คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัด ส่งเสริม และสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ซึ่งนับว่ำเป็นภำรกิจที่สำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
อันจะเป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึ กษำเพชรบู ร ณ์ เขต 1 ได้ด ำเนิ น กำรจั ดและพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำกำรด ำเนิน งำนตำมนโยบำย
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติในรูปของ
กิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งดำเนินกำรในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์ประถมอำเภอ กลุ่มโรงเรียน และ
สถำนศึกษำ ให้เกิดคุณภำพตำมเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยำวชน
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงถึงผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึ ก ษำ ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสำธำรณชนทั่ ว ไป ได้ รั บ ทรำบผลกำรด ำเนิ น งำน และสะท้ อ นถึ ง
ควำมพยำยำม และควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
กับหน่วยงำน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนผู้สนใจนำไปใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำต่อไป
และขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไว้ ณ โอกำสนี้
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ส่วนที่ 1
บทนำ

1.1สถานที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ตัง้ อยู่เลขที่ 68 – 69หมู่ 11
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ 056-737083 โทรสำร 056-737079Website : http://www.phetchabun1.go.th
มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงทั่วถึง มีควำมเสมอภำค และมีคุณภำพ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน และ
อำเภอวังโป่งโดยมีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอต่ำงๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ อำเภอหล่มสัก และอำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่อ อำเภอหนองไผ่ และอำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่อ อำเภอคอนสำร และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อ อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบำงมูลนำก
อำเภอทับคล้อ อำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร และอำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
แผนที่แสดงที่ตั้งและเขตพื้นที่รับผิดชอบ
อ.หล่มสัก
อ.เขาค้อ

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

อ.สากแหล็ก จ.พิจิตร

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร
อ.หนองไผ่

อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อ.หนองบัว

อ.บึงสามพัน

จ.นครสวรรค์
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1.2 บทบาทและอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึ ก ษำเพชรบู รณ์ เขต 1 มี ภ ำรกิจ ในกำรบริ ห ำรจัด กำรศึก ษำ
มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 38 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตำมพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546มำตรำ 37 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและกำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุ คคล องค์กรชุมชน องค์ก รวิ ช ำชี พสถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบั นอื่น ที่จัด รูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำนส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรทั่ ว ไปกั บ องค์ ก ร หน่ ว ยงำนภำครั ฐ เอกชนและองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ
หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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1.3 โครงสร้างการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมอำนำจตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 โดยแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงำน และ 1 หน่วย

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
กลุ่มอานวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

ส่วนช่วยอานวยการ

กลุ่มโรงเรียน

การบริหารงาน
ด้านวิชาการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

การบริหารงาน
ด้านงบประมาณ

การบริหารงาน
ด้านวิชาการ

การบริหารงาน
ด้านงบประมาณ
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ทำเนียบผูบ้ ริหำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นายธวัช กงเติม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต
1

นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายสุนัด บุญสวน
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต
1

นายไท พานนนท์
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต
1

นายประทาน หาดยาว
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต
1
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นางพนิตสิรี แพ่งสภา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

นายมนตรี ช่วงพยุง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนวลลออ เงินเมย
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางอารีย์ คามาตร
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางไมตรี สาราญรื่น
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คาเมือง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุพัตรา คงศิริกร
ผู้อานวยการส่วนช่วยอานวยการ
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

1.4 บุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ข้าราชการ (คน)

ตาแหน่ง/กลุ่ม
1. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2. รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
3. กลุ่มอานวยการ
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มนโยบายและแผน
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. ส่วนช่วยอานวยการ
11. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (คุรุสภา)
รวม

พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง
38 ข. 38ค(1) 38ค(2) ราชการ ประจา ชั่วคราว
6
6
1
8
4
9
10
1
6
1
6
1
16
2
6

2
18

2

41

1

1
9

7

รวม
6
19
9
11
7
7
18
2
2
1
82
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

1.5ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่จัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายอาเภอ
ระดับชั้นที่จัดการเรียนการสอน
อ1 - ป.6
อ.2 - ป.6
ป.1 - ป.6
อ.1 - ม.3
อ.2 - ม.3
ป.1 - ม.3
รวมทั้งสิ้น

อ.เมืองเพชรบูรณ์

อ.ชนแดน

อ.วังโป่ง

รวม

24
25
4
13
10
2
54

13
22
1
2
10
0
35

2
10
0
3
5
0
18

39
57
5
18
25
2
146

ตารางที่ 2 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกขนาดตามจานวนนักเรียน เป็นรายอาเภอ
จาแนกโรงเรียน
แบ่งขนาดตามจานวนนักเรียน
นักเรียน 0 - 120 คน
นักเรียน 121-200 คน
นักเรียน 201-300 คน
นักเรียน 301-500 คน
นักเรียน 500-1,500 คน
นักเรียน 1,500-2,500 คน ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

อ.เมืองเพชรบูรณ์

อ.ชนแดน

อ.วังโป่ง

รวม

44
20
10
2
1
1
78

33
9
2
3
1
0
48

11
6
1
1
1
0
20

88
35
13
6
3
1
146
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ตารางที่ 3 แสดงจานวนนักเรียนและห้องเรียน เป็นรายอาเภอ
อาเภอ
ระดับการจัดการศึกษา

เมืองเพชรบูรณ์

ชนแดน

รวม

วังโป่ง

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 1

243

37

149

16

21

5

413

58

อนุบาลปีที่ 2

1,102

78

566

49

296

22

1,964

149

อนุบาลปีที่ 3

1,107

79

598

48

278

21

1,983

148

รวมก่อนประถมศึกษา

2,452

194

1,313

113

595

48

4,360

355

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,290

86

593

50

259

21

2,142

157

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,256

84

620

50

261

20

2,137

154

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,327

87

604

52

246

21

2,177

160

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,397

87

620

50

264

21

2,281

158

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,436

87

627

50

307

22

2,370

159

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,436

88

633

51

268

21

2,337

160

รวมประถมศึกษา

8,142

519

3,697

303

1,605

126

13,444

948

มัธยมศึกษาปีที่ 1

590

27

313

14

182

9

1,085

50

มัธยมศึกษาปีที่ 2

556

27

291

14

184

9

1,031

50

มัธยมศึกษาปีที่ 3

417

26

263

14

162

9

842

49

รวมมัธยมศึกษา

1,563

80

867

42

528

27

2,958

149

รวมทั้งสิ้น

12,157

793

5,877

458

2,728

201

20,762

1,452
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

1.6ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)
อาเภอ
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
อ.เมืองเพชรบูรณ์
62
15
167
598
อ.ชนแดน
36
5
104
252
อ.วังโป่ง
13
5
63
119
รวมทั้งสิ้น
111
25
334
969

จานวน (คน)
842
397
200
1,439

2) ข้อมูลลูกจ้างประจา / พนักงานราชการ / อัตราจ้าง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)
ประเภท

อ.เมืองเพชรบูรณ์

อ.ชนแดน

อ.วังโป่ง

จานวน(คน)

ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
อัตราจ้าง(ครูวิกฤต)
ครูวิทย์-คณิต
ครูพี่เลี้ยง
ธุรการโรงเรียน
นักภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
นักภารโรง (งบดาเนินงาน)
รวมทั้งสิ้น

34
15
14
11
28
33
19
18
172

22
8
11
9
14
20
11
9
104

9
4
6
2
3
9
8
41

65
27
31
22
45
62
38
27
317
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

1.7 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ 1แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2558-2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ผลต่าง (+) / (-)
ทักษะที่ประเมิน
ประเทศ เขตพื้นที่ฯ ประเทศ เขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559
ด้านภาษา
46.64
50.90
51.00
56.13
2558
2559
ด้านการคิดคานวณ
40.71
46.72
36.99
42.68
4.26
5.13
ด้านการมีเหตุผล
48.56
52.02
53.38
57.73
6.01
-4.04
รวมเฉลี่ย
45.30
50.95
47.13
52.18
3.46
5.71
ตารางที่ 2แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประจาปีการศึกษา 2558-2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ผลต่าง (+) / (-)
ทักษะที่ประเมิน
ประเทศ เขตพื้นที่ฯ ประเทศ เขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559
ภาษาไทย
49.33
47.64
52.98
52.04
-1.69
-0.94
สังคมศึกษา
49.18
46.14
46.68
44.50
-3.04
-2.18
ภาษาอังกฤษ
40.31
35.53
34.59
33.40
-4.78
-1.19
คณิตศาสตร์
43.47
41.04
40.47
39.08
-2.43
-1.39
วิทยาศาสตร์
42.59
41.49
41.22
39.84
-1.10
-1.38
รวมเฉลี่ย

44.98

42.37

43.19

41.77

-2.61

-1.42
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ส่วนที่ 2
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
วิสยั ทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา
มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
By the year 2017, Phetchabun Primary Educational Service Asrea Office 1 provide
educational opportunities, enhance quality and standards for the ASEAN community. Learners
have needed skills in the 21st century.
พันธกิจ (Mission)
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาระบบบริหาร จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม สร้างโอกาสทาง
การศึกษา มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
Improve the quality of education standards at all levels. Promote and support all school
age population receiving educational opportunities of high quality according to educational
standards of all level. Develop teachers, students, educational personnel’s to be ready to enter
the ASEAN Community. Promote researching, transfer knowledge, use technology to enhance
their potential. Develop the educational management system with the principles of good
governance . Focus on participation, providing educational opportunities and developing to the
quality and standards.
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน (All school age opulation have
opportunity to access basic education)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (All
learners have basic standard quality and be ready to ASEAN Community)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศกยภาพ (Teachers
and educational personnnels work efficiently)
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก
ขับเคลื่อน การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (Strengthen schools and service area office
according to the principles of good governance and as the mechanism to move the basic
educational quality and standard )
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กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง (Provide educational opportunities thoroughly)
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Improve quality and educational
standards)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Develop teachers and educational
personnel’s competencies)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Develop the
efficiency of educational administration according to the principles of good governance.)
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21(Improve educational standards for the ASEAN community. Students have needed skills in the
21st century.)
ค่านิยม (Value)
ยึดหลักธรรมาภิบาลสรรค์สร้างทีมงานบริการเป็นเลิศ(Adheringtotheprinciplesofgood
governance,teamwork,excellentservices)
อัตลักษณ์ (Identity)
“สรรค์สร้างเหนือชั้นแบ่งปันน้าใจ”(BetterCreationShareofGoodwill)
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“สานักงานมาตรฐานสายธารแห่งปัญญา”(StandardOfficeStreamofWisdom)
บัญญัติ 10 ประการโรงเรียนเหรียญเพชร ปีการศึกษา 2559
ด้านผูเ้ รียน
1. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง
2. นักเรียนมีผลการทดสอบ NT, O-NET สูงขึ้นร้อยละ 3 หรือมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
3. นักเรียนมีความสามารถในการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว และท่องอาขยาน
4. นักเรียนได้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และมีค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ได้รับการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และพัฒนาทักษาด้านอาชีพ
5. นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสื่อสารได้ อย่างน้อย 2 ภาษา
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผ่านการพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online)
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ด้านการบริหารจัดการ
7. โรงเรียนจัดการศึกษา DLTV DLIT มีความพร้อมในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจัดทาป้ายคาศัพท์ภาษาอังกฤษบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน
8. โรงเรียนผ่านการรับรองของ สมศ. หรือ ผ่านการประกันคุณภาพภายในสานักเขตพื้นที่การศึกษา
9. โรงเรียนได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2558 – 2559 ระดับภาคขึ้นไป หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 5 รางวัลขึ้นไปและมี Best practice
10.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการดาเนินการตามนโยบายการรับนักเรียน และรายงาน
ผลการติดตามการศึกษาต่อ และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [13]

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.
2.
1.
2.

กลยุทธ์
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหาร
จัดการศึกษา
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบาย
และเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และ
ระดับตาบล

ผลผลิต
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยกากับประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาคือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจานวน
183 เขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 42 เขตและสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งมี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหา
และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

จุดเน้นที่ 1
ด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 6
ด้านการบริหาร
จัดการ

จุดเน้นที่ 2
ด้านครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

จุดเน้น
จุดเน้นที่ 5
ด้าน ICT เพื่อ
การศึกษา
จุดเน้นที่ 4
ด้านการทดสอบ
การประเมิน การ
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

จุดเน้นที่ 3
ด้านพัฒนากาลังคน
และงานวิจยั ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงพัฒนา
ครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า โดยใช้
แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL
ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถนาไปใช้ได้จริง
โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล
ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา ขาดแคลน เช่น
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กาหนดแนวทาง
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
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ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น
5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น
6. การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได้
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
5. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดาเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สอดคล้องตามช่วงวัย
9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
13. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [17]

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
16. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
17. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
18. ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
19. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน
20. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
21. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชั้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
22. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ
23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM Education
24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
25. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
26. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
27. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อ
ตามความถนัดและความสนใจ
28. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ
29. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
30. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน
31. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
32. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
33. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
34. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2
35. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นักเรียนต่ากว่า 40 คนลงมา)
36. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
37. ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
38. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
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39. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
40. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
ได้รับโอกาสสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
41. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
42. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
43. ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับดีมากขึ้นไป
44. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมิน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
วิสัยทัศน์
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
“จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”
เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการดารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นจุด
ขายของการท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุก
ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
3. การจัดการองค์ความรู้และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ได้ดาเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดาเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้กาหนด
ทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
จากการดาเนินงานบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้สรุปผล
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกเป็นรายกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง (Provide educational opportunities thoroughly)
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Services : SSS)
จานวน3 โรงเรียนๆละ จานวน 30,000 บาท รวมเป็น 90,000 บาท และโรงเรียนจัดการเรียนรวมทั่วไป
จานวน 86 โรงเรียน จานวน352,600บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน442,600บาท
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ดาเนินกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตร
“ผู้ดาเนินการคัดกรองทางการศึกษา”ปีงบประมาณ 2560โดยมีผู้ข้ารับการอบรม จานวน 171 คน ประกอบด้วย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 คน ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 2 คนศึกษานิเทศก์
จานวน 15 คนครูที่รับผิดชอบงานเรียนรวม จานวน 124 คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน 29 คน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จัดประกวดผลงานทางวิชาการและ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 ด้าน คือ
1)ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม
2)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมของครู
3) ด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
4)ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1ดาเนินการนิเทศ กากับติดตามผลการ
ดาเนินงานและประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนร่วมครบทุกโรงเรียน
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เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Services :
SSS)มีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งตามมาตรฐานการเรียนร่วมมีรูปแบบการพัฒนาระบบการบริการสนับสนุน
และช่วยเหลือบุคคลที่มีความจาเป็นต้องการพิเศษที่รวมแหล่งเรียนเรียนรู้สื่ออุปกรณ์ตัวอย่างการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน
ใกล้เคียงตามแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมได้อย่ างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดหาจัดซื้อ
สื่อ วัสดุอุปกรณ์หนังสือแบบเรียนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวมปรับปรุงห้องเรียนและอบรมพัฒนาแก่บุคลากร
ทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านการเรียนรวมการคัดกรองการดูแลช่วยเหลือโปรแกรม SETและองค์ความรู้อื่นที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมสานักงานเขตพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่โรงเรียน
ที่มีนักเรียนพิการตามความเหมาะสมและความต้องการจาเป็นพิเศษพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนร่วมและพัฒนาเพื่อเตรียมตัว
เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
(Inclusive School)
2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ดาเนินการคัดกรองทางการศึกษา” ปีงบประมาณ2560 มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรวมเพิ่มมากขึ้นและสามารถนาความรู้จากการอบรมไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
จัดทาการวิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก์สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
เป็นข้อมูลสารเทศวางแผนการนิเทศการดาเนินการจัดการเรียนรวมของปีการศึกษา2561ต่อไป
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 มีผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่
เป็น Best practice ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม
นายสมชาย นอนา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวนา ชนะเลิศ
2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมของครู
นางณัฐพร ฉิมพ่วง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้าร้อน ชนะเลิศ
3) ด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
นางประทิน กงถัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้าร้อน ชนะเลิศ
4)ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
นางทับทิม เหล็กทุ่ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้าร้อน ชนะเลิศ
4. โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ( Student Support Services :
SSS)โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมและห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกได้รับการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
ครบทุกโรงเรียนโดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้นิเทศ
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2. โครงการพัฒนางานแนะแนวและเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อ
เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทา โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานอาชีวศึกษา คือ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์และ
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 844 คน
ผู้ปกครอง จานวน 380 คน เจ้าหน้าที่ครูแนะแนว ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 256 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่สนใจรับฟัง จานวน 202 คน รวมทั้งสิ้น 1,682 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแทนผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครูแนะแนว และผู้บริหารโรงเรียน
ที่เข้ารับฟังการแนะแนว มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ ตรงตามความถนัดของตนเอง
มีโลกกว้างทางอาชีพมากยิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดีในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 844 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาจานวน 45 โรงเรียน เลือกเรียนต่อ
สายอาชีพ จานวน ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 65
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ของ
โรงเรียนที่สนใจเข้ารับฟังการแนะแนว ทาให้
ได้รับความรู้ในการศึกษาต่อสายอาชีพ มีข้อมูล
เตรียมวางแผนศึกษาต่อได้ทันเวลา

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการ
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนงาน
อาชีพระดับมัธยมศึกษาเพื่อจัดทาและพัฒนาหลักสูตรงานอาชีพ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 45 คน ครูวิชาการโรงเรียน จานวน 45 คน และครูผู้สอนงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา จานวน 45 คน รวม
135 คน
2.
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนมีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานอาชีพ ระดับ
มัธยมศึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 รายวิชา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้านักเรียน
จานวน 1 ศูนย์
4.
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน จานวน 45 โรงเรียน มีผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะ
งานอาชีพนักเรียน และมี best practices
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เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการฝึกทักษะงานอาชีพ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
สามารถจาหน่ายได้ ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
3. โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะงานอาชีพนักเรียน และมี
best practices
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีศูนย์แสดง และจาหน่ายสินค้านักเรียน
จานวน 1 ศูนย์

4. โครงการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66ปีการศึกษา 2559 จานวน 204 รายการและศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66จานวน 22 รายการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66ปีการศึกษา 2559 จานวน 204 รายการ ดังนี้
เหรียญทอง
จานวน 101 รายการ
เหรียญเงิน
จานวน 54 รายการ
เหรียญทองแดง จานวน 28รายการ
เข้าร่วม จานวน 15 รายการ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66ปีการศึกษา 2559 จานวน 21 รายการดังนี้
เหรียญทอง
จานวน 13 รายการ
เหรียญเงิน
จานวน 2 รายการ
เหรียญทองแดง จานวน 5 รายการ
เข้าร่วม จานวน 1 รายการ
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5. โครงการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560จานวน 239 รายการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาในทุก
ระดับ ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
6. โครงการการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ดาเนินการ
ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เครื่องมือของ สทศ. สพฐ.) ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
ทุกโรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้
รับการทดสอบเพื่อใช้วัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง จาก สทศ. สพฐ.
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน
7. โครงการการดาเนินการคัดกรองนักเรียนโดยระบบคัดกรองนักเรียนยากจนแบบออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม จานวน 146 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สามารถคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
แบบออนไลน์ และสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 145 โรงเรียน
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8. โครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ประจาปี 2560
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
“ว่ายน้าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ประจาปี 2560 ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน“ว่ายน้าเพื่อชีวิต” ทุกคน มีความรู้เกี่ยวกับทักษะเอาชีวิตรอด
การลอยตัว การนั่งนอนตีขา การหายใจในการว่ายน้า การเตะเท้า การเคลื่อนไหวไปในน้า การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้าด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน้า อุปกรณ์ที่มีเชือกผูกเป็นต้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน“ว่ายน้าเพื่อชีวิต”ทุกคน สามารถว่ายน้าเป็นจนเอาชีวิตรอดจาก
การประสบสาเหตุทางน้า และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้าได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล

9. โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัดการแข่งขันเปตองเยาวชนไทย
ไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 4 ประเภทคือ
ประเภททีมหญิงอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 8 ทีม
ประเภททีมชายอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 9 ทีม
ประเภททีมหญิงอายุ 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 4 ทีม
ประเภททีมชายอายุ 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 7 ทีม
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
มีนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ จานวน 4 ทีม คือ
ประเภททีมหญิงอายุ 12 ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
ประเภททีมชายอายุ 12 ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านดงขุย อาเภอชนแดน
ประเภททีมหญิงอายุ 15 ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
ประเภททีมชายอายุ 15 ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
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10. โครงการการดาเนินงานดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี 2560
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ดาเนินงานดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี
2560 โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนจานวน 92 คน ออกตรวจนักเรียนตามแหล่งมั่วสุดต่าง ๆ
ของอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอชนแดน และอาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
เชิงคุณภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีทักษะที่ถูกต้องในการออกตรวจ
แหล่งมั่วสุมและนักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลคุ้มครองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาเพื่อลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง

11. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจาปี 2560 ให้กับผู้เกี่ยวข้อง จานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีแนวทางการแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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12. โครงการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
เชิงปริมาณ
1. มีลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ที่เป็นแกนนาการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน 550
คน และมีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 51 โรงเรียน
2. นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง จานวน 63 คน ได้รับความรู้ด้านทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น
3. สถานศึกษาที่ดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จานวน 161โรงเรียน
และมีสถานศึกษาต้นแบบการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จานวน 3 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 45 โรงเรียนที่ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหา
การหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหากินเหล้าสูบบุหรี่ และไม่มีนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด
3. สถานศึกษาทุกแห่ง ดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ส่งเสริมการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

13. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด มีแผนการรับนักเรียน ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2560 ครบทุกโรงเรียน โดยการประชาสัมพันธ์รับนักเรียนด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม Open
House ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการศึกษาต่อ การประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ
2. ทุกโรงเรียนในสังกัด ดาเนินการสามะโนประชากรครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดแผนการรับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ประชากรในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [29]
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Improve quality and educational standards)
1. โครงการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมอบรมผู้บริหารและครู
ในโรงเรียนเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2560 จานวน 48 โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการจากโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2558และ ปีการศึกษา 2560 จานวน 103 โรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น
จานวน 200 คน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการนิเทศ ติดตามผล
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 146 โรงเรียน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประเมินโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จมีแบบอย่างที่ดี Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 146 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ครบทุกหมวดอย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จมีแบบอย่างที่ดี Best Practice
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 146 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างเป็นระบบ
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 146 โรงเรียน ได้รับแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินโรงเรียนที่
ประสบความสาเร็จมีแบบอย่างที่ดี Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H โดยผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
ด้านพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head)
รางวัล
ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลาง
ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอับดับ 1
รองชนะเลิศอับดับ 2
รางวัลชมเชย

โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านซับเปิบ
โรงเรียนบ้านหนองกลอย
โรงเรียนบ้านท่าข้าม

โรงเรียนบ้านกงกะยาง
โรงเรียนบ้านหนองแหวน

ด้านพัฒนาจิตใจคุณธรรมจริยธรรม (Heart)
รางวัล
ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลาง
ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
รองชนะเลิศอับดับ 1
โรงเรียนบ้านหนองกลอย
รองชนะเลิศอับดับ 2
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
รางวัลชมเชย
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
-
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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)
เชิงปริมาณ
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทดลอง
สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ จานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 120,000 บาท
2) โรงเรียนบ้านห้วยสะแก จานวน 80,000 บาท
2. โรงเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจ และมีสื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
ตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)จานวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
และโรงเรียนบ้านห้วยสะแก
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เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจ และมีสื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
ตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA)
2. โรงเรียนในกลุ่มทดลองได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของ
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA)
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)

3. โครงการการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ระยะที่ 2
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัด ประชุมปฏิบัติการ
นาสื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ภาคเรียนที่ 1 สู่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียนร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน
ในโครงการทดลองโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูภาษาไทย จานวน 30 คน ครูวิทยาศาสตร์
จานวน 12 คน และครูคณิตศาสตร์จานวน 9คน
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีท6ี่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนาสื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านของการประเมินนักเรียน
นานาชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้
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4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2560
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัดประกวดแข่งขัน
ความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย) จานวน 13 กิจกรรม และมีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกระดับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 195 คนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2560 จานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จานวน 1 กิจกรรม
2) โรงเรียนบ้านท่าพล จานวน 1 กิจกรรม
3) โรงเรียนบ้านขมวด จานวน 2 กิจกรรม
2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาไทย

5. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่อง
การอ่านสาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัดทาวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเร่งรัดพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อเรื่องพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่านสาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดลอง จานวน 17 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถจัดกิจกรรมการสอน
การอ่านรู้เรื่องตามแนวทางการวัดและประเมินผลนักเรียนนานาชาติ( PISA)ได้จนส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และใช้ทักษะการอ่านในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สาหรับโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 120 คน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการปรับปรุง พัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 1 ศูนย์
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการขับเคลื่อน พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุน สถานศึกษาทั่วไป ปี 2560 ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยมีโรงเรียนที่ขอรับการ
ประเมิน จานวน 22 โรงเรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการขับเคลื่อน พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุน สถานศึกษาทั่วไป ปี 2560 ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โดยมีโรงเรียนที่ขอรับ
การประเมิน จานวน 6 โรงเรียน
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน
เพื่อคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน จานวน 3 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีความรู้ เข้าใจ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนในท้องถิ่นและใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงานและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรในเขตพื้นที่ การศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2552-2559 จานวน 101 โรง และ
ปี 2560 ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (รอประกาศผลอย่างเป็นทางการ) จานวน 14 โรงเรียน และ
ยังไม่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จานวน 30 โรงเรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ดังนี้
1) ปี 2557-2559 มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
จานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง
โรงเรียนบ้านยางลาด โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
โรงเรียนบ้านคลองสาร โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
และโรงเรียนบ้านซับเปิบ
2) ปี 2560 มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังศาล
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โรงเรียนบ้านหัวนา
และโรงเรียนบ้านตะเบาะ
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5. ปี 2560 สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ที่ได้รับการพัฒนา บ่มเพาะ คัดกรองและพร้อมเสนอชื่อ
เพื่อส่งรับประเมิน เป็นศูนย์ฯ จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับเปิบ และโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ

7. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจาปี 2560
เชิงปริมาณ
1. การประเมินคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 3 ดีในรอบปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดาเนินการ 107 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 73.29
2. โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จานวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของ สพฐ.รวม 5 โรงเรียน
3. มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวด Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน
ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิต รวม 10 โรงเรียน
4. การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพฐ. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 2 โรงเรียน
5. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการอ่านและพัฒนาห้องสมุด และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และสาธรณชนทราบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด
Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิต อันดับ 1 – 3
ในแต่ละประเภทโรงเรียน รวม 7 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด 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 จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านยางกุด ซึ่งเป็น
โรงเรียนคู่ขนานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ โรงเรียนบ้านบุฉนวน โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ และ
โรงเรียนบ้านวังหิน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน
ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิต ของปีการศึกษา 2559 สามารถพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านตามบริบทของโรงเรียนได้
3. โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประกวดสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู
ผู้บริหาร โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
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4. การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพฐ. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า และ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ทั้งนี้ได้นาคณะผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุดไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่น่าสนใจ สามารถนาไปพัฒนาที่โรงเรียนต่อไป
5. มอบโล่รางวัล Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน
และห้องสมุดมีชีวิต อันดับ 1 – 3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรด้านการอ่านและพัฒนาห้องสมุด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนทราบ

8. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560และประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT
ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ Offline”
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ Offline”
จานวน 146 โรงเรียน และแจ้งทุกโรงเรียนดาเนินการขยายผลให้ครูภายในโรงเรียน จานวน 1,056 คน
2. นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีผ่านผ่านดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) โดยรองผู้อานวยการและศึกษานิเทศก์ประจากลุ่ม 146 โรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) โดยจัดทาคลิปเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
ที่เป็นแบบอย่างได้ จานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดงลาน (วิทยาศาสตร์)โรงเรียนลูกจันทร์ปิยะอุย (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนบ้านนาป่า (ภาษาอังกฤษ) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นแบบอย่างได้ จานวน 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านท่าข้าม (วิทยาศาสตร์ “มัธยม”)โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง (ภาษาอังกฤษ “มัธยม”)
โรงเรียนตาดหมากวิทยา (คณิตศาสตร์“มัธยม”)
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ Offline ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประทศ ไปบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทั้ง DLTV และ DLIT โดยจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีผ่านผ่านดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) โดยรองผู้อานวยการและศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียนมีการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน มีความพร้อมใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการพัฒนาห้องเรียนให้สะอาด
สวยงามและเป็นระเบียบและครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางสอนของโรงเรียนต้นทางทุก
วิชา และเลือกเรียนเป็นบางวิชา
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [36]
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3. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) โดยจัดทาคลิปเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่เป็นแบบอย่างได้ ทาให้มีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาทางไกล
ของผู้บริหารที่มีเทคนิควิธีการที่ได้ผลมีแนวทางเทคนิคการสอนของครูตั้งแต่การเตรียมการสอนวิธีการสอน
การประเมินผลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

9. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปฐมวัย
เชิงปริมาณ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง การจัดทาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
โดยมีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม จานวน 182 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเอกสารชุดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย
โดยมีครูแกนนาเข้าร่วมประชุม จานวน 25 คน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมโรงเรียนเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
(BBL) จานวน 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่องการจัดทาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดทาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเอกสารประกอบการพัฒนาครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ
3. โรงเรียนเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ได้จัดสร้างสนามเด็กเล่นที่มี
คุณภาพและสามารถใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1,904 คนโดยใช้เครื่องมือประเมินของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดจานวน 182 คนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย
ด้านการจัดประประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3. ครูปฐมวัยมีเอกสารคู่มือการนิเทศการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูปฐมวัยจานวน 50 เล่ม
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [37]
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4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบ/เครือข่าย
การพัฒนาสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จานวน 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก และโรงเรียนอนุบาลชนแดน
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย ดาเนินการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโดยมีผู้เข้าร่วม คือครูปฐมวัย จานวน 182 คน
พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนดาเนินงานพัฒนา
งานปฐมวัยของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
2.ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบภายหลัง
การอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม
3. โรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายการพัฒนาสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
ที่มีคุณภาพและครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กโดยใช้สนามเด็กเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูปฐมวัยและพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกหลักวิชา
11. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 7 จานวน 5
โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 13 โรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 18 คน ผ่านการอบรมเฉพาะทาง มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง
การดาเนินงานของโครงการและให้การสนับสนุนส่งเสริม
3. ครูปฐมวัย จานวน 22 คน ผ่านการอบรมเฉพาะทาง 2 ครั้ง มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4. ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จานวน 135 คนผ่าน
การอบรมเชิงปฎิบติการเฉพาะทาง การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์แก่
เด็กปฐมวัยได้
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนบ้านดงขุยจัดเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1 วัน
เรื่อง บ้านแห่งอนาคต มีนักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ครูปฐมวัย และผู้ปกครอง 150 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560ผู้บริหารโรงเรียน
และครูปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง และมีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนและ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการได้
2. ครูผู้สอนปฐมวัยผ่านการอบรมเรื่อง การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับ
เด็กปฐมวัย
3. นักเรียนปฐมวัยที่เข้าร่วมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง บ้านแห่งอนาคตได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนานและได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
4. ครูและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [38]
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12. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิงปริมาณ
1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจาปี 2560 จานวน 2 ครั้ง
2. ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติการนิเทศ จานวน 5 ครั้ง
3. ออกปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ
2560 จานวน 5 ครั้ง
4. ประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการนิเทศ (After Action Review) จานวน 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการนิเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้จริง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและวางแผนในการออก
ปฏิบัติงานนิเทศ ทุกครั้งที่จะออกปฏิบัติงานนิเทศ เพื่อทาความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ติดตาม และการสรุปรายงานผล ทาให้คณะนิเทศสามารถดาเนินการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและ
ตามกาหนดเวลา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถออกปฏิบัติงานนิเทศได้เป็นไปตามแผนและกาหนดเวลา
ครอบคลุมพื้นที่ทุกโรงเรียน โรงเรียนได้รับการนิเทศ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน และมีระบบการรายงานผล
(ระบบออนไลน์)ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลการนิเทศ (After Action
Review) ของศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อนาผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ และได้พัฒนาศักยภาพ
ของศึกษานิเทศก์ด้วยการศึกษาดูงานวิธีการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี ส่งผลงานเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับประเทศ จานวน 1 คน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของ นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [39]
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13. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบล
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการดีประจาตาบล
จานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าม่วง โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านระวิง โรงเรียนบ้าน กม.28
โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ และโรงเรียนบ้านโนนตูม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนดีประจาตาบล
จานวน 28 โรงเรียน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบ จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านป่าม่วง และโรงเรียนบ้านยางลาด
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดอาชีพโรงเรียนดีประจาตาบล จานวน
28 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณโดยรวดเร็ว
จัดทาโครงการรองรับเสนอขออนุมัติและดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เสร็จเรียบร้อยทันตามกาหนดเวลา
2. ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนมีความเข้าใจแนวนโยบาย
ในการดาเนินงานโรงเรียนดีประจาตาบล สามารถวางแผน
การพัฒนาโรงเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียนดีประจาตาบล
พร้อมทั้งบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับโครงการ
โรงเรียนประชารัฐได้เป็นอย่างดี
3. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจาตาบล
จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าม่วง และ
โรงเรียนบ้านยางลาด ผ่านการประเมินความยั่งยืน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
4. โรงเรียนดีประจาตาบลทุกโรงเรียนมีผลงานที่ได้
จากการเรียนการสอนงานอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
นามาจัดกิจกรรมตลาดนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลิตภัณฑ์งาน
อาชีพที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice)
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14. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกาหนดแผนการดาเนินงานของ สพฐ.จานวน
24 คน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ จานวน 2 คน และผู้บริหารโรงเรียน จานวน 21 คน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ
จานวน 2 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ ICTเขตพื้นที่การศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการใช้สื่อ ICT
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงานโรงเรียนประชารัฐต้นแบบ ณ โรงเรียนพุทธบาท
เทสรังสีวิทยา อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน จานวน 52 คน
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน จานวน 21 คน ครู ICT จานวน 21 คนรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหาร
โรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก School sponsorสามารถจัดทาแผนงาน/โครงการได้อย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาของแต่ละโรงเรียน
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ ICT ประจาเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการบริหารโครงการโรงเรียนประชารัฐ
3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงาน ICT ของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้
สื่ออุปกรณ์ ICT ของโรงเรียนประชารัฐ เพื่อในไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้รับ
ประสบการณ์จากโรงเรียนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการใช้สื่อ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาไป
ประยุกต์และแก้ปัญหาในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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15. โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
เชิงปริมาณ
1. ได้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ จานวน 160 เล่ม
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแกนนา จานวน 20 คน
3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัด จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
1. ได้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนรู้ได้
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
16. โครงการ แข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.3–6) เข้าแข่งคณิตศาสตร์ จานวน 794 คน ได้รับเหรียญรางวัล
จานวน 238 คน ไปแข่งรอบสองระดับประเทศ จานวน 121 คนและเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์ จานวน 1,083 คน
ได้รับเหรียญรางวัล 359 คน ไปแข่งรอบสองระดับประเทศ จานวน 112 คน
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1–3)เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ จานวน 687 คน
ได้รับเหรียญรางวัล จานวน 198 คน ไปแข่งรอบสองระดับประเทศ 109 คน
3. รวมนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด จานวน 2,519 คน ได้รับเหรียญรางวัล จานวน 781 คน
ไปแข่งรอบสองระดับประเทศ จานวน 453 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผลการแข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560รอบสองระดับประเทศดังนี้
1) วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ได้รับเหรียญรางวัล ชมเชย จานวน 2 คน ได้แก่
เด็กหญิงกชพร ภารไสว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และเด็กหญิงสิตาภา อุปการ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
2) วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง และเข้าค่ายวิชาการเพิ่มพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้ จานวน 1 คน ได้แก่ เด็กหญิงพุธิตา พูนทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
2. ยกระดับความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาขีดความสามารถนักเรียน
ให้ก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
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17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT,O-NET) ปีการศึกษา 2559
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) ปีการศึกษา 2559โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนทั้งสิ้น 347 คน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) โดยการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้กับโรงเรียนต้นแบบยกระดับคุณภาพผู้เรียน จานวน 6 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก โรงเรียนบ้านสักแห้ง โรงเรียนบ้าน กม. 2 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ โรงเรียนบ้านโคก
ยาว และโรงเรียนอนุบาลชนแดน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินระดับชาติ
(NT,O-NET) และร่วมกันวางแผนแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของ
หลักสูตร สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบ(NT,O-NET)
18. โครงการประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ทุกคน
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีข้อมูลผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-4 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน
2. ผลการทดสอบได้แยกการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคนไว้อย่างชัดเจน และสามารถนาไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้
19. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2559
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ทุกคน
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาครูผู้สอนและผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สะท้อนผลการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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20. โครงการสร้างวินัยและจิตสานึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะประจาปี งบประมาณ 2560
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกวดโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนทราบ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจั ดอบรมนักเรียนแกนนา
เครือข่ายในด้านการจัดการขยะในโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จานวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 อาเภอเมืองเพชรบูรณ์จานวน 86 โรงเรียนๆละ 2 คน รวมเป็น 172 คน
รุ่นที่ 2 อาเภอชนแดน วังโป่ง จานวน 75 โรงเรียนๆละ 2 คน รวมเป็น 150 คน
รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจานวน 322 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนที่ได้รับผลรางวัลการประกวดโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา
ประจาปี 2560 ดังนี้
ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านยาวลาด อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับดีมาก 1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนบ้านสักแห้ง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับดี โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนทุกโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ น้า พลังงาน
อนามัย) การคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการน้าและน้าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน
3. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา(ขยะ มลพิษ น้า พลังงาน อนามัย)
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
4. นักเรียนในโรงเรียนตระหนักและมีจิตสานึกที่ดี มีวินัยในตนเอง ในด้านดูแลสิ่งแวดล้อม ในการคัดแยก
ขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี และสามารถเป็นผู้นาเยาวชนเครือข่ายในด้านการจัดการขยะในโรงเรียนได้
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Develop teachers and educational
personnel’s competencies)
1. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาของผู้อานวยการสถานศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team)
เชิงปริมาณ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง ปี 2559 จานวน 14 คน มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ตรงตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปี 2559 ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรงตามกรอบภารกิจ
ของสถานศึกษา สอดคล้องกับตัวชี้วัดและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นาไปสู่การประเมินสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนหลัง) ต่อไป
2. โครงการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) และสรรหาอัตราจ้าง
ขอใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบคัดเลือก พนักงานพิมพ์ดีด รางวัลเชิดชูเกียรติ คัดเลือกครู
โครงการตามรอยเกียรติยศครู
เชิงปริมาณ
1. ดาเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อย้ายหรือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด ซึ่งได้ดาเนินการ
คัดเลือก 2 ตาแหน่ง
2. พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติที่ดี
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ จานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล MOE AWARDS ,
รางวัลตามรอยเกียรติยศครู “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
3. ดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จานวน 1 ตาแหน่ง
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการบริหารอัตรากาลังและ
ดาเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และอัตราจ้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับรางวัลที่เสนอขอ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการสรรหาอัตราจ้างที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
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3. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้การเปลี่ยนแปลงเพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ จานวน 140 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการ ในสังกัดบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทางในการนานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงปริมาณ
1) บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC จานวน 63 คน
2) บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานโดยกระบวนการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี จานวน 37 คน
เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC และพัฒนางานในหน้าที่
รวมทั้งงานส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2) บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทาง
ในการบริหารจัดการองค์กร เทคนิควิธีการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
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5. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2560
เชิงปริมาณ
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 52 คน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะของข้าราชการครูที่ดี
สวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู วินัย และการจัดการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน
6. โครงการฝึกอบรมผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
เชิงปริมาณ
1) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมทุกคนมีทักษะกระบวนในการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ
2)ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ตามข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 เพิ่มมากขึ้น จานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยกิจกรรม
ลูกเสือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคน ไทย 12 ประการ ดีขึ้น
2) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นวิทยากรให้คาปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นและชุมชน
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7. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
เชิงปริมาณ
1) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญ จานวน 80 คน ได้รับวุฒิบัตรขั้นความรู้ทั่วไป และ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) สามารถที่จะใช้ในการฝึกอบรมในขั้นระดับสูง (A.T.C) และได้รับความรู้ และทักษะใน
วิธีการสอนลูกเสือสารอง สามารถจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาได้
2) มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นจานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
1) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญทุกคนมีทักษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
2) สถานศึกษา และเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
เชิงปริมาณ
1) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง จานวน 51 คน ได้รับวุฒิบัตรขั้นความรู้ทั่วไป และ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) สามารถที่จะใช้ในการฝึกอบรมในขั้นระดับสูง (A.T.C) และได้รับความรู้ และทักษะใน
วิธีการสอนลูกเสือสารอง สามารถจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาได้
2) มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นจานวน 51 คน
เชิงคุณภาพ
ครูที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารองทุกคนมีทักษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา และเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Develop the efficiency
of educational administration according to the principles of good governance.)
1. โครงการการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหม่
เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ จานวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน
และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 223 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน
และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
และ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2จานวน 286 คน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการนิเทศด้านการประกันคุณภาพภายในของเขตพื้นที่ การศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม จานวน
52 คน
3) การนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนที่นิเทศ จานวน 146 โรงเรียน ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 120 คน ครูผู้สอนจานวน 788 คน บุคลากรอื่นๆ จานวน 28 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 936 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินแนวใหม่
2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ทักษะของผู้ประเมิน บทบาทของผู้ประเมิน การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนาความรู้ไปนิเทศให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดให้สามารถดาเนินงาน
ประกันคุณภาพได้อย่างเข้มแข็ง
3) ผู้รับการนิเทศมีรูปแบบและแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ตามกรอบการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน และทราบแนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
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2. โครงการขยายผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online
เชิงปริมาณ
1) ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของ
สถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ ณ โรงแรมอินคา จังหวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลให้กับครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จานวน 146 คน
3) นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของ
สถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา
เชิงคุณภาพ
1) ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของ
สถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์และสามารถนาความรู้
มาขยายผลให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด
2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ และสามารถดาเนินการนาส่งข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
3. โครงการการบริหารงบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณประจาปี และการติดตามการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เชิงปริมาณ
1) ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
จานวน 3 อาเภอ รวม 15 โรงเรียน
2) ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
โรงเรียนปกติ จานวน 2 อาเภอ รวม 2 โรงเรียน
3) ติดตามติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560จานวน 3 อาเภอ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
รวม 31 โรงเรียน
4) ตรวจสอบข้อมูลการจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 8 โรงเรียน
5) จัดตั้งงบประมาณตามกรอบงบประมาณที่ สพฐ. กาหนด ดังนี้
1. ครุภัณฑ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 11 รายการ
งบประมาณ
497,500 บาท
2. ครุภัณฑ์โรงเรียน
จานวน 61 โรงเรียน งบประมาณ
5,293,300 บาท
3. ก่อสร้างอาคารเรียน
จานวน 6 โรงเรียน งบประมาณ 5,413,000 บาท
4. ก่อสร้างส้วมนักเรียน
จานวน 8 โรงเรียน งบประมาณ 3,051,000 บาท
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5.ปรับปรุงซ่อมแซม
จานวน 23 โรงเรียน งบประมาณ 34,128,300 บาท
6. อาคารผูกพัน
จานวน 1 โรงเรียน งบประมาณ 12,455,000 บาท
7. รถโดยสาร 12 ที่นั่ง
จานวน 1 คัน
งบประมาณ 3,051,000 บาท
6) ตรวจสอบข้อมูลความจาเป็นขาดแคลนด้านสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2562-2564 จานวน จานวน 3 อาเภอ รวม 15 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดาเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน
2) โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ
ดาเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน
3) โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามแนวทางการดาเนินงานที่ สพฐ. กาหนด
4) การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี 2561 ของ สพป.เพชรบูรณ์
เขต 1 เป็นไปตามความจาเป็น ต้องการขาดแคลนของโรงเรียน เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่จะได้รับจัดสรรและเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กาหนด ทันตามกาหนดเวลา
5) การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น ขาดแคลน ของโรงเรียน
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 146 โรงเรียนรายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้
อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกาหนดเวลา
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ความถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ สพฐ. กาหนด

5. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงปริมาณ
1) กากับ ติดตามการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาเป็นไปตามที่ สพฐ. กาหนด
ครบถ้วน 146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100%
2) กากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดทาข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการศึกษา (EMISการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาเป็นไปตามที่ สพฐ. กาหนด ครบถ้วน 146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100%
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีคลังข้อมูลที่แสดงข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปรียบเทียบรายปี รายกลุ่ม รายโรงเรียนที่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีการจัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อการเผยแพร่ จานวน 50 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีคลังข้อมูลที่แสดงข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปรียบเทียบรายปี รายกลุ่ม รายโรงเรียนที่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่แสดง
ข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการนาไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในทุกระดับ ครอบคลุม มีการเปรียบเทียบข้อมูล
จัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
3) หน่วยงานที่ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจในระดับผู้บริหาร ที่พร้อมใช้ สามารถ
นาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ และสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา
4) หน่วยงานมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การรับ-ส่ง
หนังสือ การติดต่อสื่อสาร ที่อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อราชการ
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6. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนและบริหารงบประมาณ
เชิงปริมาณ
1) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น 8 คน ได้รับความรู้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและแนวทางการพัฒนาการศึกษาภายใต้นโยบายที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานในด้านนโยบายและแผน งบประมาณ การติดตามผลการดาเนินงาน
2) ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามและให้คาแนะนาช่วยเหลือการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 30 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา ได้รับประสบการณ์ ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มี
ลักษณะภารกิจที่คล้ายคลึงกัน นาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนาแก้ไข และเป็นแนวทางในการ
วางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป
2) โรงเรียนที่ได้รับนิเทศ กากับ ติดตามและให้คาแนะนาช่วยเหลือ ได้รับความรู้ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี และปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณ
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7. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560
เชิงปริมาณ
1) จัดทาคู่มือ รูปเล่มตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา จานวน 1 เล่มเพื่อแจกให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 110 เล่ม
2) ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 110 คน ประกอบด้วยผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้สอน จานวน 18 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้สอน สามารถจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่สอดคล้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนรายหัว
2) โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการวางแผน
เชิงปริมาณ
1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 79 โครงการดังนี้
1. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จานวน 43 โครงการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 9 โครงการ
3. กลุ่มอานวยการ จานวน 2 โครงการ
4. กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 11 โครงการ
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 11 โครงการ
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จานวน 2 โครงการ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
จานวน 1 โครงการ
2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายของ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งได้พิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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1. กรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
3. การขับเคลื่อนตัวชี้วัด KRS ARS และมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
4. การกาหนดเป้าหมายสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. การวิเคราะห์โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6. พิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. การทบทวนการจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์สานักงาน
8. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9. การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
10. ติดตามโครงการและปฏิทินการดาเนินงานผ่านระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
(Tracing Project Action Plan System)
11. กากับ ติดตาม การรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
12. การรายงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Monitoring
Evaluation and Report on the Basic Education System : MERS) รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
เชิงคุณภาพ
1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อกาหนดกรอบทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และสามารถแก้ปัญหาผลการบริหารจัดการศึกษามาพัฒนาการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กาหนด
3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถกากับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยผ่านคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายฯ
ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งผลให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถรายงานผลการดาเนินงานได้ครบถ้วน สมบูรณ์
และทันตามระยะเวลาที่ สพฐ. กาหนด
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9. โครงการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้อมูลสาหรับการรายงานการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรับการติดตาม
เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เชิงประจักษ์ รอบ 9 เดือน จากคณะกรรมการประเมินและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)
ทั้ง 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 35 ตัวชี้วัด โดยมีผู้กากับดูแล ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต
1 จานวน 6 คน ผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 8 คนและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จานวน 27 คน
ส่วนที่ 2 ติดตามนโยบายการตรวจราชการ จานวน 4 นโยบาย โดยมีผู้กากับดูแล ประกอบด้วย
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 2 คน ผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 2 คน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
จานวน 3 คน
ส่วนที่ 3 ติดตามงบประมาณประจาปี 2560 จานวน 2 ด้าน โดยมีผู้กากับดูแล ประกอบด้วย รอง
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 2 คน ผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 2 คน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
จานวน 5 คน
เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) รอบ 9 เดือน เพื่อนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มาใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสาหรับการรายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน และเสนอผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน
ผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณา ตรวจสอบและรับรองผลการรายงาน และรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-MES ต่อไป
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รายงานการติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รอบ 12 เดือน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-MES ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกตัวชี้วัด และทันตามระยะเวลาที่กาหนด
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10. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เชิงปริมาณ
1) จัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 1 เล่ม
2) ประชุมให้นโยบายและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชน ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านสะเดียง 2. โรงเรียนอนุบาลชนแดน 3. โรงเรียนบ้านท่าข้าม
4. โรงเรียนบ้านคลองน้าคัน จานวนผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นฯลฯ
3) ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ตากว่า 40 คนลงมา จานวน 18
โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ดาเนินการไปเรียนรวมปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 3 โรง ได้แก่
3.1 โรงเรียนบ้านโคกสูง เรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
3.2 โรงเรียนบ้านทุ่งแค เรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านโตกใต้
3.3 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ เรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
4) อบรม ประชุม สัมมนา โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
จานวน 20 คน
5) นาผลการดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
จานวน 4 ครั้ง
6) นิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กการดาเนินงานการบริหารงบประมาณ
ตามแบบบูรณาการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐาน และการจัดทาแผนบูรณาการ จานวน 15 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่เลิกสถานศึกษาและไปเรียนรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน และโรงเรียนทีมี
ความพร้อม มีโอกาสได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตร ตามเวลา และมีครูสอนครบวิชา ทาให้ผลการเรียนสูงขึ้น
2) ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กได้เข้าใจรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศและนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของตน
3) ได้รู้แบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีความพร้อม ได้รับการนิเทศ แนะนา ช่วยเหลือให้สามารถบริหารจัดการและ
ดาเนินการจัดการเรียนสอนได้
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11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการวางแผน
เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มี แผนงาน/โครงการ ในการดาเนินงาน
ทางลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดในการ
ดาเนินงานกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนงาน/โครงการ
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมีประสิทธิภาพ

12. โครงการการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
เชิงปริมาณ
1) พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการระบบงบประมาณ ผอ.เขตฯ / รองฯผอ.เขตฯ /ผอ.กลุ่ม
/ผอ.หน่วย / บุคลากร 38 ค(2) จานวน 70 คน และผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ
โรงเรียน จานวน 400 คน
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2560 รายการค่าครุภัณฑ์ รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดาเนินงานและงบลงทุน
จานวน 20 โรงเรียน
3) พัฒนาระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่มโรงเรียน
4) ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน
เชิงคุณภาพ
1) ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นาไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงบประมาณได้ตามต้องการ
2) โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 20 โรงเรียน สามารถดาเนินการซื้อ/จ้าง ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ทันตามกาหนดเวลา
3) โรงเรียนแกนนาด้านการเบิกจ่าย(เครือข่าย) สามารถให้คาปรึกษาแนะนา เป็นพี่เลี้ยงด้านการเบิกจ่าย
ให้กับโรงเรียนในกลุ่มได้
4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ 96
และงบลงทุนร้อยละ 87 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
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13. โครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 146 คน และบุคลากรภายใน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 206 คน
เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในหน่วยงาน และผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงรวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2) บุคลากรในหน่วยงาน และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทาง
การปฏิบัติ
3) บุคลากรในหน่วยงาน และผู้บริหารสถานศึกษา มีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) บุคลากรในหน่วยงาน สามารถเตรียมดาเนินการวางแผนจัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียม
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงรวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560
5) สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถดาเนินการวางแผนการจัดหา เตรียมดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560

14. โครงการตรวจสอบภายใน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสพป.พช.1 จานวน 150 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบพบว่า มีความเสี่ยงสูง 6 แห่ง
ความเสี่ยงปานกลาง 14 แห่ง และความเสี่ยงต่า 130 แห่ง ตรวจสอบสพป.พช.1 พบว่า มีความเสี่ยงปานกลาง
ในภาพรวมการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการตรวจสอบคิดเป็น 100 % ของหน่วยรับตรวจ
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับการตรวจสอบครบทุกแห่งทาให้ตัวเลขและรายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ
การดาเนินงานส่วนมากถูกต้องโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ทาให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21(Improve educational standards for the ASEAN community. Students
have needed skills in the 21st century.)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 5
เชิงปริมาณ
1) ห้องศูนย์อาเซียนเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพ
พร้อมบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น มีชั้นวางเอกสาร หนังสือที่ได้รับจัดสรรมาจาก สพฐ. และชั้นวางหลักสูตร
แกนกลางอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้อาเซียน ของครูผู้สอนในสังกัด ตามระดับ
ชั้นต่างๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
2) คณะทางานจัดทาคู่มือการพัฒนา รร.เครือข่ายอาเซียนศึกษา และคณะทางานจัดทาสื่อสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา จานวน 30 คน (จานวน 5 เรื่อง) โดยแบ่งภาระงานเรื่องละ 6
คน
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกผลงานหลักสูตร/แผน
จัดการเรียนรู้ ของครู (คณะกรรมการคัดเลือก 5 คน) จานวน 3 วัน และประชุมคณะทางานรวม 15 คน เพื่อ
ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 5 เรื่อง จานวน 3 วัน
4) การประชุมชี้แจงแนวดาเนินการจัดกิจกรรมด้านอาเซียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560
5) นิเทศ กากับ ติดตามผล และประเมินผลการดาเนินงานด้านอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา
36 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1) จากการปรับปรุงศักยภาพห้องศูนย์อาเซียน ฯ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ศูนย์อาเซียน มีเอกสาร หลักสูตร
แกนกลางอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้อาเซียน ทุกชั้นเรียน และสื่อซีดี ที่คณะกรรมการ
คัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นตัวอย่างให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนที่ยังขาด องค์ความรู้ หรือ ขาด
แคลนบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน ได้มาศึกษาค้นคว้า และสาเนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองต่อไป
2) ในการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือการพัฒนา รร.เครือข่าย และการจัดทาสื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่เชื่อมโยงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ครั้งนี้ เป็นจัดทาคู่มือเพื่อให้
โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ทั้ง 36 แห่ง ได้ใช้คู่มือทั้ง 2 เล่ม เป็นแนวทางบริหารจัดการดาเนินงานด้าน
อาเซียนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน คือ
1) คู่มือการพัฒนา รร.เครือข่ายอาเซียนศึกษา เป็นคู่มือสาหรับดาเนินงานบริหารจัดการศึกษา
และจัดกิจกรรมด้านอาเซียนในสถานศึกษา
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2) คู่มือการใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่เชื่อมโยง ใน
ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน 5 เรื่อง ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN)
2. การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing and Diversity)
3. การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local)
4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม (Promoting Equity and Justice)
5. การทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Work Together a sustainable Future)
3) คณะทางานทั้ง 5 ชุด ได้ดาเนินการปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 5 เรื่อง
ในประเด็นสื่อภาพนิ่ง สื่อเคลื่อนไหว (gif) และ วิดีโอ วีดิทัศน์ เกม เพลง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 5 เรื่อง
ตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน และการคัดเลือกสื่อต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต โดยให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผู้เรียน
4) ผู้บริหารโรงเรียนและครูอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน ทั้ง 36 แห่ง ได้รับทราบ
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน เพื่อนาไปบริหารจัดการศึกษาด้านอาเซียน พัฒนาและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียน โดยใช้คู่มือการใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านอาเซียนศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา
ได้รับคู่มือ 2 เล่ม ไปดาเนินงานด้านอาเซียน ในปีการศึกษา 2560
5) ศูนย์อาเซียนอาเซียนศึกษาประจาอาเภอทั้ง 3 แห่ง มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการด้านการจัด
กิจกรรมเผยแพร่อาเซียน และดูแลโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนอาเซียนศึกษาในอาเภอได้เป็นอย่างดี
6) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1-2 ทั้ง 36 แห่ง มีความกระตือรือร้นในบทบาทภารกิจที่
ได้รับการคัดเลือกจากประธานกลุ่มโรงเรียน ซึ่งเขตพื้นที่ให้ประธานกลุ่มคัดเลือก กลุ่มละ 1 รร.
ในการเป็นเครือข่ายอาเซียนในแต่ละปีการศึกษา
7) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาและศูนย์อาเซียนศึกษาของเขตพื้นที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยให้
มีสมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินกำรรำยงำนการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Monitoring Evaluation and Report on the Basic Education
System : MERS) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ติดตำมและประเมินผล ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำม
ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 ติดตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
ส่วนที่ 3 ติดตำมงบประมำณประจำปี 2560 และดำเนินการรายงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลรายงานติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตร
1. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ทั้งหมด 146 แห่ง
สถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
2. จำนวนสถำนศึกษำที่มีหลักสูตรสถำนศึกษำ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีกำรศึกษำ 2560 เหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 และสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำชำติ 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย
ดำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้

1. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง
2. สถำนศึกษำในโครงกำร“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
รุ่นที่ 1 จำนวน 23 แห่ง
รุ่นที่ 2 จำนวน 80 แห่ง
รวมทั้งหมด 103 โรงเรียน
3. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรที่นักเรียน
มีค่ำคะแนนเฉลี่ย O-NET (เฉลี่ยรวมทุกวิชำ
ทุกระดับชั้นสูงขึ้น) จำนวน 34 โรงเรียน
ร้อยละ 33.01
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [61]
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร สอดคล้องตำมช่วงวัย

ผลการดาเนินงาน
1. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง
2. สพป.มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร
ส่งผลต่อกำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย
12 ประกำร ครบทั้ง 5 ด้ำน จำนวน 143 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 97.94
3. สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
กิจรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
จำนวน 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.35
4. สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
ตำมช่วงวัย จำนวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
5. จำนวนนักเรียนทั้งหมด 14,893คน เข้ำร่วม
กิจกรรมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
จำนวน 14,893คน จำแนกนักเรียนตำมช่วงวัย
ในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2559 ดังนี้
5.1 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 6,372 คน
เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 6,372 คน
5.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 6,945 คน
เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 6,945 คน
5.3 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 2,945 คน
เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 2,945 คน
6. สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร ที่เป็นแบบอย่ำง
จำนวน 20 แห่ง
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่นำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถำนศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
1. สพป.ส่งเสริมให้สถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
จำนวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถำนศึกษำที่มีนักเรียนครบทุกชั้น ที่ขอเข้ำรับ
กำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
จำนวน 146 แห่ง
3. สพป.มีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง)
จำนวน 101 โรง เมื่อเทียบกับจำนวนสถำนศึกษำ
ที่สำมำรถขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียงได้ตำมเกณฑ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
คิดเป็นร้อยละ 84.16
4. สพป.มีกำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้นำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
จำนวน 146 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
5. มีสถำนศึกษำพอเพียงหรือศูนย์กำรเรียนรู้
ที่เป็นแบบอย่ำงจำนวน 112 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 76.71
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงประชำธิปไตย

ผลการดาเนินงาน

5.1. ร้อยละ 100 ระดับควำมสำเร็จของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ดำเนินงำนำ
ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม
ลูกเสือ

1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน 146 แห่ง
2. สพป.สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ผ่ำนกิจกรรม ลูกเสือ จำนวน 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
3. สพป.มีสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกิจกรรม
ลูกเสือในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภำค
ครั้งที่ 66 จำนวน 3 แห่ง คือ รร.เมืองเพชรบูรณ์
รร.อนุบำลเพชรบูรณ์ และ รร.อนุบำลชนแดน
คิดเป็นร้อยละ 2.05
4. สพป. มีสถำนศึกษำต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ
จำนวน 1 แห่ง คือ รร.บ้ำนสำมแยกวังชมภู
คิดเป็นร้อยละ 0.68

5.2. ร้อยละ 100 ระดับควำมสำเร็จของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมสภำ
นักเรียน

1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน 146 แห่ง
2. สพป. มีสถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม
สภำนักเรียน จำนวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
81.51

5.3. ร้อยละ 100 ระดับควำมสำเร็จของ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะของ
นักเรียน

1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน 146 แห่ง
2. สพป. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะ
ของนักเรียน จำนวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
100
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
5.4. ร้อยละ 100 ระดับควำมสำเร็จของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการดาเนินงาน
1. สพป.เข้ำร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภำค ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559
จำนวน 204 รำยกำร และได้รับรำงวัล ดังนี้
เหรียญทอง
จำนวน 101 รำยกำร
เหรียญเงิน
จำนวน 54 รำยกำร
เหรียญทองแดง จำนวน 28 รำยกำร
เข้ำร่วม
จำนวน 15 รำยกำร
2. สพป.เข้ำร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559
จำนวน 21 รำยกำร และได้รับรำงวัล ดังนี้
เหรียญทอง
จำนวน 13 รำยกำร
เหรียญเงิน
จำนวน 2 รำยกำร
เหรียญทองแดง จำนวน 5 รำยกำร
เข้ำร่วม
จำนวน 1 รำยกำร

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

1. สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งหมด จำนวน 146 แห่ง
นักเรียน จำนวน 27,032 คน
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำร่วมดำเนินกิจกรรม
ตำมมำตรฐำนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (EESD School)
จำนวน 146แห่ง คิดเป็นร้อยละ100มีนักเรียนที่
เข้ำร่วมกิจกรรมและมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 322 คน
3. นักเรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
นักเรียนเป้ำหมำย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 – 6
จำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเอง
ให้ห่ำงไกลยำเสพติดและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง
2. สพป.มีนักเรียนทั้งหมด 20,365 คน
3. นักเรียนที่เรียนรู้ หรือ เข้ำร่วมกิจกรรมป้องกัน
ตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดฯ รูปแบบต่ำงๆ
ที่โรงเรียนจัดให้ทั้งหมด จำนวน 20,276 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.56

8. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีควำมพร้อม
เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่1 และมีพัฒนำกำร
ตำมช่วงวัย

1. สถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับปฐมวัย
จำนวน 139 แห่ง มีนักเรียนชั้นอนุบำล 2
(ปีกำรศึกษำ 2559) จำนวน 1,908 คน
2. นักเรียนชั้นอนุบำล 2 ปีกำรศึกษำ 2559
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้ง 4 ด้ำน ในระดับดีขึ้นไป
(ระดับ 3 ขึ้นไป) ทุกด้ำน จำนวน 1,861 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.54

9. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง

1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน 146 แห่ง
2. สพป. มีสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสำมำรถลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้
จำนวน146แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
3. จำนวนนักเรียนจำแนกตำมประเภทกลุ่มคัดกรอง
ของโรงเรียนนี้
3.1 นักเรียนกลุ่มพิเศษ จำนวน 327 คน
3.2 นักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 20,038 คน
3.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 261 คน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 261 คน
3.4 นักเรียนกลุ่มมีปัญหำ จำนวน
44 คน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน
44 คน
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะ
กำรแก้ปัญหำทักษะชีวิตและทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
1. ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำร
พัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ

ผลการดาเนินงาน
1.นักเรียนในสังกัด สพป. (ไม่รวมระดับปฐมวัย)
จำนวน 16,237 คนและนักเรียนที่มีผลกำร
ประเมินระดับสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) ภำคเรียนที่ 2
ประจำปีกำรศึกษำ 2559 โดยผ่ำนเกณฑ์ผล
กำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพ 5 ระดับ
อยู่ในระดับผ่ำนขึ้นไป จำนวน 16,117 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.26
3. สพป.มีครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) จำนวน 300 คน จำแนกดังนี้
3.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่จบสำขำวิชำเอก
ภำษำอังกฤษ จำนวน95คน คิดเป็นร้อยละ
31.67
3.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่จบสำขำวิชำอื่น
จำนวน205คน คิดเป็นร้อยละ68.33
4.ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำ
ตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนนำด้ำนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค
(Boot Camp) จำนวน10คน
5. สพป. มีศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ระดับประถมศึกษำ (PEER Center)
จำนวน 3 แห่งคือ รร.อนุบำลเพชรบูรณ์
รร.บ้ำนดงขุย และ รร.อนุบำลวังโป่ง

ศึกษำนิเทศก์ทั้งหมดในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน 18คน และได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และผ่ำนเกณฑ์ครบ 5 ข้อ จำนวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบTEPE Online

ผลการดาเนินงาน
1. ครูทั้งหมดจำนวน 1,434 คนและได้รับกำรพัฒนำ
ด้วยระบบ TEPE Online จำนวน 1,312 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.49
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด จำนวน 63 คน
และได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online
จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ด้วยระบบ TEPE Online จำนวน 1,367 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.31
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู 1. สถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู จำนวน 14 แห่ง
มีครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
2. สถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดินจำนวน 20 แห่ง และดำเนินกำรจ้ำงได้
จำนวน 20 อัตรำ
3. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนครู
จำนวน 20แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดมีแผน สพป.มีแผนอัตรำกำลัง 1 ปี และ 10 ปี
อัตรำกำลังเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบการประเมินการ
ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
1.สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง และ
มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำใน
มีครูผู้สอน/บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรอบรม
เรื่องของกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำง
หรือพัฒนำฯ จำนวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
กำรศึกษำระดับชำติ (NT & O-NET)
2. ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด 1,435 คน
และได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำฯ จำนวน 540 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.63
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2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัดสพฐ.
มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วย
เครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
(ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ข้อสอบประเมิน
กำรอ่ำน)

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
พร้อมรับกำรประเมินภำยนอก

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้

5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียน ระดับชำติ (National Test :
NT) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ

ผลการดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด 146 แห่ง
2. สถำนศึกษำที่มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของ
ผู้เรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก โดยใช้
เครื่องมือของ สทศ. สพฐ. จำนวน 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
3. สถำนศึกษำที่มีกำรทดสอบและรำยงำนผลของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้เครื่องมือ
ของ สวก.สพฐ. (e-MES) จำนวน 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ100
1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด146แห่ง และ
จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจำนวน 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถำนศึกษำที่มีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) แก่สำธำรณชน จำนวน 139 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 95.21
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559
ที่เข้ำรับกำรประเมินตำมแบบทดสอบของ สวก. สพฐ.
(ครั้งที่ 4 ภำคเรียนที่ 2/2559) จำนวน 2,049 คน
และมีผลกำรประเมินผ่ำนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน
จำนวน 2,009 คน คิดเป็นร้อยละ 98.29

ทักษะที่
ประเมิน
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/
2558
2559
ลดลง
50.90
56.13
10.28
46.72
42.68
-8.65
52.02
57.73
10.98
49.88
52.18
4.61
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6. จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ที่มีคะแนนผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET)ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ

ผลการดาเนินงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ปีกำรศึกษำ 2558 นักเรียนเข้ำสอบ จำนวน
2,297 คน และมีผลกำรทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50
ขึ้นไป ดังนี้
- ภำษำไทย 999 คน คิดเป็นร้อยละ 43.49
- วิทยำศำสตร์ 555 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16
- คณิตศำสตร์ 683 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73
- สังคมศึกษำ 937 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79
- ภำษำอังกฤษ 377 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41
2. ปีกำรศึกษำ 2559 นักเรียนเข้ำสอบ จำนวน
2,267 คน และมีผลกำรทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50
ขึ้นไป ดังนี้
- ภำษำไทย 1,194 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67
- วิทยำศำสตร์ 400 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64
- คณิตศำสตร์ 540 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82
- สังคมศึกษำ 764 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70
- ภำษำอังกฤษ 235 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2558 ดังนี้
- ภำษำไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18
- วิทยำศำสตร์ ลดลงร้อยละ -6.52
- คณิตศำสตร์ ลดลงร้อยละ -5.91
- สังคมศึกษำ ลดลงร้อยละ -7.09
- ภำษำอังกฤษ ลดลงร้อยละ -6.05
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
1. ปีกำรศึกษำ 2558 นักเรียนเข้ำสอบ จำนวน
881 คน และมีผลกำรทดสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50
ขึ้นไป ดังนี้
- ภำษำไทย 121 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73
- วิทยำศำสตร์ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31
- คณิตศำสตร์ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77
- สังคมศึกษำ 215 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40
- ภำษำอังกฤษ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23
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ผลการดาเนินงาน
2. ปีกำรศึกษำ 2559 นักเรียนเข้ำสอบ
จำนวน 881 คน และมีผลกำรทดสอบตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ดังนี้
- ภำษำไทย 225 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14
- วิทยำศำสตร์ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.77
- คณิตศำสตร์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45
- สังคมศึกษำ 284 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26
- ภำษำอังกฤษ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2558 ดังนี้
- ภำษำไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.41
- วิทยำศำสตร์ ลดลงร้อยละ -6.53
- คณิตศำสตร์ ลดลงร้อยละ -3.32
- สังคมศึกษำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.85
- ภำษำอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26

7. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ STEM
Education

สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ทั้งหมด 10 แห่ง และจัดกำรเรียนกำรสอนโดย STEM
Education จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

8. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัดสพฐ.
ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4

สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด 146 แห่งและมีผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำน
และกำรเขียนพร้อมรำยงำนผลครบทั้ง 4 ครั้ง
(ตำมแนวทำงที่ สวก. กำหนด) จำนวน 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ100
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9. ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำโรงเรียนในโครงกำร ICU

ผลการดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน146แห่ง
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 37 แห่ง และ
ได้รับกำรคัดเลือก จำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
25.34
2. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกและได้รับ
ควำมช่วยเหลือจำก สพท./สพฐ. (ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
หรือทุกด้ำนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ)
จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.43

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
3. ร้อยละ80ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรดำเนินกำรวิจัย
ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 เรื่อง คือ
วิจัยกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบร่วมใจเพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรสอนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำนหรับ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภำษำไทยชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอซีทีเพื่อการศึกษา
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนที่ได้รับกำร
จัดสรร สนับสนุนด้ำนไอซีทีเพื่อกำรศึกษำ

สถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรเรียนกำรสอนสำหรับสถำนศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จำนวน 6 แห่งดังนี้
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)
- เครื่อง CC1 จำนวน 5 แห่ง คือ รร.บ้ำนนำป่ำ
รร.บ้ำนวังจำน รร.บ้ำนห้วยแหน รร.บ้ำนเขำสัก
และ รร.บ้ำนวังขอน
- เครื่อง CC2 คือ โรงเรียนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคฯ
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2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน

ผลการดาเนินงาน
1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ใช้ข้อมูล DMC
บริหำรจัดกำรองค์กรโดยกำรจัดทำคลังข้อมูล
เป็นฐำนข้อมูลกลำงและนำเสนอข้อมูล
ด้ำนคุณภำพ บุคลำกร และด้ำนโอกำส
2. สถำนศึกษำ จำนวน 146 แห่ง จัดเก็บข้อมูล
จุดพิกัดที่ตั้ง, ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปและตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ปัจจุบัน ทันเวลำ
146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
3. สถำนศึกษำในสังกัด สพป.งำนทะเบียนวัดผลใช้
ระบบ SchoolMIS จำนวน 146 แห่ง และยืนยัน
ข้อมูลทันตำมกำหนด จำนวน 131 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 89.72

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบDLTV,DLIT,ETV ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ 1. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์
ใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของ
DLTV ทั้งหมด จำนวน 90 แห่ง
ผู้เรียน
2.สถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำน
ระดับสถำนศึกษำ ในระดับดี และดีมำก
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) ของ สพฐ.จำนวน 78 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 86.67
3. สถำนศึกษำที่มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
จำนวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
4.สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) จำนวน 29 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 32.22
5. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV) จำนวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ

ผลการดาเนินงาน
1.จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์
DLITทั้งหมด จำนวน 143แห่ง
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำม
มำตรฐำนระดับสถำนศึกษำ ในระดับดี และดีมำก
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ.
จำนวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.84
3. สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรโรงเรียนศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) จำนวน
143แห่ง คิดเป็นร้อยละ97.95
4. สถำนศึกษำในสังกัดที่มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(DLIT) จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.39
5. บุคลำกรของสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) จำนวน1,056คน จำนวยครู
ทั้งหมด 1,435 ครู คิดเป็นร้อยละ73.58
6.สถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) จำนวน
146แห่ง คิดเป็นร้อยละ100
ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
- ภำคเรียนที่ 2/2559 จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
20,502 คน และได้รับกำรสนับสนุนฯ
จำนวน 20,502 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ภำคเรียนที่ 1/2560 จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
20,762 คน และได้รับกำรสนับสนุนฯ
จำนวน 20,762 คนคิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
2. อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ0.2

3. จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำลดลง (นักเรียนต่ำกว่ำ
40 คน ลงมำ)

12. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

13. ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำระดับดีขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2559
ดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 จำนวน 13,843 คน
จำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน จำนวน 0 คน
คิดเป็นร้อยละ 0
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3จำนวน 2,927 คน
จำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน จำนวน 0 คน
คิดเป็นร้อยละ 0
โรงเรียนขนำดเล็กที่เรียนรวม อยู่ระหว่ำงขออนุมัติ
ประกำศเลิก และประกำศเลิกสถำนศึกษำแล้วดังนี้
- นักเรียน 0-40 คน จำนวน 22 โรงเรียน
เรียนรวมบำงชั้น จำนวน 4 โรงเรียน และ
ประกำศเลิกสถำนศึกษำแล้ว จำนวน 5 โรงเรียน
1. สถำนศึกษำที่ใช้น้ำประปำ จำนวน 62 แห่ง
ลดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้น้ำได้ จำนวน 29 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 46.77
2. สถำนศึกษำที่ลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย์
จำนวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
3. สถำนศึกษำที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในงำนสำรบรรณ จำนวน 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
4. สถำนศึกษำที่ลดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้น้ำประปำ
ลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย์และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในงำนสำรบรรณ จำนวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
77.39
ไม่มีกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
14. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนสังกัดสำนักงำน ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำร
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรดังนี้
ประเมินตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ระดับดีมำกขึ้นไป
ตำมภำรกิจหลักพื้นฐำนฯ (Functional base)
คะแนนที่ได้ 4.77896
- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ฯ (Agenda base)
คะแนนที่ได้ 5.00000
- องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ตำมหลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base)
คะแนนที่ได้ –
- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ (Innovation
base) คะแนนที่ได้ 4.95325
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วน
รำชกำรที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ฯ
(Potential base) คะแนนที่ได้ –
รวมค่าคะแนนที่ได้ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ
4.90842 อยู่ระดับ ต้องปรับปรุง
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ส่วนที่ 2 ผลการรายงานการติดตามนโยบายการตรวจราชการ
นโยบาย
นโยบำยที่ 2 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 146 โรง
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
จำนวน 21 โรง คิดเป็นร้อยละ 14.38
2. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้อง กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน จำนวน 21 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100
3. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
ที่มีมำตรฐำนกระบวนกำรในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียน จำนวน 21 โรง
คิดเป็นร้อยละ 100
4. โรงเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนตำมแผนพัฒนำ
โรงเรียนประชำรัฐ จำนวน 8 โรง คิดเป็นร้อยละ
38.10
5. โรงเรียนที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนตำมแผนพัฒนำ
โรงเรียนประชำรัฐ จำนวน 13 โรง คิดเป็นร้อยละ
61.90
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นโยบาย
นโยบำยที่ 4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 146 โรง
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน
146 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
2. โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรสร้ำงคนดี
ให้บ้ำนเมือง 10,000 คน 10,000 โรงเรียน
จำนวน 10 โรง
3. โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." จำนวน 146 โรง
4. โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จำนวน 146 โรง
5. โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก
จำนวน 31 โรง
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นโยบาย
นโยบำยที่ 9 กำรพัฒนำโรงเรียน ICU

ผลการดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 146 แห่ง
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 37 แห่ง และ
ได้รับกำรคัดเลือก จำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
25.34
2. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกและได้รับ
ควำมช่วยเหลือจำก สพท./สพฐ. (ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
หรือทุกด้ำนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ)
จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.43
3. โรงเรียนในโครงกำรได้รับกำรสนับสนุนช่วยเหลือ
ดังนี้
3.1 ช่วยเหลือด้ำนบุคลำกร จำนวน 3 โรงเรียน
โรงเรียนละ 1 อัตรำ คือ โรงเรียนคลองบง
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และ
โรงเรียนศำลำลำย
3.2 ช่วยเหลือด้ำนกำยภำพ ค่ำซ่อมแซม
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำง
จำนวน 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย
โรงเรียนบ้ำนโคกสำรำญ โรงเรียนบ้ำนโตกใต้
โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ โรงเรียนบ้ำนวังปลำช่อน
โรงเรียนบ้ำนหนองตำด และ
โรงเรียนบ้ำนหนองระมำน
3.3 ช่วยเหลือค่ำติดตั้งขยำยเขตและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ
จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนเขำขำด
และโรงเรียนบ้ำนหนองระมำน

นโยบำยที่ 13 กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ท้องถนน

1. สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน 146 แห่ง
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกิจกรรมกำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงท้องถนน 146 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 3 ผลการรายงานการติดตามงบประมาณประจาปี 2560
รายการ
รำยกำรที่ 1 กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2560 (งบปกติ)

ผลการดาเนินงาน
ประเภท
งบลงทุน
งบประจำ
ภำพรวมทั้งหมด

รำยกำรที่ 2 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ร้อยละของการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
99.36
99.36
59.31
94.02
74.21
96.35

1. ปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
- ด้ำนอำนวยกำร จำนวน 30,400 ครั้ง
- ด้ำนบริหำรบุคคล จำนวน 1,838 คน
- ด้ำนนโยบำยและแผน จำนวน 11 โครงกำร
- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
จำนวน 8 โครงกำร
- ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ จำนวน 2,677 คน
- ด้ำนกำรส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
จำนวน - โรงเรียน
- ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในระดับโรงเรียน
จำนวน 150 โรงเรียน
- ด้ำนกำรเงินและบัญชี จำนวน 7,066 เอกสำรรำยกำร
- ด้ำนกำรพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้ำง) จำนวน 563 ครัง้
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รายการ

ผลการดาเนินงาน
2. ปริมาณงานของโรงเรียน
- กำรบริหำรงำนวิชำกำร จำนวน 1,892 โครงกำร
- กำรบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 1,133 โครงกำร
- กำรบริหำรงำนบุคคล จำนวน 343 โครงกำร
- กำรบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน จำนวน
383 โครงกำร
- กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน จำนวน 591 โครงกำร

3. ปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
- กำรบริหำรงำนวิชำกำร จำนวน 69 โครงกำร
- กำรบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 64 โครงกำร
- กำรบริหำรงำนบุคคล จำนวน 16 โครงกำร
- กำรบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน
จำนวน 4 โครงกำร
- กำรบริหำรกิจกำรนักเรียน จำนวน - โครงกำร
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ผลการรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ตัวชี้วัด
คะแนน ค่าความถ่วง
ผลการรายงาน
น้าหนัก
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักพื้นฐานฯ (Functional base) (น้าหนัก
14.0003)

4.77896

1.52054

ผ่าน 2 จาก 5 ตัวชี้วัด (40%)
ต่ากว่าเป้าหมาย(<50%)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (3-5 ปี /6-11 ปี /
12-14 ปี/ 15-17 ปี) (น้ำหนัก 2)
1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศจำกรำยงำน (IMD 2017) (น้ำหนัก 1.3333)
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET) (น้ำหนัก 2.667)
1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ
(น้ำหนัก 4)
1.5 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำครู (น้ำหนัก 4)

4.56405

0.20745



3.88890

0.11784



4.72203

0.28621



5.00000

0.45452



5.00000

0.45452



องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base)
(น้าหนัก 10.0017)
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
(น้ำหนัก 3.335)
2.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ของสถำนศึกษำ (น้ำหนัก 6.6667)
2.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
โรงเรียนในโครงกำร ICU (น้ำหนัก 0)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base) (น้าหนัก 0)
(น้ำหนัก )

5.00000

1.13651

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

ผ่าน
5.00000

0.37896



5.00000

0.75755



-

-

-

-

0.00000

-

-

ไม่ผ่าน

-

ผ่าน
-

ไม่ผ่าน
-
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ตัวชี้วัด

คะแนน

ค่าความถ่วง
น้าหนัก

ผลการรายงาน

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) (น้าหนัก 20)

4.95325

2.25137

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

ผ่าน
4.1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (น้ำหนัก 10) 4.90650
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ 5.00000
นวัตกรรมของส่วนรำชกำรประเด็นเรื่องกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(น้ำหนัก 10)

1.11506
1.13631

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Potential base)
(น้าหนัก 0)
5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ (น้ำหนัก 0)
รวม ( น้าหนัก 44.002)

0.00000

-

-

-

ไม่ผ่าน




ผ่าน

ไม่ผ่าน

-

-

4.90842  ระดับคุณภาพ(1)
 ระดับมาตรฐาน(1)
 ระดับต้องปรับปรุง(1)
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
นายอานาจ บุญทรง
นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
นายสุนัด บุญสวน
นายไท พานนนท์
นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

คณะทำงำน
1. นายสุนัด บุญสวน
2. นางนวลลออ เงินเมย
3. นางสาวนงคราญ ทองคา
4. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์
5. นางเบญจมาศ ทองจา
6. นางทัศนา จันทร์ลา
7. นางอารีวรรณ ติณเวส
8. นายภานุพงศ์ พละสาร
9. นายอดิศร โค้วประเสริฐ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

รวบรวม/เรียบเรียง/ปก/รูปเล่ม
นางนวลลออ เงินเมย
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเบญจมาศ ทองจา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

