือนโพธิ ์ 

15 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณาฯ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 60,000   ชมัยพร  อ่อนวัน  

16 แผนการตรวจสอบภายใน งบบริหาร
จัดการ 

 มาลี ไกรพรศักดิ ์
ค าเมือง 

17 โครงการเสรมิสร้างความเช้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

 50,000 อัจฉรา  แก้วกอง 
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ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ จัดการศึกษา 

ตามภารกิจ 
สพฐ.จัดสรร 

เพิ่มเตมิ 
18 โครงการอบรมครูพีเ่ลี้ยงการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  46,500 นิรภัย  แดงโชต ิ

19 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป ี2561 รอบแรก ระดับ สพป. 

 54,200 สุมาล ี ขจรไพร  

20 โครงการสนับสนุนระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 

 67,500 
+8,000 

พิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง 

21 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบั ป.6 
และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 

 159,588 นิพล  พลกลาง  

22 โครงการการใช้ข้อสอบกลาง  373,047 นิพล  พลกลาง  

23 
โครงการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT)  ช้ัน ป.3 ปีการศึกษา 2560 

 115,180 พิน  สงค์ประเสริฐ  

24 โครงการพัฒนางานแนะแนวและเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพเพื่อการมี
งานท า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

60,000   สุพัตรา  คงศิริกร  

25 โครงการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560  88,253 นงเยาว์  นามทองดี  
26 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออก

กลางคัน 
 18,000 อรุณศร ี ศรีเมือง  

27 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจในการ
ปรับปรุงพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรฯ 

 55,000 รัมภา  กุณพันธนา
ภา  

28 โครงการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561 

 235,000 อัจฉรา  แก้วกอง 

29 โครงการเตรยีมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018  58,000 นิลยา  ทองศรี 

30 โครงการอบรมครดู้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนร ู ้ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 109,440 นิรภัย  แดงโชต 

31 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรกัษ์
ภาษาไทย) 

 43,000 นิลยา ทองศร ี

32 โครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW 
DLTV 

 30,000 บ ารุง จันทร์เช้ือ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ  
มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการน าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 

2. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ 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 ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อ

การพัฒนา   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้น
การพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้
วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

1 – 22  ตุลาคม  2560 
 
 

ธันวาคม 2560 
 

 
1 พฤศจิกายน 2560 
 
31 มีนาคม 2561 
30 มิถุนายน 2561 
15 ตุลาคม 2561 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  ตามกรอบ  กลยุทธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสภาพการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประกาศนโยบาย เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยง  ปรับโครงการ  ปรับเป้าหมาย  ให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน( ต.ค. 60- มี.ค. 61) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ( ต.ค. 60- มิ.ย. 61) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 60- ก.ย. 61) 

 
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 
 

คณะท างาน 
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คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ดร.อ านาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ที่ปรึกษา 
2. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
3. นางนวลลออ   เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
4. น.ส.นงคราญ ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
5. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
6. นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
7. นางอารีวรรณ ติณเวส เจ้าพนักงานธุรการ 
8. นายภานุพงศ์ พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
9. นายอดิศร โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

 




