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บทสรุปผู้บริหาร 

 
รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) เล่มนี ้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน–กันยายน 2564)  
ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และน าผลการติดตามและประเมินผลไปรายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับจัดสรร
งบบริหารส านักงานไม่เป็นไปในคราวเดียวกัน ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต้องพิจารณาจัดสรรตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

จากการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยคณะกรรมการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.256 4   
และคณะกรรมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  พบว่า มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ดังนี้ 

1. งบประจ าส าหรับการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95.10 ของงบประมาณที ่ได ้ร ับจัดสรร 
ในการบริหาร และเตรียมการท าแผนการใช้จ่ายงบประจ าส าหรับการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือด าเนินการในไตรมาสที่ 4  (เมษายน–กันยายน 2564) 

2. งบส าหรับพัฒนา เพ่ือใช้ส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 49.90  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ด าเนินการ   
รวมโครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการยังไม่ด าเนินการ   จ านวน   4   โครงการ 

(รออนุมัติงบส าหรับพัฒนา 1 โครงการ/ยังไม่ด าเนินการ 3 โครงการ) 
 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  32  โครงการ 
 โครงการด าเนินการเสร็จแล้ว   จ านวน    2   โครงการ 
 โครงการอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ   จ านวน    1  โครงการ 
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1. งบประจ าส าหรับการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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2. งบประมาณส าหรับพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
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3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  55 

ภาคผนวก  80 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 681/2563   
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงบประมาณ 
ทุกรายการในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     
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รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

1 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ประสานและก ากับ  
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่ วถึง 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้บริหาร
และจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นเครื่ องมือในการบริหารจัดการ 
และเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานที ่สนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนความมั ่นคง  นโยบายและจุดเน้น   
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัดเพชรบูรณ์และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   ที่ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และให้มีการบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นอันดับแรก งดน าครูออกจากห้องเรียน ส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้สื ่อเทคโนโลยีส าหรับการบริหารและการจัดการศึกษา เน้นการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงาน  โดยการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564   
ของส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
และใช้ส  าหรับบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่ม ีงบประมาณ ปัจจัยความส าเร็จ  
และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นไปตามบทบาทหน้าที ่และกรอบภารกิจบรรลุ  
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

ดังนั ้น  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงได้จัดท ารายงานผล 
การด าเน ินงานตามโครงการ/กิจกรรมประจ า   ป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เด ือนแรก  
(ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) เพื่อน าผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบน าไปปรับใช้ในการวางแผน
พัฒนาการศึกษาในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน– กันยายน 2564) ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ควำมเป็นมำ 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

2 

 
 

  

เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต น าไปผลพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน รอบ 6 เดือนหลัง(เมษายน–กันยายน 2564)  รวมถึงมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นไปตามเป้าหมายที่ก านหนด พร้อมกับได้น าผลการ
ด าเนินงานใช้ส าหรับรายงานผล ดังนี้ 

1. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ 
KRS)  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปีงงบประมาณ พ.ศ.2564  และการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
2) ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3) การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
4) นโยบายการตรวจราชการและต ิ ดตามประ เม ิ นผลการจ ั ดการศ ึ กษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5) จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระบบ ITA Online) 
4. การรายงานตรวจติดตาม และประเมินผล ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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การรายงานผลการด  าเน ินงานตามโครงการ/ก ิจกรรม ตามแผนปฏิบ ัติ ราชการประจ า  

ป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส  าน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาเพชรบ ูรณ ์ เขต 3   
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) โดยการก ากับ ติดตามจากผล  การด าเนินงานการ
เบิกจ่ายและการรายงานผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

1. งบประจ าส าหรับการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. งบประมาณส าหรับบริหารโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) 
 

 

 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีกระบวนการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และน าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้ส าหรับบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อน าข้อมูลไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 3 โดยคณะกรรมการและคณะท างานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563  และวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563  

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านคณะกรรมการและคณะท างานวิเคราะห์นโยบาย
การศึกษาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563  

3. สรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา (กพท.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ               
พ.ศ.2546 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เรื ่อง การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื ้นที ่และสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2550 ข้อ 3 (2) ด้านงบประมาณ  

ขอบเขตการรายงาน 

วิธีการด าเนินงาน 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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(ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
(กพท.)   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งมติ ใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 

4. การบริหารงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ของส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต ่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   เขต 3 ตามค าสั่งที่ 681/2563 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2563 เพื่อบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกรายการ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื ่องด้วยนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังไม่ได้ก าหนด ประกอบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอย่างจ ากัดได้น าเข้าที่ประชุมสภากาแฟ(ทุกวันพุธ) เพื่อร่วมกัน
พิจารณาการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ก าหนดให้จัดประชุม
วันพุธสุดท้ายของทุกเดือนแบบบูรณาการ ให้กลุ่มต่าง ๆ  ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันน าวาระ
เข้าร่วมประชุม เพื่อก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน บริหารงบประมาณ และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  เพื่อแจ้งจัดสรรงบส าหรับพัฒนา
ตามที่ผู ้รับผิดชอบได้เสนอขอ  ที่ได้รับการพิจารณาตามความจ าเป็น ค านึงถึงความคุ้มค่า 
ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ใช้ข้อมูลที่เคยได้รับจัดสรรปีงบประมาณล่าสุด หากมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้จัดท ารายละเอียดการใช้งบประมาณน าเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ  
และให้จัดส่งโครงการเต็มรูปแบบที่เป็นไปตามแนวทางความสอดคล้องกับแนวทาง XYZ   
และก าหนดจัดประชุมพร้อมกับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
เดือนละ 1 ครั้ง ก าหนดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือตามความเหมาะสม หากมีกรณีเร่งด่วน
ให้น าวาระเข้าการประชุมสภากาแฟ 

5. บันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมกับรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส  

6. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการประชุมสภากาแฟ และก าหนดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือตามความเหมาะสม 

1) กรณีไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดพิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
การด าเนินงาน 

2) กรณีบรรลุตามเป้าหมาย  คือ มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและรายงานผลการ
ด าเนินงาน  



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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7. สรุปและรวบรวมผลการด าเนินงาน  
1)  วางแผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน–กันยายน 2564) และเร่งรัด ก ากับ ติดตาม

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับได้น าผลการด าเนินงานไป
รายงานผล 

2) น าข้อมูลผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับบริหารและจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ 

8. จัดท ารายงานการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

แผนผังการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

 
 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้อมูลผลการด าเนินงาน รอบ 6 

เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ส าหรับน าไปวางแผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง 
(เมษายน–กันยายน 2564) และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงสามารถน าผล
การด าเนินงานไปรายงานผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับการจัดการศึกษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการปฏิร ูปประเทศ  แผนความมั ่นคง  นโยบายและจุดเน้น                              
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์และส านั กงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และให้มีการบูร
ณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียนเป็นอันดับแรก งดน าครูออกจาก
ห้องเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีส าหรับการบริหารและการจัดการศึกษา เน้นการนิเทศ 
ก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามบริบท            
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส และ
อุปสรรค ของการจัดการศึกษาเพื่อน ามาประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยคณะกรรมการและคณะท างานวิเคราะห์นโยบาย
การศึกษาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และได้
เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนคุณภาพ    องค์กรมาตรฐาน     สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
องค์กรมาตรฐาน  คือ 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

มีการบริหารและจัดการศึกษาตามจุดเน้นใน Q1 ส านักงานคุณภาพ 
(Quality Office) 

 2.  โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามจุดเน้น  Q2 
โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) และ Q3 ห้องเรียนคุณภาพ 
(Quality Classroom) พร้อมกับยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ผู้เรียนคุณภาพ คือ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง            
และปลอดภัย  ที่เป็นไปตามจุดเน้น Q4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student) 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม  ให้ผู้เรียน  ทุกคนได้รับการศึกษา

อย่างเท่าเทียม  ทั่วถึงและ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาเพ่ือการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. บริหารจัดการแบบบูรณาการ  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัดการ

ศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม พันธกิจข้อ 2 

2. ผู ้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้ มีทักษะ  
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ ในการพึ่งพา
ตนเอง พันธกิจข้อ 1 

3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   พันธกิจข้อ 4 

4. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ที ่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี พันธกิจข้อ 3 

5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ  มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability)  และการบริหารแบบร่วมมือ พันธกิจข้อ 3 

6 สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็น
โรงเรียนนวัตกรรม พันธกิจข้อ 5-6 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ พันธกิจข้อ 6 
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จุดเน้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 

Q1 ส านักงานคุณภาพ (Quality Office) 
1. หนึ่งกลุ่ม หนึ่งนวัตกรรม 
2. Digital technology 

Q2 โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) 
1. โรงเรียนปลอดภัย (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม) 
2. โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน  (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม /ปลอดภัย /สะดวก) 
3. ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง (ครู /นักเรียน/หลักสูตร/นวัตกรรม/ดิจิทัล) 
4. เครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ภายนอก –ภายใน) 

Q3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) 
1. ห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียน 
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
3. ห้องเรียนบูรณาการเรียนรู้ (การสอน/ นักเรียน/ครู) 

Q4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student) 
1. อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย       
2. ทักษะการคิดค านวณ 
3. คิดวิเคราะห์/วิจารณญาณ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล 
6. ทักษะภาษาอังกฤษ      
7. ทักษะในศตวรรษท่ี 21      
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9. ปฐมวัยมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน 
 

ค่านิยมองค์กร “องค์กรน่าอยู่  รอบรู้เรื่องงาน  บริการเป็นหนึ่ง” 
องค์กรน่าอยู่ 
1. ภูมิทัศน์สวยงาม 
2. มีความเอ้ืออาทร 
3. ท างานเป็นทีม 
4. ร่วมใจสามัคคี 
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน 

รอบรู้เรื่องงาน 
1. รวดเร็ว  รอบคอบ ถูกต้อง  
2. ความรู้ดีมีทักษะในการท างาน  
3. ช านาญการในหน้าที่ 
4. ริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ท างานแทนกันได้ 

บริการเป็นหนึ่ง 
1. ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเราะ 
2. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ 
3. ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน 
4. บริการด้วยความเสมอภาค  
5. มากมีด้วยจิตอาสา 
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กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   ได้ก าหนดกลยุทธ์  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ของมนุษย์และของชาติ  
เป้าหมาย  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม   จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม   
โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม    

ตัวช้ีวัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด  

ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม                   
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น   ภัยจากยาเสพติด   ความรุนแรง   การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์  อาชญากรรม    ไซเบอร์    และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู ้เร ียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่ก าหนด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีน
แสดงออกถึง  ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าหมาย   ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 

และค ุณล ักษณะของผ ู ้ เร ียนในศตวรรษที ่  21 ม ีส ุขภาวะที ่ เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเอง 

ตัวช้ีวัด จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  โดยงานศิลปหัตถกรรมอันดับที่ 1-10 (44 สพป.ภาคเหนือ) 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้ระดับดีขึ้นไป 
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3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย 1. ครูเป็นผู ้เรียนรู ้   มีจิตวิญญาณความเป็นครู   มีความแม่นย าทางวิชาการ                

และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็น
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

 2.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม             
ม ีภาวะผ ู ้น  าทางว ิชาการ  ม ีส  าน ึกความร ับผ ิดชอบ ( Accountability)                  
และการบริหารแบบร่วมมือ    

ตัวช้ีวัด  จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) 
2. ผู้เรียนชั้นที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นจากปี

การศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 
3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 
4. ร้อยละของผู ้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) 

เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 
6. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

8. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

9. ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการ
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  

เป้าหมาย  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ                   
พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ตัวช้ีวัด  จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ

วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

3.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด 

3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว               

ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครู  และสถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์

ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
อย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน  

ภาคเอกชนและผู ้เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื ้นที ่  จัดสภาพแวดล้อม                    
ในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้  ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

ตัวช้ีวัด  จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง

จิตส านึก   ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน   
น าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ และบูรณาจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก
ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3. ร้อยละ 100 ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัย ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้และน าสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้              
ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 1.  สถานศึกษา ม ีความเป ็นอ ิสระในการบร ิหารงานและจ ัดการเร ียนรู้                     

ร่วมมือกับชุมชน  ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่                    
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้  ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

 2.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงาน            
แห่งนวัตกรรมยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ   

ตัวช้ีวัด   จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาวิชาการ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด

การศึกษา 
2. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุม ทุกต าบล ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐ , โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล, โรงเรียนขนาด
เล็ก และ โรงเรียนคุณธรรม 
2.1 ร้อยละของ 100 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 
2.2 ร้อยละของ 100 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม ตามบริบท

พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency  Assessment : ITA) 
3.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 91) 
3.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับดีมาก) 
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3.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ สพฐ.  
(e-MES) (ระดับดีมาก) 

3.5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS)                   
(คะแนนเฉลี่ย 4.85) 

3.6 สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการ                         
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) 

4. สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สร้าง  พัฒนาและน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
4.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)   

มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
4.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา 
4.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่

การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

4.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ                          
ด้านบริหารจัดการศึกษา 

4.5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

4.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู ้เรียน  
ครู บุคลากรทางการศึกษา  

4.8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ   
(Big Data Technology) 

4.9 ร ้อยละ 100 ของสถานศึกษาในส ังก ัดม ีแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัล ( Digital Platform)  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

4.10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน                
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

รอบ 6 เดือนแรก (ตลุาคม 2563-มีนาคม 2564) 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

  

รายละเอียดงบประมาณในการขับเคลื่อนงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยใช้ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการ  ดังนี้ 
  1) งบประจ าส านักงาน จ านวน 2,500,000 บาท โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จ านวน 1,000,000  บาท) 

2)  งบส าหรับพัฒนา จ านวน 2,500,000 บาท อนุมัติโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อใช้ส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน รวมค่าจ้างบุคลากรจ านวน 3 ราย 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 411,660  บาท  (ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จ านวน 1,000,000  บาท)  
  3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื ่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ที ่สนองตัวชี ้ว ัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
และหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวม 1,088,660  บาท มีดังนี้ 

(1) งบด าเนินงาน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 398,190 บาท 
(2) งบรายจ่ายอ่ืน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 142,090 บาท 
(3) งบเงินอุดหนุน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 19,000 บาท     
(4) งบเงินอุดหนุน จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ  

(สสวท.) จ านวน 15,600 บาท 
(5) งบเงินอุดหนุน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

จ านวน 513,780  บาท   
  4) งบเงินอุดหนุน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน 82,254,836  บาท 
(ค านวณจากจ านวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัดที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
  5) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 71,713,220  บาท (รวมทั้งที่ได้รับ
จัดสรรแล้วและท่ีคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

5.1) ค่าครุภัณฑ์  จ านวน  9,542,720  บาท 
5.1.1) ส านักงาน(จ านวน 14 รายการ) จ านวน  499,700 บาท 
5.1.2) สถานศึกษา(จ านวน 129 รายการ) จ านวน 9,043,020 บาท 

5.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  62,170,500  บาท 
    5.2.1) ส านักงาน (จ านวน   -  รายการ) 
    5.2.2)  สถานศึกษา  (จ านวน  81 รายการ) จ านวน 62,170,500  บาท 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ส  าน ักงาน   ค ่าสาธารณูปโภค  ค ่าใช ้จ ่ายในการบร ิหารจ ัดการโรงเร ียนในสั งก ัดตามภาระงาน  
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน จ านวน 2,000,000  บาท (ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา จ านวน 
100,000 บาท ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 1,900,000 บาท) หนังสือจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4337 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 
และหนังสือแจ้งโอนงบประมาณ ที่ ศธ 04002/ว4632 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดสรรเป็น  

 งบประจ าส านักงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 
จ านวน 1,000,000 บาท จากผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (โดยกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์)  

 งบส าหรับพัฒนา อนุมัติโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อใช้ส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (โดยกลุ่มนโยบายและแผน) จ านวน 
1,000,000 บาท จ าแนกตามผลผลิต ดังนี้ 
 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 900,000 บาท  
 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา จ านวน 100,000 บาท 

ประกอบกับการประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการด าเนินงานเพื ่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  27 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และร่วมกัน
พิจารณางบประมาณงบส าหรับพัฒนาเพื่อด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  และครั ้งที่ 
2/2564 เมื ่อวันที ่ 7 เมษายน 2564 ได้รายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละโครงการที่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1-2  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ไตรมาสที่ 2  
ทุกรายการ  และร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 
จ านวน 1,000,000 บาท  พร้อมกับได้เร่งรัดให้ผู ้ร ับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานทันทีเมื่อด าเนินการเสร็จ  ส าหรับกิจกรรม/โครงการ  ที่ยังไม่ได้
รับอนุมัติงบประมาณหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ขออนุมัติเป็นรายกรณีไป 
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รายการ ตามแผน 
ปรับรายละเอียดให้
สอดคล้องท่ีได้รับ

จัดสรรให้ด าเนินการ 
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 33,560 50,000       43,340.00   
 2) ค่าวัสดุส านักงานฯ 125,000 297,000     288,247.00   
 3) ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 32,000 5,000                  -     
 4) ค่าน ้ามนัเชื้อเพลิง 163,000 60,000       55,904.88   
 5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 82,500 87,000       86,528.86   
 6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ(ก.ต.ป.น.) 14,800 14,800       14,800.00   
 7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 90,000 60,300       60,266.00   
 8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000 10,000         9,318.04   
 9) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 22,000 5,500         3,374.80   
 10) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 6,500 6,500                  -     
 11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 29,000 40,000       34,848.00   
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 618,360 636,100    596,627.58  

2. ค่าสาธารณูปโภค 
 1) ค่าน ้าประปา 25,640       28,000  27,553.67  
 2) ค่าไฟฟา้ 466,000     291,000  291,074.91  
 3) ค่าไปรษณยี ์ 50,000       26,600  26,538.00  
 4) ค่าโทรศัพท ์ 5,000         9,300  9,250.10  
 5) ค่าเช่า Cloud server 18,000         9,000  9,000.00  
รวมค่าสาธารณูปโภค 564,640 363,900 363,416.68  

 รวม  1  +  2 1,183,000 1,000,000 960,044.26  
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ  95.10  ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   
 
 
 
 
 
 

1. งบประจ าส าหรับการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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งบประมาณส าหรับบริหารโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายร้อยละ 
49.90 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 2.1   งบส าหรับพัฒนา อนุมัติโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 3 เพื ่อใช้ส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  (โดยกลุ่มนโยบายและแผน) 

ยอดอนุมัติให้ด าเนินการไปพลางก่อน(งบส าหรับพัฒนา) 1,000,000 บาท 
ผลการ เบ ิ กจ ่ ายร ้ อยละ  37 . 98   ของ งบประมาณท ี ่ ไ ด ้ ร ั บอน ุ ม ั ต ิ ให ้ ด  า เน ิ นการ  
ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   
ยอดท่ีต้องอนุมัติเพ่ิม(งบส าหรับพัฒนา) 583,927 บาท 

2.2  งบที่ได้รับจัดสรรตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   

 ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ   จ านวน  590,930 บาท  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
ผลการ เบ ิ กจ ่ า ยร ้ อยละ  70 . 07  ของงบประมาณท ี ่ ไ ด ้ ร ั บอน ุ ม ั ต ิ ให ้ ด  า เน ิ น ก าร 
ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   
มีโครงการแตย่ังไม่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ   จ านวน 1,699,685 บาท 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา   
รวม จ านวน 40 โครงการ 

 ยังไม่ด าเนินการ   จ านวน   4   โครงการ 
(รออนุมัติงบส าหรับพัฒนา 1 โครงการ/ยังไม่ด าเนินการ 3 โครงการ) 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  32  โครงการ 
 ด าเนินการเสร็จแล้ว   จ านวน    2   โครงการ 
 อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ   จ านวน    1  โครงการ 

ยอดการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  จ าแนกเป็นรายกลยุทธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  งบประมาณส าหรับพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
   
1) โครงการการจัดตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564  (อุมาพร /ส่งเสริมการจัดการศึกษา)  

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 24,150   บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน 12,250  บาท    
เบิกจ่าย   จ านวน  0   บาท คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ทุกโรงเรียนจัดตั้งสภานักเรียนของสถานศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ)  ไดด้ าเนินการโดยการ
แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดตั้งสภานักเรียน  
กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ระหว่างด าเนินการ   

 
2) โครงการจิตอาสาท าความดีเทิดทูนสถาบัน(วรรณวิไล/อ านวยการ) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน  31,850  บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน 19,750  บาท  
เบิกจ่าย   จ านวน  12,450 บาท  คิดเป็นร้อยละ 63.03 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ทุกคนเข้าร่วม

กิจกรรม ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1-2 โดยให้บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันส าคัญ  ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมด ารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ไทย ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนในสังกัด  ดังนี้  

1.1 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ไดด้ าเนินการโดยแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและจัดกิจกรรม /ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องสักการะเครื่องทองน้อย ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมร าลึก ณ ที่ว่าการอ าเภอบึงสามพัน 

1.2 วันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ได้ด าเนินการโดยแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและจัด
กิจกรรม  /ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องสักการะเครื่องทองน้อย ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมร าลึก ณ ที่ว่าการอ าเภอบึงสามพัน 

1.3 วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563  ได้แจ ้งโรงเร ียนในสังกัด
ทราบและจัดกิจกรรม   จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยและจัดกิจกรรมจิตอาสาท าความดีฯ 
ครั้งที่ 1 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   พร้อมกับร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้
สด โทนสีเหลือง และพิธีจุดเทียนน้อมร าลึก ณ ที่ว่าการอ าเภอบึงสามพัน 

1.4 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยร่วมพิธี
ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอวิเชียรบุรี เนื่องในวันกองทัพไทย  
ในวันที่ 25 มกราคม 2564  
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กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 จัดท าเป็น
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC line และเผยแพร่ 

 
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551(สุปัญญา / นิเทศฯ)  
งบจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน 62,000  บาท  (ยังไม่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ) 
งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 95,000  บาท 

 รวมงบประมาณ   จ านวน     157,000 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน  0    บาท คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใช้งบจัดสรรบูรณาการร่วมกับโครงการโรงเร ียนสุจริต  
ได้วางแผนก าหนดปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2564 แต่ต้องถูกยกเลิก เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการปรับการด าเนินงานโดยให้โรงเรียน
ส่งหลักสูตรให้คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับส่งกลับให้โรงเรียน  
ในสังกัดด าเนินการต่อไป   และได้จัดท าหลักสูตรอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2554  
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16  พฤษภาคม 2564   

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น “ซากดึกด าบรรพ์ ในพื้นที่แหล่งซับน้อยและแหล่งตะเบาะ” ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ใช้งบจัดสรรบูรณาการร่วมกับโครงการโรงเรียนสุจริต อยู่ระหว่างรอจัดสรรให้ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)  ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ วิทยากร ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
โรงเรียนที่สมัครใจ  งบส าหรับพัฒนา  ได้วางแผนก าหนดโดยแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสมัครเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
4) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(สุปัญญา/นิเทศฯ) 

งบจัดสรรจาก สพฐ.  จ านวน 88,370  บาท  (ยังไม่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 แต่ได้รับ
จัดสรรให้ด าเนินไตรมาสที่ 3  จ านวน 48,000 บาท) 

ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ให้ด าเนินการ  15,700 บาท (งบรายจ่ายอื่น) 
 รวมงบประมาณ  จ านวน    63,700 บาท 

เบิกจ่าย  จ านวน  0    บาท คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างคนดีให้บ้านเมือง ได้ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  
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กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียน
คุณธรรม”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ร่วมกับส านักปฏิบัติธรรมพุทธ
บารมีได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “หนึ่งใจ  ให้ธรรมะสัญจร”ได้
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน ให้กับนักเรียนในสังกัด  โดยการด าเนินการดังกล่าวมีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการในช่วงไตรมาสที่ 1-2  รวมจ านวน  23  โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน ไดด้ าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  

กิจกรรมที่ 4 คืนคุณธรรมสู่โรงเรียน/ห้องเรียน ได้ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับ 
ภาคีเครือข่าย (สพฐ.) ได้ด าเนินการโดยการแจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเป้าหมายเพื่อด าเนินการ  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้รับผิดชอบได้วางแผนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

 
5) โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) (สุปัญญา /นิเทศฯ) 
งบจัดสรรจาก สพฐ.   จ านวน  349,690 บาท   
ได้ร ับจัดสรรจาก สพฐ. ให้ด  าเนินการ   จ านวน  50,000 บาท (แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมให้ด าเนินไตรมาสที่ 3 จ านวน 40,000 บาท) 
 รวมงบประมาณ จ านวน  90,000  บาท 

เบิกจ่าย  จ านวน  21,658 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.31  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ  ในไตรมาสที่ 2 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที ่ 1  การขับเคลื ่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา (Anti-Corruption 

Education)  ได้ด าเนินการโดยแต่งตั ้งคณะกรรมการเพื ่อด าเนินการเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว รอ สพฐ.  
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  

กิจกรรมที่ 2 การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) และการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อยและ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40 จ านวน 72  
โรงเรียน   โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนละ 3,000 บาท  ได้ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ   

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ   

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั ้น)  อบรมปฏิบัติการ“การผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้นรณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” นักเรียน (สมัครใจ) ได้การด าเนินการในไตรมาส
ที ่ 1-2  โดยการด าเนินการเผยแพร่สื ่อภาพยนตร์สั ้นรณรงค์การสร้างสังคมที ่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มีคณะท างานร่วมด าเนินการเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการตัดต่อภาพยนตร์สั้น จ านวน 58 เรื่อง และเผยแพร่ทางสื่อ
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ออนไลน์ช่องยูทูป PBN 3 Media Channel และเว็บไซต์ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการ อยู่ระหว่างรอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 5 การขยายผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ไดด้ าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ   

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการจากที่ได้รับจัดสรร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือ 
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่  

 
6) โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   พ.ศ. 2564 (อนวัฒน์/ ส่งเสริม) 

งบจัดสรรจาก สพฐ.   จ านวน  659,000  บาท  
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ให้ด าเนินการ   จ านวน   213,000   บาท แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม

และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบรายจ่าย 
เบิกจ่าย  จ านวน  0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - ยังไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา โรงเรียนละ 5,000 บาท และมีการก ากับติดตามและรายงานประเมินผล    
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา โรงเรียนละ 3,000 บาท และมีการก ากับติดตามและรายงานประเมินผล    
กิจกรรมที่ 3 การจัดค่ายทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแกนน าเพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการ

ก ากับติดตามและรายงานประเมินผล         
กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการด าเนินการสาร  เสพติด เหล้าบุหรี่ สถานศึกษาสีขาว ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะทางสมองในเด็กปฐมวัย (EF) และมีการก ากับติดตาม
และรายงานประเมินผล  

 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   
1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สุกัญญา/นิเทศฯ)  

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา   จ านวน 1,950   บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน 1,950   บาท    
เบิกจ่าย   จ านวน  0    บาท คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจาก รอแจ้งรหัสระบบ PISA STYLE จาก สพฐ. 
กิจกรรมที ่ 1 สร้างการรับรู้ เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินตามแนวทาง PISA  
กิจกรรมที่  2 การน าไปใช้คู่มือและสื่อประกอบการประเมินตามแนวทาง PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ใน

ระบบ PISA STYLE ใช้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายโดยให้ครูกลุ่มเป้าหมายและนักเรียนสมัครและฝึกท า
ชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style ดว้ยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล   

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน     
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2) โครงการนิทรรศการสะเต็มศึกษา (ปิยะวรรณ์/ นิเทศฯ) 
งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา   จ านวน 7,780    บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน 7,780 บาท    
เบิกจ่าย   จ านวน  0    บาท คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการในกิจกรรมโดยในเบื้องต้นได้จัดท าพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้สื ่อ Social Media ในรูปแบบ 
Facebook กลุ่มสาธารณะ: STEM Education สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีสมาชิกทั้งหมด 1,006 ราย โดยที่
ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการชี้แจงแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ให้ครูผู้สอนในสังกัดจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ใน Facebook กลุ่มสาธารณะ: STEM Education สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ในปีการศึกษา 
2563 พร้อมกับยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนสะเต็มศึกษาที่ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา จ านวน  3 กิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นไป จะมอบเกียรติบัตร “ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” ในระบบออนไลน์  

จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ครูผู้สอนในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา ใน Facebook กลุ่มสาธารณะ: STEM Education สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 
2563 จ านวนทั้งสิ้น 671  กิจกรรมการเรียนรู้ จากครูผู้สอน จ านวน 227 คน  และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบและนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในระบบ Messenger เมื ่อพบการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามี
คลาดเคลื่อน และจะท าการสื่อสารสร้างความเข้าใจสะเต็มศึกษากับครูผู้สอนใน Facebook กลุ่มสาธารณะ: 
STEM Education สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  และสรุปผลการด าเนินการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของการ
ด าเนินการ เพ่ือวางแผนการด าเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกนวัตกรรมสะเต็มศึกษาระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ โดยการประชุมคณะกรรม
ร่างเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน คาดว่าจะด าเนินการช่วงในไตรมาสที่ 3     

กิจกรรมที่ 2 การประกวดและจัดนิทรรศการสะเต็มศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  คาดว่าจะ
ด าเนินการช่วงในไตรมาสที่ 3 
 
3) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (สุกัญญา/นิเทศฯ) 

งบจัดสรร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สสวท. หรือ IPST (งบเงินอุดหนุน)   
จ านวน 15,600  บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน 15,600  บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน      2   บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - ด าเนินการเสร็จแล้ว 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมก่อนสอบ  
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบข้อมูลการลงทะเบียนและการสมัครสอบผ่านทาง SMART OFFICE 

ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 วันที่  11 กันยายน 2563  
1.2 นักเรียนลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์พร้อมกับช าระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 

2 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ สสวท.  
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1.3 นักเรียนแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ และแจ้งย้ายสถานที่สอบ โดยนักเรียน
สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง / ส่งแบบฟอร์มไปยัง สสวท. ระหว่างวันที่ 14 กันยายน–6 พฤศจิกายน 2563 
ทางเว็บไซต์ สสวท. 

1.4 ศูนย์สอบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่) ก าหนดสนามสอบและจัดห้องสอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายชื่อสนามสอบ ระหว่างวันที่ 9–25 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ สสวท. และประกาศทาง smart 
office ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

1.5 เตรียมการสอบ ดังนี้ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบ 14 คน และสนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนอนุบาล

บึงสามพัน โดยแจ้งประกาศทาง smart office ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 

 - จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานจัด จ านวน 14 คน เพื่อรับทราบขั้นตอนการด าเนินการ
สอบผ่านการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 

 - ศูนย์สอบ  พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบ โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบของนักเรียน
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 23 มกราคม 2564  

 - สสวท. ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 วนัที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564        

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการสอบ  ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน   
2.1 สนามสอบรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบจาก ศูนย์สอบ โดยรองประธาน

อ านวยการสอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
2.2 ด าเนินการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 

2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่) ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)   
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 148 คน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  

2.3 สนามสอบส่งกล่องกระดาษค าตอบไปยัง ศูนย์สอบ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 
2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  กระดาษค าตอบไปยัง สสวท. ณ 

ไปรษณีย์บึงสามพัน วันที่ 1 มีนาคม 2564 
2.5 สรุปและรายงานผลคะแนนรายบุคคลรอบที่ 1 ทางระบบออนไลน์ของ สสวท. วันที่ 29 มีนาคม 

2564 
กิจกรรมที่ 3 ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ สสวท. รอบท่ี 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 และส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการสอบแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทาง smart office วันที่ 29 มีนาคม 2564 
(ในปีการศึกษา 2563 ทางสสวท. ไม่มีการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2)   

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล จากการด าเนินการส่งผลส่งให้ 
 (1) นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จ านวน 148 คน จ าแนกเป็น วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 79 คน  และ วิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 69 คน รวมนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลผลการ
ทดสอบซึ่งสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้น   
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4) โครงการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 (พัชรินทร์/นิเทศฯ) 
งบจัดสรร จาก สพฐ.   งบรายจ่ายอื่น จ านวน  56,585 บาท 
ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ   จ านวน 56,585 บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน   9,800   บาท   คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการให้บริการเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
1.1 แจ้งหนังสือราชการ เรื่อง การด าเนินงานการบริการเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช้วินิจฉัยความสามารถ

ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ถึงโรงเรียนในสังกัด จ านวน 187 โรงเรียน 
มีแนวทางการด าเนินงาน คู่มือ ก าหนดการ และตารางการประเมินการด าเนินงานดังกล่าว ให้โรงเรียน (สนาม
สอบ) ได ้วางแผนงาน/กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผ ู ้ เร ียนช ั ้นประถมศึกษา 
ปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2563  และน าข้อมูลพื ้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าระบบ NT Access  
ผ่านลิงค์ http://nt.obec.go.th/ ระหว่างวันที ่ 14-20 ธันวาคม 2563 และเขตพื้นที ่การศึกษา (ศูนย์สอบ)  
เข้าตรวจสอบพบว่ามีจ านวนนักเรียนที ่มีรายชื ่อในระบบ NT Access ของ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,725 คน 

1.2 ชี้แจงสถานศึกษาผ่านทางกลุ่ม Line NT/RT ที่มีสมาชิกจ านวน 650 คน  เกี่ยวกับแนวทางการบริการ
เครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 แจ้งหนังสือราชการ เรื่อง การด าเนินงานการบริการเครื่องมือมาตรฐาน เพ่ือใช้วินิจฉัยความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 187 โรงเรียน   และมีแนวทางการด าเนินงานโครงสร้างข้อสอบ (Test 
Blueprint): การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง และให้บริการแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลังจ านวน 3 (ปี 2559-2562 ) ครูผู้สอนสามารถใช้เพื่อวินิจฉัยตรวจสอบ
และวางแผนการพัฒนาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง  

1.3 ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.แจ้งเลื่อนก าหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู ้เรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 และหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด ก าหนดการเดิมวันที่  
12 มีนาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 19 มีนาคม 2564 เนื่องจากส านักทดสอบแจ้งเรื่องการขนส่งเครื่องมือไม่ทัน 
ตามก าหนดการเดิม สทศ. จึงเลื่อนก าหนดการสอบจากเดิมระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่  
16-19 มีนาคม 2564 และจะส่งมอบเครื่องมือประเมินให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 และ  สทศ.ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ รับเครื่องมือฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  

1.4 แต่งตั้งและประชุมคณะท างานการจัดเก็บและจัดส่งเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช้ประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้คณะกรรมการรับมอบจัดเตรียมข้อมูล จัดเก็บรักษา
ข้อสอบให้กับสนามสอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทราบแนวทางและการด าเนินการรับมอบจัดเก็บและ
รักษาข้อสอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. จ านวน 20 คน และในเวลา เวลา 13.30 น. 
สทศ.ได้มอบเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 215 กล่อง และจัดเก็บ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยแยกเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์
พัฒนาวิชาการ ณ ห้องICT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

26 

1.5 แต่งตั ้งคณะกรรมการด าเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู ้ เร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

กิจกรรมที่ 2 การประเมินการใช้เครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

2.1 การรับส่งเครื ่องเครื ่องมือมาตรฐานเพื ่อใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์ มารับเครื่องมือประเมินฯ  
และเอกสารประจ าสนามสอบ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง ICT ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และน าไปมอบให้กับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการที่
รับผิดชอบ (สนามสอบ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อให้สนามสอบจัดเตรียมเอกสาร
ธุรการห้องสอบ ติดสติ๊กเกอร์ รายชื่อผู้เข้าสอบ แผนผังที่นั่งสอบ ฯลฯ 

2.2 โรงเรียน (สนามสอบ) ด าเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ ประธานสนามสอบ : 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการประเมินจ านวน 1 คน : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ช่วย
กรรมการประเมิน จ านวน 1 คน : ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นอื่น ๆ ต่อ 1 ห้องสอบ และกรรมการน าผล
การประเมินเข้าระบบ NT Access : ครูธุรการ หรือครูคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการด าเนินการประเมินฯ 
สนามสอบจัดห้องสอบจ านวนนักเรียน 20 คน : 1 ห้องเรียน และให้นักเรียน walk in สามารถเข้าสอบ 
ในห้องสุดท้าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จึงได้ก าหนดการประเมินการ
อ่านฯ ในวันที 19 มีนาคม 2564 พร้อมกันทุกสนามสอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปตามตาราง
ประเมินฯ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด ได้รับการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้รับประเมินการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้
เรื่อง จ านวน 187 สนามสอบ นักเรียนที่เข้ารับการประเมินจ านวน 2,725 คน 

2.3 สถานศึกษาน าเข้าผลการประเมินรายบุคคล ผลประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน ของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ NT Access ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด าเนินการน า
ผลการประเมนิรายบุคคล เข้าระบบ NT Access โดยให้สนามสอบด าเนินการประเมินการอ่านฯ ในวันที่ 19 
มีนาคม 2564 และให้คะแนนตามแบบ RT1 และ RT2 เป็นรายบุคคล พร้อมให้น าผลการประเมิน (คะแนน) 
เข้าระบบ NT Access ผ่าน Sheet Excel : ลิงค์ http://nt.obec.go.th/ ได้ตั ้งแต่วันที ่ 19-30 มีนาคม 
2564 ซึ่งผู้ที่น าข้อมูลเข้าระบบต้องตรวจสอบการบันทึกคะแนนให้ถูกต้อง แล้วส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จะตรวจสอบระบบในการยืนยันผลการบันทึกคะแนนของสนามสอบ จ านวน 187 โรงเรียน และส่งข้อมูลไป
ยัง  สพฐ.ต่อไป  และให้สนามสอบส่งแบบหลักฐานประจ าสนามสอบ ได้แก่  สพฐ.2 สพฐ.5 สพฐ 6 RT1 
และ RT 2 ส่งคืนมายังศูนย์สอบ (เขตพื้นที่การศึกษา) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยให้ประธานศูนย์
พัฒนาวิชาการรวบรวมน าส่งเอกสารดังกล่าว 

2.4 การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 
ปีการศึกษา 2563 โดยผู้นิเทศประกอบด้วย ผอ.สพป. รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ รวม 16 คน จ านวน 187 
สนามสอบ การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 ผู้นิเทศประกอบด้วย รองผอ.สพป. (ดูแลกลุ่มนิเทศติดตามฯ) 1 คน และศึกษานิเทศก์  
9 คน รวม 10 คน นิเทศติดตามและเยี่ยมสนามสอบ รวมจ านวน 22 สนามสอบ โดยมีแบบนิเทศติดตาม
และเยี่ยมสนามสอบให้กับผู้นิเทศติดตามในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้นิเทศติดตามรายงานผลการนิเทศติดตามการ
ประเมินดังกล่าว รายงานผลการนิเทศติดตามระบบออนไลน์ โปรแกรม Pbn3 Nited Online ผ่านลิงค์ 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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http://vige.pbn3.go.th/ โดยมีผลการนิเทศ และติดตาม สรุปได้ดังนี ้ 1) สนามสอบได้ร ับเครื ่องมือ
ประเมิน กระดาษค าตอบ อยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนเริ่มประเมิน 2) หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบมา
ปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ 
(ห้องสอบละ 2 คน) 3) สนามสอบจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ (20คน/1ห้อง) 
4) การจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลประเมินการใช้เครื่องมือมาตรฐาน เพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อยู่ระหว่างรอจาก สพฐ. 

กิจกรรมที่ 4 ยกย่องความส าเร็จ   ประกาศยกย่องความส าเร็จ พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  อยู่ระหว่างรอจาก สพฐ.  

   
5) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564   (พัชรินทร์ /นิเทศฯ) 

งบส าหรับพัฒนา    จ านวน  6,400 บาท 
รอ สพฐ.แจ้งแนวทางการด าเนินงาน  จะจัดสรรให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย และการคัดเลือกผลงานนักเรียน แล้วส่งผล

งานมายัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้สถานศึกษาทราบ ด าเนินการแล้ว 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกผลงาน  ยังไม่ได้ด าเนินการ    
กิจกรรมที่ 3  รายงานผลการคัดเลือกผลงาน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์  

ครูผู้สอน  และนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปยังสถาบันภาษาไทย เพ่ือคัดเลือกผลงานเข้าแข่งขัน   
ในระดับชาติ  ยังไม่ได้ด าเนินการ   

กิจกรรมที่ 4  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  
ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 5  รายงานผลการด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ  

6) โครงการ พัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติประจ าปี พ.ศ 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   (สุกัญญา/ นิเทศฯ) 

งบจัดสรร จาก สพฐ.   งบเงินอุดหนุน  จ านวน  11,625 บาท 
ยังไม่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ     
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  เตรียมก่อนสอบ ด าเนินการเสร็จแล้วรอ สพฐ.แจ้งก าหนดการและจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการสอบ ยังไม่ได้ด าเนินการ    
กิจกรรมที่ 3 ประกาศผลสอบระกาศผลสอบระดับเขตและส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบระดับประเทศใน

ระบบออนไลน์  ยังไม่ได้ด าเนินการ   
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลระบบออนไลน์ http://obecimso.net/   ยังไม่ได้ด าเนินการ  

7) โครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (กิตติกาญจน์/ส่งเสริม) งบส าหรับพัฒนา  
491,570  บาท  รออนุมัติ  

http://vige.pbn3.go.th/%20โดย
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
   
1) โครงการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ  
(พัชรินทร์/ปัณณธร/นิเทศฯ)  

งบจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  23,000  บาท  ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 
งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 135,000 บาท  อนุมัติให้ด าเนินการ 52,900 บาท 

 รวมงบประมาณ   จ านวน    158,000  บาท  รวมงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน   75,900 บาท   
เบิกจ่าย จ านวน   19,996   บาท คิดเป็นร้อยละ 26.34  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  และสร้างเครื่องมือ ติดตาม

ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา 
1.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1.2 การสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษาประชุมเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการศึกษาและเครื่องมือติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ก.ต.ป.น.พิจารณาเห็นชอบ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด ได้ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1- 2 ดังนี้ 
3.1 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  

1) ก าหนดโรงเรียนเป้าหมายวิธีการสุ่มโรงเรียน 1-6 โรงเรียน/ในศูนย์ประสานงานอ าเภอ และศูนย์
พัฒนาวิชาการท่ีรับผิดชอบ รวมการนิเทศครั้งนี้ทั้งสิ้น  จ านวน 49 โรงเรียน 

 2) ศึกษานิเทศก์สร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน สามารถเก็บข้อมูล  
ที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3) แจ้งโรงเรียนทราบกระบวนการนิเทศและการสะท้อนผลการนิเทศ  และให้โรงเรียนประเมิน 
ความพร้อมตนเองในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่าน Google form ส าหรับโรงเรียนที่
ไม่ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

4) คณะนิเทศฯ ออกนิเทศความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563   ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563  โดยการสุ่ม 

5) ผู้นิเทศรายงานผลการนิเทศ และผู้รับการนิเทศรับทราบผลการนิเทศ ผ่านโปรแกรม Pbn3 
Nited Online ลิงค์ http://vige.pbn3.go.th/ 

สรุปผลการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

(1) โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที ่ 2  
ปีการศึกษา 2563  ทั้งรูปแบบการสุ่มและรูแบบการตอบแบบสอบถามผ่าน Google form ครบทุกโรงเรียน 
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(2) การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                  
ด้วยวิธีการเยี่ยมชั้นเรียน สนทนากับผู้บริหารและครู สัมภาษณ์นักเรียนของโรงเรียนที่ใช้การสุ่ม จ านวน 49 
โรงเรียน ผลการนิเทศพบว่า 

-  อาคารเรียนอาคารประกอบ และภูมิทัศน์ สะอาดเป็นระเบียบ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้   
-  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย DLTV  
- ชุมชุมมีความเข้มแข็งเข้ามาร่วมจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านการเกษตร  
-โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน  
- สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ เช่น ถนน ทางเดิน  เนื่องจากฤดูฝนมีน ้าขังถนน

ภายในโรงเรียน ก่อไม่เกิดความไม่สะดวกและความปลอดภัยต่อนักเรียน เป็นต้น 
3.2 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19)   

1)  นิเทศโรงเรียนโดยการสุ่ม 2 โรงเรียน/ศูนย์ประสานงานอ าเภอ และศูนย์พัฒนาวิชาการที่
รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้นการนิเทศครั้งนี้ จ านวน 51 โรงเรียน 

2) ศึกษานิเทศก์ร่วมกันสร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลที ่สามารถตอบประเด็นปัญหาความ
ต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) แจ้งโรงเรียนทราบกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
(Covid-19)  ปีการศึกษา 2563 และการสะท้อนผลการนิเทศ   โดยวิธีการลงพื้นที่สอบถามสัมภาษณ์ การ
เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการประชุมครูเพ่ือสะท้อนผลการนิเทศ 

4) ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19)  ปี
การศึกษา 2563  ระหว่างวันที ่ 12-13  มกราคม 2564  ณ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3       

5) ผู้นิเทศรายงานผลการนิเทศ และผู้รับการนิเทศรับทราบผลการนิเทศ ผ่านโปรแกรม Pbn3 
Nited Online ลิงค์ http://vige.pbn3.go.th/ 

สร ุปผลการน ิ เทศการจ ัดการเร ียนการสอนในช ่วงป ิดเร ียนด ้วยเหต ุพ ิ เศษ ( Covid-19)                    
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

(1) นักเรียน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการศึกษา
ด้วยร ูปแบบต่างๆ ในช ่วงปิดเร ียนด้วยเหตุพ ิเศษ (Covid-19)  ภาคเร ียนที ่  2 ป ีการศึกษา 2563  
ได้แก่ ON-SITE ร้อยละ 0.53 ,ON-AIR ร้อยละ 17.46 ,ONLINE ON Demand  ร้อยละ 5.29 , ON Hand  
37.04 และผสมผสานทุกรูปแบบ ร้อยละ 39.68 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

(3)  โรงเรียน มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการ
แก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเลือกรูปแบบการสอนแบบ 
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ON-SITE ,ON-AIR ,ONLINE ON  Demand, ON Hand และผสมผสานทุกรูปแบบ ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ ผลการนิเทศดังนี้ 

 โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE จัดการเรียนการสอนโดยลดจ านวนนักเรียน
ในแต่ละชั้น ดูแลเรื่องความปลอดภัย กรณีท่ีผู้ปกครองและนักเรียนถ้าไม่เข้าใจใบงานหรือ
แบบฝึกหัด หรืองานที่คุณครูให้ท าจะเดินทางมาที่โรงเรียนและพบครูประจ าชั้นหรือครู
ประจ าวิชา เพื่อสอบถามและท าความเข้าใจ   

 โรงเรียนที่จัดการเรียนที่บ้านผ่าน DLTV  โดยครูจะมอบหมายงาน ตารางการเรียน 
DLTV  แบบฝึก/ใบงาน   แต่การเรียนผ่าน DLTV  บางโรงเยนจะมีข้อจ ากัดในเรื่องการ
ร ับส ัญญาณและโทรท ัศน ์  ส ัญญาณทางไกลผ ่านดาวเท ียมระบบ KU-BAND  
ช่อง 186–200 เช ่น โรงเร ียนบ้านจัดสรร โรงเร ียนบ้านคลองดู ่ โรงเร ียนบ้าน 
วัลลภานุสรณ์  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง  โรงเรียนบ้านโคกปรือ  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์  โรงเรียนบ้านนาตะกุด โรงเรียนบ้านวังเหว โรงเรียนบ้าน 
สระประดู่ เป็นต้น 

 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE เรียนด้วยระบบ Video Conference  
หรือ Platform ต่างๆ  โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนเอง การใช้ Google form 
ในการท าแบบฝึกหัดเก็บคะแนนหลังเรียน  เช่น โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ โรงเรียน
บ้านคลองทราย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านจัดสรร โรงเรียนบ้านคลองดู่ 
เป็นต้น  

 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON Demand เรียนด้วย DLTV ผ่านช่องทาง 
www.dltv.ac.th /Appication / Youtube (DLTV Channel) การเร ียนผ ่าน App 
Zoom  /Facebook Live / Video Call line ผ ่ านม ือถ ือ  เช ่น  โ รง เร ี ยนช ุมชน 
บ้านโภชน์  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์  โรงเรียนบ้านคลองดู่  โรงเรียนบ้านหนองบัว  
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีว ิเชียรบุร ี โรงเรียนบ้าน  
โคกส าราญ เป็นต้น 

 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ON Hand โดยให้นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียน หรือ
ครูน าแบบฝึกหัด/ใบงาน ที ่บ้านของนักเรียน (ที ่อยู ่ไกลเดินทางมารับ ไม่สะดวก) 
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เช่น  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด  โรงเรียนบ้านโคกกรวด (วิเชียรบุรี) 
โรงเรียนบ้านซับตะแบก โรงเรียนบ้านน ้าเดือด โรงเรียนบ้านสระ เกษ โรงเรียน 
บ้านกองทูล  โรงเรียนบ้านตีบใต้  โรงเรียนบ้านปู ่จ้าว โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ   
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าเยี ่ยม โรงเรียน  
บ้านห้วยตลาด  โรงเรียนบ้านห้วยทราย  โรงเรียนบ้านโคกส าราญ โรงเรียนอนุบาล  
วัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี โรงเรียนบ้านไทรงาม โรงเรียนบ้านหนองคล้า โรงเรียนบ้านโคกหิน  
เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 4  การรายงานและบันทึกผลการตรวจราชการ การตรวจเยี่ยม การนิเทศและการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา: ผ่านโปรแกรมนิเทศออนไลน์ Pbn3 Nited Online http://vige.pbn3.go.th/ 
-อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 5  สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน 
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5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะศึกษานิเทศก์เพ่ือสร้างโมดูลเสริมความรู้ส าหรับครู และผู้ที่สนใจ 
หลักสูตรออนไลน์ 11 หลักสูตร  -ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5.2 การประชุมคณะท างานการนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  -ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5.3 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  -ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

2) โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
(กัญจนา/ นิเทศฯ) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวน   32,700     บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน  27,240  บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน  24,110  บาท คิดเป็นร้อยละ 80.50  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การบริการวิชาการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1) ส ารวจความต้องการอบรมออนไลน์ ด้วยกูลเกิลฟอร์มให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาตอบ

แบบส ารวจความต้องการในการอบรมออนไลน์ ผลจากการส ารวจมีผู้ตอบแบบส ารวจรวม จ านวน 309 คน  
จ าแนกตามผู้สนใจและหลักสูตร  ดังนี้ 

(1)  หลักสูตรส าหรับผู ้บริหารที ่ต้องการอบรมออนไลน์   มีผู ้ตอบแบบส ารวจจ านวน 309 คน  
โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจตอบมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร  และการสร้างแรงจูงใจในองค์กร  
คิดเป็นร้อยละ 8.09  และน้อยที่สุดคือ วิทยาการค านวณส าหรับผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 1.94 

(2) หลักสูตรหรือเรื่องที่ต้องการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับผู้บริหาร  มีผู้ตอบ
แบบส ารวจ  จ านวน 71 คน  โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจตอบมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 12.68  
และน้อยที่สุดคือ PLC  จิตศึกษา และภาวะผู้น า  คิดเป็นร้อยละ  1.41 

(3) หลักสูตรส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษาที ่ต้องการอบรมออนไลน์  มีผู ้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 237 คน โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจตอบมากที่สุดคือ  PLC : Professional Learning Community 
ส าหรับครู คิดเป็นร้อยละ  14.35 และน้อยที ่สุดคือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย MS PowerPoint  
คิดเป็นร้อยละ  1.27 

(4) หลักสูตร/ชื่อเรื่อง ที่ต้องการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ครูผู้สอน มีผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน 237  คน  โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจตอบมากที่สุดคือ การผลิตสื่อและสร้างบทเรียน
ออนไลน์/แอพบนมือถือ คิดเป็นร้อยละ  23.63  และน้อยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
การจัดการเรียนการสอนแบบสมองเป็นฐาน  การพัฒนาหลักสูตร  และจิตวิทยา  คิดเป็นร้อยละ  0.42 

(5) หลักสูตรอบรมออนไลน์ส าหรับนักเรียน นอกจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยผู้สนใจที่ตอบมาก
ที่สุดคือ การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  8.44  และน้อยที่สุด คือ วิจัยและการ
ประเมินผลลูกเสือและนันทนาการ และการพัฒนาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.42 

2)  ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร(Flow Chart)  เมื ่อวันที ่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
หนองไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   ด าเนินการแล้ว 

3)  ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องวิเชียรบุรี  
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4) การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร (ด้วยระบบออนไลน์)  ตรวจสอบด้านการวัดและประเมินผล  
(ด้วยระบบออนไลน์)  ตรวจสอบด้านสื่อและนวัตกรรม  
5) ปรับปรุงหลักสูตร ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้วยระบบออนไลน์) 
6) เปิดอบรม เดือน เมษายน 2564 จ านวน 42 หลักสูตร 
 หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร  และผู้สนใจทั่วไป จ านวน  7 หลักสูตร  
 หลักสูตรส าหรับครู/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป   จ านวน  22 หลักสูตร  
 หลักสูตรส าหรับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไป   จ านวน  13 หลักสูตร 

กิจกรรมที่ 2 รายการพฤหัสบดี ที่นี่ PBN3 MEDIA Chanel โดยการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
และทีมงาน (รวม 8 ครั้ง) ยังไม่ด าเนินการ  
       
3) โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการ
สื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)  (เสาวภา/นิเทศฯ) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวน    92,520 บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน  81,080   บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน  0  บาท คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - ยังไม่ด าเนินการ จะด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ

วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (2 ครั้ง) 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและติดตาม  Follow Up   
 

4) โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน (ปาริชาติ/นิเทศ) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  จ านวน     5,000 บาท 
อนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน   5,000  บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน  0  บาท คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ   
กิจกรรมที่ 1  จัดท าแนวทางการสร้างเครื่องมือวัดผลตามสภาพจริง โดยจัดท าแนวทางการสร้างเครื่องมือ

วัดผลตามสภาพจริงร่วมกับครูวิชาการศูนย์พัฒนาวิชาการ ละ 1 คน  รวมทั้งสิ้น 22 คน    
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูน าแนวทางไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ไม่ใช้งบ)    
กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง โรงเรียนที่รับการนิเทศ 189 

โรงเรียน    
กิจกรรมที่ 4   สรุปและรายงานผล   
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5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณ Unplug โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based 
Learning)    

งบส าหรับพัฒนา    จ านวน  85,210 บาท 
รออนุมัติงบส าหรับพัฒนา เนื่องจากจะด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาแนวคิด เชิงค านวณ Unplug โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning : 

GBL)  (ใช้งบส าหรับพัฒนา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) โดยการนิเทศ ครูแกนน าวิทยาการค านวณ และครูแกนน าจัดท า
แผนการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา    (ใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศฯ)    

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์วิทยาการค านวณระดับอนุบาล ในการนิเทศโรงเรียนกลุ ่มเป้าหมายจ านวน 13 โรงเรียน  
(ใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศฯ)  
         
6) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  (รังสิมา/ นิเทศฯ) 

งบจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  19,800  บาท  ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 
งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา จ านวน 2,000 บาท 

 รวมงบประมาณ   จ านวน    21,800  บาท   
เบิกจ่าย จ านวน   1,950   บาท คิดเป็นร้อยละ 8.94  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  
1)  ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  

รุ่นที่ 9 หรือโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 และโรงเรียนที่ครบรอบการประเมินรอบที่ 2 หรือ  
รอบที่ 3  โดยโรงเรียนจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งรับการประเมินจากส านักงานเขตประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 3 
ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

 สรุปการท ากิจกรรม อย่างน้อย 20 กิจกรรม 
 การท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 
 แบบสอบถามการด าเนินงานบ้านนักนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยในโรงเรียน 

2)  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินผลงาน เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  2563  

3)  คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน ตรวจรายละเอียด ขั้นตอน ของโรงเรียนที่ส่งเอกสารเข้ารับ
การประเมินของโรงเรียนที่ตนเองเป็นพี่เลี ้ยง การเขียนสรุปกิจกรรม 20 กิจกรรม และโครงงานโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ในการประเมินเกณฑ์ที่ผ่านการประเมิน ส่วนที่ 1 ประเมินการท า
กิจกรรม ต้องท าอย่างน้อย 20 กิจกรรม ส่วนที่ 2 การประเมินโครงงาน ต้องผ่านอย่างน้อย 12 คะแนน  
และต้องผ่านการประเมินทั้ง 2 ส่วน ถึงจะสามารถผ่านขึ้นรับตราพระราชทาน 
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4) สพป.สรุปผลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ระดับปฐมวัย ส่งให้กับ สพฐ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

5) สพฐ.ประกาศรายชื ่อโรงเรียนที ่ผ ่านการประเมิน และแจ้งก าหนดพิธีร ับตราพระราชทาน  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ให้ สพป./โรงเรียน ทราบ และส่งข้อมูลให้มูลนิธิ  

กิจกรรมที ่ 2 อบรมครูปฐมวัย เพื ่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ที ่ส ่งเสริมทักษะด้าน EF ปฐมวัย  
ยังไม่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563 

1)  ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด ประกอบด้วย  
- โรงเรียนอนุบาลประจ าเขต ได้แก่โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 
- โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี 

วิเชียรบุรี และโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 
- โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษา โดยเขตพ้ืนที่สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
-  จ านวนโรงเรียน ดังนี้ จ านวนโรงเรียนที่เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

151–200 โรงเรียน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง แยกตามขนาด  โดยรวมโรงเรียนที่ประเมิน จ านวน 8 โรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 500 คนข้ึนไป) จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 

บ้าน กม. 35 และโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 
 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 499 คน) จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 

บ้านโคกเจริญ โรงเรียนบ้านคลองทราย และโรงเรียนบ้านเนินถาวร 
 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 

บ้านสันเจริญโป่งสะทอน โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ และโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 
2)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ   ประกอบด้วย ครูประจ าชั้นที่ท าหน้าที่จัดประสบการณ์ 
ตามชุดกิจกรรม จ านวน 1 คน และคณะกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา อาจเป็นศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอนปฐมวัย จ านวน 3 คน จ านวน 12 ชุด  
3)  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ 
4) ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 โรงเรียน โดยให้ครูประจ าชั้นอนุบาล 3   

ที่เป็นห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างเตรียมการประเมิน โดยเตรียมเด็ก ห้องเรียนและการจัดกิจกรรมตามชุดการ 
จัดประสบการณ์ ตามที่ระบุไว้ในชุดกิกจรรมการจัดประสบการณ์ทุกกิจกรรม  

5)  คณะกรรมการประเมินพัฒนาการในแต่ละชุด ด าเนินการประเมินพัฒนาการ ในวันที่ 22–23 
มีนาคม 2564 ตามปฏิทินที่ก าหนด 

6)  คณะกรรมการประเมินพัฒนาการบันทึกข้อมูลใน MS – EXCEL ส่งมาให้ผู้รับผิดชอบระดับเขต 
7)  น าส่งไฟล์ “โปรแกรมบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563”  ในรูปแบบไฟล์ MS – EXCEL และแบบรับรองการบันทึกฯ 
ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีลายชื่อมือผู้รับผิดชอบไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม
หน ั งส ื อน  า ส ่ งจ ากส  าน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นท ี ่ ก า รศ ึ กษาประถมศ ึ กษา  และจ ั ดส ่ งทา ง  E-mail: 
codechildhood64@gmail.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

กิจกรรมที่ 4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยการ ยังไม่ด าเนินการ 
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7) โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 (อมรินทร์/นิเทศฯ) 
งบจัดสรร จาก สพฐ.   งบรายจ่ายอื่น จ านวน   69,805 บาท 
ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ   จ านวน 69,805 บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน   0   บาท   คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  ก่อนการจัดสอบ  
1.1 จัดสนามสอบโรงเรียนน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ NT Access ศูนย์สอบจัดสนามสอบโดยจัดท าเป็นหนังสือ

แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ NT Access จ านวน 189 โรงเรียน  จ านวนนักเรียน จ านวน 
3,101  คน 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สอบ คณะกรรมการสนามสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์สอบ คณะกรรมการสนามสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบ เพ่ือด าเนินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1.3 จัดประชุมชี้แจงคณะท างานระดับศูนย์สอบ จัดประชุมชี้แจงประธานสนามสอบ จ านวน 171 คน ใน
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  เพ่ือท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประธานสนามสอบและปฏิทินการปฏิบัติงานของ
กรรมการแต่ละฝ่าย 

1.4 ศูนย์สอบจัดท าไฟล์ข้อมูล ค าชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 ส่งให้โรงเรียน และ
คณะกรรมการได้ศึกษา ท าความเข้าใจและปฏิบัติส่งไฟล์คู่มือ แนวทาง และค าชี้แจงในการด าเนินการสอบ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทาง Smart Office กลุ่ม Line : NT/RT ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และกลุ่ม Line ศูนย์พัฒนาวิชาการ 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดสอบ 
2.1 ส านักทดสอบ จัดส่งแบบประเมินและเอกสารการประเมินมายังศูนย์สอบ  สทศ สพฐ. จัดส่งแบบ

ประเมินและเอกสารการประเมินมายังศูนย์สอบ โดยมีห้องมั่นคงในการจัดเก็บข้อสอบ 
2.2 ศูนย์พัฒนาวิชาการรับกล่องแบบประเมินและกล่องระดาษค าตอบ จากศูนย์สอบส่งให้สนามสอบ  
2.3 สนามสอบจัดสอบ(NT) นักเรียนชั ้น ป.3 ของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 189 โรงเรียน   มีโรงเรียนที่จ านวนนักเรียนชั้น ป.3 ต ่ากว่า 5 คน 
ไม่สามารถจัดเป็นสนามสอบได้ 18 โรงเรียน จัดสนามสอบ 171 สนามสอบ   โดยจัดสอบตามสถานการณ์ 
COVID-19 ได้ 213 ห้องสอบ และจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์ตาม สพฐ.2 จ านวน 3,101 เข้าสอบ 3,044 คน 
ขาดสอบ 57 คน เข้าสอบกรณีพิเศษ 10 คน รวมนักเรียนที่เข้าสอบทั้งสิ้น 3,054 คน  (เป็นเด็กปกติ  2,669 
คน  เด็กพิเศษ 370 คน เด็ก Walk in 10 คน และกรรมการตรวจกระดาษค าตอบข้อเขียนเมื่อสอบเสร็จ) 

2.4 กรรมการกลางตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้องของกล่องกระดาษค าตอบและเอกสาร  
2.5 ศูนย์พัฒนาวิชาการส่งกล่องกระดาษค าตอบไปยังศูนย์สอบ  
2.6 ศูนย์สอบส่งกล่องกระดาษค าตอบ ให้ ส านักทดสอบ 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการจัดสอบ ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างรอประมวลผลการสอบ 
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8) โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2563 (มัทณา/นิเทศฯ) 
งบจัดสรร จาก สทศ.   งบเงินอุดหนุน จ านวน   513,780 บาท 
ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ   จ านวน  513,780 บาท    
เบิกจ่าย จ านวน  445,780   บาท   คิดเป็นร้อยละ 86.76 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมก่อนสอบ 
1.1 โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ 

O-NET ที่ www.inets.or.th ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 ด าเนินการโดย สพม.
เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที ่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 และด าเนินการแจ้งแนวทางให้โรงเรียน
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) ปีการศึกษา 2563 กรณีผู้ที่มีความสมัครใจที่จะเข้า
รับการทดสอบ โดยให้โรงเรียนหรือนักเรียนสมัครผ่านระบบ O-NET ที่ www.inets.or.th “ระบบสมัคร
และยืนยันการเข้าสอบ”ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 ด าเนินการ
โดย สพม.เพชรบูรณ์ 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ 
O-NET ที่ www.inets.or.th ครั้งที่ 1 วันที่ 1กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 15 
กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 131 โรงเรียน มีจ านวน 
1,531 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 46 โรงเรียน จ านวน 534 คน 

1.3 โรงเรียนแจ้งเพ่ิมลดข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ O-NET โรงเรียนที ่สมัครใจเข้าสอบได้แจ้งเพิ ่มลด
ข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ครบทุกโรง  

-จ านวนโรงเรียนที่จัดสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 131 โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 46 โรงเรียน 

-จ านวนสนามสอบในการบริหารของศูนย์สอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 22 สนามสอบ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 สนามสอบ 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ  
1) แจ้งโรงเรียนให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ประธานสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 

และนักการภารโรง  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ จ านวน 510 คน  

- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จ านวน 44 คน  
- คณะกรรมการระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 296 คน  
- คณะกรรมการระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 170 คน เพ่ือด าเนินการสอบ 

ตามแนวทางที่ สทศ. ก าหนด 
1.5 จัดประชุมชี ้แจงการสอบให้กับคณะกรรมการระดับศูนย์ จ ัดประชุมชี ้แจงการสอบให้กับ

คณะกรรมการระดับศูนย์ จ านวน 101 คน โดยมี หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบที่มาเข้าร่วมประชุม 
และ คณะท างานระดับศูนย์ที่มาเข้าร่วมประชุม และน าขยายผลสู่คณะกรรมการระดับสนามสอบ ในวันที่ 
10 มีนาคม 2564 

1.6 สทศ. จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบมายัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  
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- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดส่ง แบบทดสอบ จ านวน 88 กล่อง กระดาษค าตอบ จ านวน 93 กล่อง  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดส่ง แบบทดสอบ จ านวน 80 กล่อง กระดาษค าตอบ จ านวน 80 กล่อง  

และเก็บรักษาท่ีห้องม่ันคง ตามท่ี สทศ. ก าหนด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 
1.7 การด าเนินงานรับข้อสอบและจัดชุดข้อสอบและจัดเวรรักษาแบบทดสอบคณะกรรมการรับข้อสอบ 

ได้จัดชุดข้อสอบเป็นรายอ าเภอ เพื่อส่งถึงสนามสอบในวันสอบ โดยมีเวรรักษาการณ์ ข้อสอบก่อนถึงวันสอบ 
และวันที่ สทศ.รับกระดาษค าตอบ (วันที่ 9 – 17 มีนาคม 2564) 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 

2.1 การขนส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบไปสนามสอบ 7 จุด พร้อมรับกลับศูนย์สอบ
คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ จากศูนย์สอบ ไปยังสนามสอบ 7 จุด โดยให้หัวหน้าสนาม
สอบ(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)รับข้อสอบและส่งกระดาษค าตอบเมื่อสอบเสร็จให้คณะกรรมการฯรับกลับศูนย์สอบ 

2.2 ด าเนินการจัดสอบ  
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,841 คน 131 โรงเรียน จ านวนสนามสอบ 22 สนามสอบ  
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 663 คน 31 โรงเรียน จ านวนสนามสอบ 20 สนามสอบ 
3) ให้ค าปรึกษาข้อปัญหาในการสอบ /รับ -ส่ง และตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ 

และกระดาษค าตอบ  
4) ตรวจนิเทศ เยี่ยมสนามสอบ ด าเนินการสอบ ตามที่ สทศ.ก าหนด โดยมีกรรมการระดับศูนย์สอบ

ให้ค าปรึกษาข้อปัญหาระหว่างสอบ และรับกระดาษค าตอบพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย และมี
คณะกรรมการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ พบว่า ทุกสนามสอบด าเนินการตามที่ สทศ.ก าหนด และให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ส่งกล่องกระดาษค าตอบ ให้ สทศ. 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลและยกย่องเชิดชูเกียรติ – อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
9) โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (ธนิษฐา -ชารินี-ประชา/   
พัฒนาครูฯ-บริหารงานบุคคล) 

งบจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  30,300  บาท  ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 
งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 81,050  บาท  อนุมัติให้ด าเนินการ 900 บาท 

 รวมงบประมาณ   จ านวน    111,350  บาท  รวมงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน   80,150 บาท   
เบิกจ่าย จ านวน   225.20   บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้ได้รับ 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดประชุมพิจารณารางวัลทรงคุณค่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  (PBN3 AWARDS) ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนส านักงานเขตเข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
ประสบผลส าเร็จที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  
ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563  

กิจกรรมที่ 2 การอ่านผลงานวิทยฐานะ กรณีผู้ส่งผลงานรายใหม่ -อยู่ระหว่างด าเนินการ    
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กิจกรรมที่ 3 การอ่านผลงานวิทยฐานะ กรณีปรับปรุงผลงาน   -อยู่ระหว่างด าเนินการ   
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ยังไม่ด าเนินการ 
 

10) โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ ด้วยการ
พัฒนาสมรรถนะ  (ธนิษฐา-ชารินี/พัฒนาครูฯ) 

งบจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  46,660  บาท  ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 
งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 250,000 บาท  อนุมัติให้ด าเนินการ 101,000 บาท 

 รวมงบประมาณ   จ านวน    296,660   บาท  รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน   147,660  บาท   
เบิกจ่าย จ านวน 142,307.40  บาท  คิดเป็นร้อยละ 96.37 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท ากรอบหลักสูตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
1.1 รวบรวมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเสนอขออนุมัติโครงกา ร   

ได้วางแผนการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบหลักสูตรการพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

1.2 สรุปและน าเสนอหลักสูตรการพัฒนาครูฯ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติน าเข้า
พร้อมกับการประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการด าเนินงานเพื ่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2564 ที่ด าเนินการโดยกลุ ่มนโยบายและแผน ซึ ่งเป็นการประชุมแบบบูรณาการร่วมกับกลุ ่มอื ่นที ่มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 

1.3 น าเสนอหลักสูตรการพัฒนาครูฯ ให้ สพฐ.พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ให้ครูสามารถนับชั่วโมงการ
พัฒนาในการมีและเลื่อนวิทยฐานะ อยู่ระหว่างรวบรวม และติดตามให้ครบ 

1.4 ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ยังไม่ด าเนินการ 
1.5 ส่งข้อมูลรายงานผลการพัฒนา เสนอ สพฐ. ยังไม่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาประสบการณ์ด้านการบริหารในต าแหน่งบริหารการศึกษาและบริหาร

สถานศึกษา   
2.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

1) จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน  
2) เข้าร่วมประชุมรับค าปรึกษา แนะน า  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564      

2.2 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
 1) จัดประชุมให้ ค าปรึกษา แนะน าในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 2 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประชุมให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษา ให้แก่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2564 กลุ่มที่ 2 ประชุมให้ค าปรึกษา แนะน าในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 4 ท่าน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รวบรวมผลการให้ค าปรึกษา แนะน าในการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สรุปและรายงาน
ผลให้ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลทราบ  

2) เข้าร่วมประชุมรับค าปรึกษา แนะน าในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมกับได้จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  

3) เข้าร่วมการประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี พร้อมกับได้จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 

2.3 ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา         
1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี ้ยง การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู ้อ านวยการสถานศึกษา  

และเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ต่อ กศจ. และเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง  
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ กศจ.แต่งตั้ง 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่และการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
(1) วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดหัวข้อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
(2) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดท าหัวข้อ 

ขอบเขตเนื้อหาการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จ านวน 4 ครั้ง 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร วิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงาน 
(4) แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา(ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปี พ.ศ. 

2564 รวมทั้งสิ้น 45 คน ) 
(5) เช ิญวิทยากรจากโรงพยาบาลบึงสามพันในการให้ความรู ้ เร ื ่องการปฐมพยาบาล  

และการช่วยชีวิตเบื้องต้น 
(6) ด าเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564  

สรุปและรายงานผล  ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2564  
รวมทั้งสิ้น 45 คน ได้รับความรู้และทักษะในการบริหารสถานศึกษาสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ  
ที ่ 21  ได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้หรือข้อสงสัยในการบริหารจัดการสถานศึกษา และน าทักษะที ่ได ้รับ  
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ประชุมก าหนดแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่าง
การวางแผนการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาข้าราชการครู  พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง  ในสังกัด  ไดป้ระชาสัมพันธ์
หลักสูตรการพัฒนา  การฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรข้าราชการครู พนักงานราชการ และ
ครูอัตราจ้าง ในสังกัด    
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กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจ า ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3   

4.1 ส่งเสริมให้ ลูกจ้างประจ าในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
เข้ารับการพัฒนา อบรมและประชุมสัมมนา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ส่งผลให้ การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ สู ่ความเป็นเลิศ(ไม่ใช้งบ) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนา  การฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิม
สมรรถนะของบุคลากรข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ในสังกัด  

4.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านงานฝีมือ ลูกจ้างประจ าด้านงานช่าง 
1) วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย และทักษะการปฏิบัติงาน 
2) ส ารวจลูกจ้างประจ าผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 
3) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานช่างของลูกจ้างประจ า เมื่อวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 

2563  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 คน 
4) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานช่างของลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 20 - 22 

มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 คน 
5) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานช่างของลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6 คน 
กิจกรรมที่ 5 การจัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5.1 รวบรวมรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติและด าเนินการพัฒนา  

ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5.2 ส ารวจรายชื่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 

-อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5.3 สรุปรายชื่อและเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ทราบ-อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
6.1 ส่งเสริมให้บุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เข้ารับการพัฒนา  

อบรม  และประชุมสัมมนา ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจสู่ความ 
เป็นเลิศ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนา การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ ่มสมรรถนะของบุคลากรใน
ส านักงาน 

6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) ส ารวจบุคลากร ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ที่ประสงค์

เข้าร่วมประชุม 
3) ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    จ านวน 3 กลุ่ม 
     - กลุ่มท่ี 1 ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
     - กลุ่มท่ี 2 ณ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 

-  กลุ่มท่ี 3 ณ สพป.แพร่ เขต 2 
4) รวบรวมรายงานผล   น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน    

กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลโครงการ  -อยู่ระหว่างด าเนินการ     
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11) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (สุกัญญา/นิเทศฯ) 
งบจัดสรร จาก สพฐ.     จ านวน  34,760 บาท 
ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ   จ านวน 34,760 บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน   0   บาท   คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT)  การเข้าร่วมอบรม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยพิษณุโลก รอ สพฐ.แจ้งก าหนดการ  พร้อมกับได้ประสานวิทยากรท้องถิ่น(LT) ในการเตรียมเข้ารับ
การอบรม  

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครู 2 คนต่อ 1 โรงเรียนตามแนวทางโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1 แห่ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 แห่ง)  จะด าเนินการเมื่อด าเนินการกิจกรรมที่ 1 แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกตามที่ สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณเป็นค่าสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือก จ านวน 6 โรงเรียนๆ ละ 4,500 บาท จะด าเนินการเมื่อด าเนินการกิจกรรมที่ 1 แล้วเสร็จ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน (กิตติกาญจน์/ส่งเสริม) 

งบจัดสรร จาก สพฐ.     จ านวน  11,000 บาท 
ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ   จ านวน 11,000 บาท    
เบิกจ่าย  จ านวน 7,180    บาท   คิดเป็นร้อยละ 65.27 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน วิเคราะห์

วิธีการด าเนินงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน นโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ รวมถึง
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 

กิจกรรมที่ 2 ออกแบบระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน  ได้ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ความต้องการ
ของระบบ ประกอบด้วย  

1) ข้อมูล Input ได้แก่ ชื ่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัสประจ าบ้าน ที่อยู่ตาม
ทะเบียน เป็นต้น 

2) ข้อมูล Output ได้แก่ รายงานจ านวนประชากรวัยเรียน 
3) การบริหารจัดการระบบ ได้แก่ Admin ระดับเขต และ Admin โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะท างาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 14 คน เพื่อร่วมกันวางแผน
และมอบหมายหน้าที่ รายละเอียดตามรายงานการประชุม    
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กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน พร้อมคู่มือแนะน าการใช้งาน  ได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

กิจกรรมที่ 5 ทดลองการใช้ระบบ และน าไปใช้ อยู่ระหว่างทดลอง    
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 

 
2) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (มัทณา-ปัณณธร/นิเทศฯ)  

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ   ซ่ีงไดม้ีการวางแผนการด าเนินการแล้ว 
กิจกรรมที่ 1 การก ากับ ติดตาม การรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม SET    
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 

 
3) โครงการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปิยะวรรณ์/นิเทศฯ) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  จ านวน 14,680  บาท   
 อนุมัติให้ด าเนินการ    จ านวน   10,000  บาท   

เบิกจ่าย จ านวน   4,680 บาท  คิดเป็นร้อยละ 46.80 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  หลักสูตร IQA E-Learning อยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินการ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรและแผนผัง (Flow Chart) หลักสูตร IQA E-Learning 
1.2 จัดท าระบบหลักสูตร IQA  E-Learning  
1.3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร IQA E-Learning  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
1.4 ปรับปรุงหลักสูตร IQA E-Learning 
1.5 ขออนุมัติหลักสูตร IQA E-Learning  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 2  การประเมินผลคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
2.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู ้อ านวยการส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา แนวการจัดท า SAR และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

2.2 การประเมินผลคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง  อยู่ระหว่างวาง
แผนการด าเนินงาน 
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4. โครงการการติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า 
(เสาวภา/นิเทศฯ)  

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 34,050 บาท   
 อนุมัติให้ด าเนินการ    จ านวน   34,050 บาท   

เบิกจ่าย จ านวน   0 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - ยังไม่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  การนิเทศติดตามการด าเนิน การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จ านวน 15 โรงเรียน ใช้งบประมาณจาก 
โครงการนิเทศฯ -แจ้งว่าจะด าเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2564  

กิจกรรมที่ 2 การซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก  -แจ้งว่าจะด าเนินการช่วงเดือนมิถุนายน 2564 
 
5) โครงการรู้จัก เข้าใจ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง (อรพรรณ-ธรา/ส่งเสริม) 

งบจัดสรร จาก สพฐ.      จ านวน 20,000  บาท 
งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 21,300 บาท   

 รวมงบประมาณท่ีได้รับให้ด าเนินการ      จ านวน  41,300 บาท   
เบิกจ่าย จ านวน   6,910  บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.73 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  -อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา จัดท าและประกาศนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3      

1.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ได้วิเคราะห์วิธีการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.2 วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัญหาผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จัดประชุม
เพ่ือวิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัญหาผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2564 

1.3 จัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ     
1.4 ประกาศนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 3  - อยู่ระหว่างด าเนินการ  
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบองค์รวม 3 ระดับ 3 กลุ่ม 

สถานศึกษา  
2.1 แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ระดับโรงเรียน และระดับชั้นเรียน โดยการ จัดท าแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แบบองคร์วม 3 ระดับ 3 กลุ่ม สถานศึกษา  

2.2 สรุปผลการด าเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง  
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กิจกรรมที่ 3 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ “ก้าวไปด้วยกัน  สู่วันอันสดใส”   
3.1 ติดตามนักเรียนประสบปัญหาได้กลับเข้าเรียน   

- ตกหล่น/ออกกลางคัน   
- ปัญหาทางสังคม/ประสบภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ 

3.2 รายงานกรณีศึกษานักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ ทุก 6 เดือน 
ได้ด าเนินการดังนี้ 

1) นักจิตวิทยาเข้าตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กนักเรียน ตามที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ 

2) การลงพื้นที่เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพูดคุยถึงปัญหา สาเหตุ จากผู้อ านวยการโรงเรียน ครูประจ า
ชั้นและเพ่ือนร่วมห้อง ผู้ปกครอง 

3) การลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบ้านเพ่ือพูดคุยถึงปัญหา สาเหตุ จากผู้ปกครองและนักเรียน 
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนเพ่ือช่วยให้เกิดความเป็นกันเอง เกิดความอบอุ่น สบายใจ 

และไว้วางใจ 
- สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมีความคาดหวังที่

ถูกต้อง รู้บทบาทของตน 
- นักจิตวิทยาช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาด้วยตัวของ

เขาเอง 
- นักจิตวิทยาช่วยให้นักเรียนเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการของตนเอง  
- นักจิตวิทยาช่วยให้นักเรียนพิจารณาวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง 
- นักจิตวิทยาย ้าความเข้าใจที่เกิดข้ึนระหว่างที่ให้ค าปรึกษา และช่วยให้ผู้รับค าปรึกษา 

มีแรงจูงใจและก าลังใจที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 
4) ศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดของนักเรียนและรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ในการให้

ค าปรึกษาครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1-2  มีนักเรียนในสังกัดที ่ได้รับการช่วยเหลือเป็นรายกรณี  

จ านวน 9 ราย และติดตามผลครั้งที่ 2 จ านวน 4 ราย ส่งผลให้เด็กนักเรียนในสั งกัดที่มีแนวโน้มจะออก
กลางคันสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ และปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี 

กิจกรรมที่ 4  คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2564  ยังไม่ด าเนินการ  

4.1 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเข้าส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ   
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฯ   
4.3 ประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาท่ีส่งผลการด าเนินงาน  เพื่อรับรางวัลฯ  โดยคณะ

กรรมการฯ (ด้านเอกสาร)   
4.4 ประเมินเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ส่งผลการด าเนินงานเพ่ือรับรางวัลฯ                  
4.5 สรุปการประเมิน     
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
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5.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เฝ้าระวัง  และส่งเสริมสร้างสรรค์วัน 
วาเลนไทน์  ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
และส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม โดยส่งเป็นหนังสือราชการผ่านระบบ Smart Office  

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID -19) 

5.3 ด าเนินการตัดสินการประกวดผลงาน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

5.4 ประกาศผลการประกวดผลงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลน
ไทน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID -19)  และสรุปและรายงานผล        

 
6) โครงการการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (สุระศักดิ์-สิทธิกร-กัญจนา/ส่งเสริมทางไกล-นิเทศฯ) 

งบจัดสรร จาก สพฐ.      จ านวน 140,000 บาท 
 รวมงบประมาณท่ีได้รับให้ด าเนินการ      จ านวน  140,000  บาท   

เบิกจ่าย จ านวน   0  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV     
1.1 ส ารวจโรงเรียนที่ใช้อุปกรณ์ DLTV  ที่มีความประสงค์ขอซ่อมจัดท าประมาณการซ่อมและค่าแรง

พร้อมระบุสาเหตุ  แจ้งเป็นหนังสือราชการผ่านระบบ Smart Office ตอบผ่าน google from  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ 

DLTV ได้แจ้งผ่านระบบ Smart Office โดยน าเข้าวาระประชุมเมื่อคราวประชุมสภากาแฟ พิจารณาการ
คัดเลือกโรงเรียนเห็นสมควรรับการจัดสรรงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ DLTV และจัดท าเกณฑ์การจัดสรรตาม
ความจ าเป็น จ านวน 31 โรงเรียน  มติในท่ีประชุม  ไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรซ่อม
อุปกรณ์ DLTV  เมื ่อปี พ.ศ.2563 และโรงเรียนที ่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนปลายทาง
ประจ าปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าวดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 9 โรงเรียน  
และให้ผู ้รับผิดชอบโครงการลงพื ้นที่เพื่อตรวจสภาพอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนที ่ขอรับงบประมาณ 
จ านวน 22 โรงเรียน และน าเสนอคณะกรรมการคราวต่อไป 

1.3 ตรวจอุปกรณ์ DLTV ที่โรงเรียนขอรับการจัดสรร ลงพื้นที่ตรวจสภาพอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนที่
ขอรับงบประมาณ  จ านวน 22 โรงเรียน และรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมสภากาแฟ  
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ขอรับงบประมาณ  

1.4 จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV  จ านวน 17 โรงเรียน    
1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  อยู่ระหว่างให้โรงเรียนที่ไดร้ับจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยวิธีการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ -อยู่ระหว่างวางแผนด าเนินการ  
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2.1 การถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ   

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพ่ือบูรณาการ การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)     

2.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม (DLTV) -อยู่ระหว่างวางแผนด าเนินการ  
3.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน  (ใช้การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน)  
3.2 การนิเทศ ติดตาม การใช้อุปกรณ์ DLTV (บูรณาการร่วมกับข้อ 3.1)  
  

7) โครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจ าปีการศึกษา 2563 (อรพรรณ/ส่งเสริมฯ) 

งบจัดสรร จาก สพฐ.   งบเงินอุดหนุน  จ านวน 19,000 บาท 
 รวมงบประมาณท่ีได้รับให้ด าเนินการ      จ านวน  19,000 บาท   

เบิกจ่าย จ านวน    8,530   บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.89  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล 

และการใช้จ่ายเงินในระบบปัจจัยนักเรียนยากจน   
1) แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง 

ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินในระบบปัจจัยนักเรียนยากจน จ านวน 49 โรงเรียน  
2) แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการด  าเน ินงานโครงการสน ับสน ุนและต ิดตามการตรวจสอบข ้อมูล  

และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจ าปีการศึกษา 2563  
3) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวโตก และ

โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย  
4) ด าเนินการประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการ

ใช้จ่ายเงินในระบบปัจจัยนักเรียนยากจน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

ผลการด าเนินงาน พบว่าโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการคัดกรอง นร.01  ไม่ครบ 100 % จ านวน 
35 โรงเรียน   และ นร. 05 ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ไม่ครบถ้วน  จ านวน 14 โรงเรียน  รวม
จ านวน 49 โรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบ
ข้อมูล และการใช้จ่ายเงินในระบบคัดกรองปัจจัยนักเรียนยากจน (cct)  ส่งผลให้สามารถด าเนินการใน
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (cct) ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  และลดอัตราการออกกลางคัน 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ การด าเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนและติดตามกระบวนการ
คัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินในระบบปัจจัยนักเรียนยากจน ยังไม่ด าเนินการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1) โครงการการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อ านวยการ /วรรณวิไล) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา    จ านวน 14,700 บาท   
 อนุมัติให้ด าเนินการ    จ านวน   14,700 บาท   

เบิกจ่าย จ านวน   14,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  - ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(1)  ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมก าหนดขอบเขตพ้ืนที่และแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
(2)  ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 มีบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 68 คน และลูกจ้างประจ า ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในสังกัด อ าเภอบึงสามพัน จ านวน 6 คน รวม
ทั้งสิ้น 74 คน 

    สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
 บุคลากรภายในส านักงานทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1  ในการจัดห้องปฏิบัติงาน 

ที่สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ  ที่เอ้ือต่อการรับบริการ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
ที่เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในสังกัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  สามารถอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ส่งผลให้ผู้มาติดต่อราชการ 
เกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการตลอดจนมีห้องปฏิบัติงานที่สะอาด  สะดวก  ถูกสุขลักษณะ 
และบริเวณสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการให้บริการ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

1. โครงการการพัฒนาและน านโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (คนึงและคณะ/แผน) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 224,660 บาท   
 อนุมัติให้ด าเนินการ       จ านวน  184,793 บาท   

เบิกจ่าย จ านวน   177,928.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96.28 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563-2565) 
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    

1.1 จ ัดประช ุมสร ุปผลการด าเน ินการตามแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ  าป ีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564 และจัดท ารายงานการจัดการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้จัดประชุมเมื ่อวันที ่  24- 25  พฤศจิกายน 2563 และวันที ่ 8-9 
พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รวมถึงได้พิจารณามาตรการประหยัด
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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พิจารณาปัจจัยสู ่ความส าเร ็จ (Key Success Factor/Critical  Factor)  ตามแนวทาง XYZ  โดยให้
ผู้รับผิดชอบส่งโครงการ และร่วมกันวิพากษ์  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการและคณะท างานวิเคราะห์นโยบาย
การศึกษา เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563-2565) ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3    

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (พ.ศ.2563-2565) โดยคณะกรรมการและคณะท างาน
วิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื ่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 และทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ ฟลอร่าล์ฮิลล์ เขาค้อ  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัด
เพชรบูรณ์ พร้อมกับได้เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       

1.3 จัดประชุมพิจารณา เรียงล าดับความส าคัญโครงการเพื ่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ใช้การประชุมร่วมกับประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

1.4  สรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564 ของ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ กศจ.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2564 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แจ้งมติเห็นชอบแผนในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 

1.5 จัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์มอบให้กลุ ่มงานภายในส านักงานฯ ส าหรับโรงเร ียนในสังกัด 
และหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยจัดท าเป็น 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด /ทุก สพท./ประชาสัมพันธ์หน้า
เว็บไซต์ PBN 3 /ทุกกลุ่มในส านักงาน 

- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด /
ทุก สพท./ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ PBN 3 /ทุกกลุ่มในส านักงาน  

- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มในส านักงาน 

1.6 การบริหารงบประมาณโดยการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เนื่องด้วยนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังไม่ได้ก าหนด  ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอย่างจ ากัด 
การบริหารงบประมาณได้น าเข้าที่ประชุมสภากาแฟ(ทุกวันพุธ) เพื่อร่วมกันพิจารณาการบริหารและใช้จา่ย
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ก าหนดให้จัดประชุมวันพุธสุดท้ายของทุกเดือนแบบบูรณาการให้
กลุ่มต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันน าวาระเข้าร่วมประชุม เพื่อก ากับ  ติดตามผลการด าเนินงาน บริหาร
งบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนดและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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ในปี พ.ศ.2564 จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  ได้แจ้งจัดสรรงบส าหรับพัฒนา
ตามที่ผู้รับผิดชอบเสนอขอ และได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ใช้ข้อมูลที่เคย
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณล่าสุด และหากมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท ารายละเอียดการใช้งบประมาณน าเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ  พร้อมให้จัดส่ง
โครงการเต็มรูปแบบที่เป็นไปตามแนวทางความสอดคล้องกับแนวทาง XYZ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
รายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ต่อไป   

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
2.1 โรงเรียนขนาดเล็กจัดส่งแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 108 โรงเรียน โดยส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  รวบรวมข้อมูลเป็นภาพสรุปรายงานการบริหารงาน
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ที่เทียบเคียงกับ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเพชรบูรณ์ -อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.2 ประชาคมสร้างความเข้าใจ ผู้ปกครอง  ชุมชน  และบุคลากรโรงเรียนเล็ก ที่เข้าแผนการรวม จ านวน  
12 โรงเรียน ได้ไปประชาคมฯ ณ โรงเรียนบ้านตะกุดหิน ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

2.3 สรุปผลและรายงานการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
กิจกรรมที่ 3 การบริหารงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
3.1 การจัดตั ้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 และการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  

พ.ศ.2564 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงบด าเนินงาน  ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ  
เพื่อพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563  และประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจ าต าบล  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  

3.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณและประสบภัยธรรมชาติ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประภัย
ธรรมชาติ จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองทราย และโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3.3 การติดตามการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด(ไม่ใช้งบประมาณ-
ติดตามผ่านกลุ่มไลน์/หนังสือราชการ) - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 4  การติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน  
4.1 จัดท าเอกสารรายงาน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 

และหน่วยงานภายนอก  ประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4.2 การประชุมคณะท างานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ร่วมประชุมกับกลุ่มอ านวยการ ในการชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ   
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2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พิชิตชัย-อัมพร 
-ปัทมาภรณ์/บุคคล) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 52,000 บาท   
 อนุมัติให้ด าเนินการ       จ านวน  30,927 บาท   

เบิกจ่าย จ านวน    11,878.60  บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.40 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การเลื่อนเงินเดือน ด าเนินการการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) และค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานราชการ ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ก าหนด มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส เสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 38 ราย  พร้อมกับ จัดท าข้อมูล
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเสนอ กศจ.
เพชรบูรณ์ ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน จ านวน 38 ราย 

1.2 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานราชการ ในวันที่ 14 ตุลาคม 
2563 เพ่ือพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานราชการ พร้อมกับ จัดท าข้อมูลการเลื่อนค่าตอบแทน
ประจ าปีพนักงานราชการ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ส่งผลให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน  82  ราย 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 แต่งตั ้งและประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 วันที่ 2 ตุลาคม 2563  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน  ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ก าหนด มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส   พร้อมกับจัดท า
ข้อมูลเพื่อเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน ได้รับ
การพิจารณากลั่นกรองการย้าย จ านวน 47 ราย 

2.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราการจ้างครู  
ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. จ านวน 5 อัตรา ระยะเวลาจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 
2564 ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรอัตราการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามโครงการ
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 อัตรา 

 
 
 
 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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3) โครงการการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   
เขต 3  (อัจฉรา-สุกัญญา/อ านวยการ)  

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 7,350 บาท   
 อนุมตัิให้ด าเนินการ       จ านวน  5,350 บาท   

เบิกจ่าย จ านวน    1,281  บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.94 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 เข้าในระบบ KRS system 
2) แจ้งผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมวิเคราะห์เพื่อน าผลการประเมินไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไขด าเนินงาน 
3) ประชุมเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 
4) จัดท าร่าง ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัด และคณะท างาน

ผู้รับผิดชอบและก ากับตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5) ผู้บริหารให้รอความชัดเจน ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) ก่อนออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัด และคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบและก ากับตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากการด าเนินการส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการ  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ิมสูงขึ้น อยู่ในระดับคุณาภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563  และได้สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

กิจกรรมที่ 3 งานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -อยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงาน      

 
4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ศิริพรรณ-วรรณวิไล-สุภัสสรา/
อ านวยการ)  

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 211,600 บาท   
 อนุมัติให้ด าเนินการ       จ านวน  141,300 บาท   

เบิกจา่ย จ านวน    105,125  บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.39 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  -อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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กิจกรรมที่ 1  การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 189  โรงเรียน (ไปเรียนรวม 1 แห่ง) ก าหนด 6 ครั้งตลอด
ปีงบประมาณ ไดจ้ัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ไปแล้วรวมจ านวน 3 ครั้ง  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 /
เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2563  และวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพ่ือแจ้งข้อราชการ นโยบายและการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผ่านทางระบบ Video Conference  ก าหนด
ประชุม 11ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ  ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร ผ่านทางระบบ 
Video Conference  จ านวน 1 ครัง้  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563      

กิจกรรมที่ 3 การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดจ านวน 6 ครั้ง
ตลอดปีงบประมาณ  ได้ประชุมบุคลากรภายในส านักงาน จ านวน 4 ครั้ง  

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด  รวม  67   คน   เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษา และข้อราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการประจ ากลุ่ม  รวม  18   คน   เข้าร่วม
ประชุมสร้างความเข้าใจการประพฤติตน  การให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้  การแต่งกาย  การลงเวลาปฏิบัติราชการ  การจัดเก็บ-การท าลายหนังสือราชการ  การรับ-ส่งหนังสือใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office โดยขอความร่วมมืออัพโหลดไฟล์หนังสือราชการและไฟล์
ค าสั่งที่แต่ละกลุ่มเป็นผู้ขอเลขหนังสือ/ค าสั่งให้ครบถ้วน  

ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ และบุคลากรในสังกัด  รวมจ านวน  70   คน     เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบริหารจัด
การศึกษา และข้อราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  ประกอบด้วยผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ และบุคลากรใน
สังกัด  รวมจ านวน  20   คน   เพื่อร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. กับ สพท.ผ่านระบบ Conference 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมประธานศูนย์ประสานงานอ าเภอ/ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ โดยมีศูนย์
ประสานงานระดับอ าเภอ   จ านวน 4 อ าเภอ ศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน  22  ศูนย์  ก าหนด 4 ครั้งตลอด
ปีงบประมาณ  ได้จัดประชุมประธานศูนย์ประสานงานอ าเภอ/ศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง  เมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2563  เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการศึกษา และข้อราชการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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กิจกรรมที่ 5 การประชุมเสวนาสภากาแฟเช้าทุกวันพุธ  ทีมบริหาร สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 / ทุกวันพุธ 
ก าหนด 50 ครั้งตลอดปีงบประมาณ  ไดป้ระชุมเสวนาสภากาแฟต่อจากพุธเช้าข่าว สพฐ. จ านวน 22 ครั้ง 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง เพื่อรายงานผลการด าเนินการ ความเคลื่อนไหว  การบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติบัติและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงาน จากการด าเนินการส่งผลให้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ให้มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องผล
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรภายในส านักงานและโรงเรียนในสังกัด 

 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการทุกคน และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกคนรับทราบความเคลื่อนไหวการจัดการศึกษา และ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  

5) โครงการการจัดท าระบบสารสนเทศ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (สุระศักดิ์-สิทธิกร/ส่งเสริม
การศึกษาทางไกล) 

งบส าหรับพัฒนา ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  จ านวน 25,000 บาท   
 อนุมัติให้ด าเนินการ        จ านวน  25,000 บาท   

เบิกจ่าย จ านวน    12,450  บาท  คิดเป็นร้อยละ 49.80  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 3    
1.1  การจัดท าข้อมูล DMC , B-OBEC, EMIS  โดยการแจ้งเป็นหนังสือราชการ และให้ค าแนะน าผ่าน

กลุ่มไลน์  ได้ด าเนินการในรอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่  พร้อม
กับได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการรายงาน รอบสิ้นปีการศึกษา 2563    

1.2 การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.PBN3.go.th     
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าระบบสารสนเทศ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารภายในส านักงาน ได้แก่  ระบบ  Smart Office , 

AMSS++ อยู่ระหว่างด าเนินการ          
2.2 การจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการใช้งานภายในส านักงาน  ได้แก่   Big Data ของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   อยู่ระหว่างด าเนินการ    
กิจกรรมที่ 3 การเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Hosting) ในการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศ 

ของ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 ด าเนินการแล้วส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 น าข้อมูลสารสนเทศไปบริหาร และจัดการศึกษาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพ  พร้อม
กับมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  (ปาริชาติ/อ านวยการ)    

งบจัดสรร จาก สพฐ.    จ านวน  145,000 บาท   
 ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ   ได้ขอใช้งบประมาณจากโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) จ านวน 550  บาท   
ผลการด าเนินงาน  -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
1.1 การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

1) ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน   การทุจริต ในการจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย)  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์      

2) ประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา      

1.2 การบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา และระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับบุคลากร
ในหน่วยงาน -ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

1.3 การพัฒนาระบบบริหารเพ่ือต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม -ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1) จัดอบรมให้ความรู้ “การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ของบุคลากรภาครัฐ และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมสัญจร 4 อ าเภอ     

กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ในการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีสูงขึ้นและผ่านการประเมินร้อยละ 85      

2.1 การยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีสูงขึ้นและผ่านการประเมิน ร้อยละ 80      

1) จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อวิเคราะห์ และถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดด้อย เพ่ือพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ได้ขอใช้งบประมาณจากโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จัดประชุมเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ประสบผลส าเร็จมีการขับเคลื่อน เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อันดับ 1-10 ของประเทศ -ยังไม่ได้
ด าเนินการ  

3) จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือรับทราบตัวชี้วัดและแนวทางการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  -ยังไม่ได้ด าเนินการ     

4) จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับการประเมินบุคลากรใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  -ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5) จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   -
ยังไม่ได้ด าเนินการ    
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กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online)  -ยังไม่ได้ด าเนินการ    

3.1 การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online)  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้ผ่านการประเมินทุกโรงเรียน      

3.2 การขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) 
สู่สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด     

กิจกรรมที่ 4  สร้างการรับรู้การด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต โดยการ
จัดท า สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้บุคลากร   
มีร่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์     -ยังไม่ได้ด าเนินการ      

กิจกรรมที่ 5  การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน โดยการจัดท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -ยังไม่ได้ด าเนินการ   

          
โครงการบริหารงบประมาณตามกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  1,042,050  บาท 
รายการ ตั้งไว้ จัดสรรให้

ด าเนินการ 
1) จ้างบุคลากร 3 ราย 411,660 307,710 
2) จัดเป็นค่าประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2 ครั้ง 4,600 4,600 

3) ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกจ้าง 20 คน X 120 บาท 2,400 2,400 

4) งบประจ าส านักงาน 400,000 400,000 

5) งบส าหรับพัฒนา 223,390 

 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้ประมาณการงบลงทุน รายการ 

ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จ านวน 71,713,220  บาท   จ าแนกเป็น 

3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1) ส านักงานเขตฯ – 
2) สถานศึกษา จ านวน 159 รายการ  รวมงบประมาณ  61,798,500  บาท จ าแนกเป็น 

(1) ค่าก่อสร้าง  จ านวน 23 รายการ รวมเป็นเงิน  32,928,500 บาท  จ าแนกเป็น 
 รายละเอียด รายการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล รายการสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ จ านวน  
2 รายการ รวม  9,761,000  บาทรายละเอียดดังนี้ 

3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 

1  ชุมชนบ้านพุเตย  โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่น่ัง 3,416,000 
2  บ้านนาเฉลียงใต ้  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรยีน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน 

(ใต้ถุนโล่ง) 
6,345,000 

 ได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อด าเนินการ รวม 36 รายการ 
รวมงบประมาณ 4,350,800 บาท  ตามหนังสือจัดสรรงบประมาณ  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04008.1/ว108  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2564  และแจ้งโอนเงินประจ างวดหนังสือ ที่  ศธ 04002/ว111  ลงวันที่  8 มกราคม 
2564  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
งบลงทุน ค่าที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และค่าครุภัณฑ์  โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เตรียมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและพร้อมจะด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้และได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 

 รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบปีเดียว)  จ านวน  
21 รายการ  รวม  23,167,500  บาทรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
1 บ้านหนองบัว สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29ปรับปรุง2ช้ัน 4ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 

บันไดขึ้น 2 ข้าง 
4,028,000 

2 บ้านตะกุดไผ ่ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29ปรับปรุง2ช้ัน 4ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 
บันไดขึ้น 2 ข้าง 

4,028,000 

3 บ้านนาไรเ่ดียว สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ช้ันเดียว 3 ห้องเรียน พ้ืนยกสูง 1,892,000 
4 บ้านหนองจอกวังก าแพง สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ช้ันเดียว 3 ห้องเรียน พ้ืนยกสูง 1,892,000 
5 บ้านคลองตะพานหิน สร้างส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) 424,200 
6 บ้าน กม.35 สร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง 6,789,000 
7 บ้านหนองสะแก สร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 813,400 
8 บ้านนาน ้าโครม สร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 813,400 
9 บ้านหนองบัวทอง สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) 159,100 
10 บ้านซับชมภ ู สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) 159,100 
11 รัฐประชานสุรณ ์ สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) 159,100 
12 บ้านท่าสวาย สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) 159,100 
13 วัลลภานุสรณ ์ สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) 159,100 
14 บ้านหนองบัวทอง สร้างบ้านพักครู "205/26" 751,000 
15 บ้านบุมะกรดู สร้างรั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น 250 เมตร 101,300 
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
16 บ้านท่าด้วง สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม  กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร 199,400 
17 บ้านโคกตะขบ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม  กว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร 218,300 
18 บ้านสระหมื่นเชียง สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม  กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 121,500 
19 บ้านแสงมณีวิทยา สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม  กว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร 101,100 
20 บ้านโพทะเลประชาสรรค ์ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม  กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร 99,700 
21 บ้านน ้าอ้อม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม  กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร 99,700 

ได้รับอนุมัติโอนแจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อด าเนินการ รวม 36 รายการ 
รวมงบประมาณ 4,350,800 บาท  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04006/ว5050 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2564 และแจ้งโอนเงินประจ างวดหนังสือ ที่  ศธ 04002/ว4471  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 
2563  โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและพร้อมจะด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้และ
ได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 

(2) ปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 136 รายการ รวมเป็นเงิน  28,870,000 บาท 
  รายละเอียด รายการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล รายการสิ ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ จ านวน  
5 รายการ รวมมงบประมาณ  2,670,000  บาท แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบลงทุน 
ค่าท่ีดิน  สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์   รายละเอียดดังนี้  

ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
1  อนุบาลบึงสามพัน 

(ซับสมอทอด)  
-อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 พ.ศ.2530 (งานสี) 
- อาคารหอสมดุ แบบ อื่นๆ สรา้งเอง พ.ศ.2541 (งานหลังคา) 

191,000 
   

2  บ้านโคกรังน้อย 
  
  

ซ่อมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ สร้าง พ.ศ.2523(โครงหลังคา/หลังคา/ทาสี) 
ซ่อมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 สร้าง พ.ศ.2532  
(งานพ้ืนกระเบื้อง/ทาสี) 
ซ่อมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 สร้าง พ.ศ.2523  
(งานพ้ืนกระเบื้อง/ทาสี) 

838,000 
 
 

3 
 

 บ้านโคกสะแกลาด 
   

 ซ่อมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2522(หลังคา/ประตู-หน้าตา่ง/ฝ้า) 
ซ่อมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ สรา้ง พ.ศ.2520(งานผนัง/งานหน้าต่าง) 

413,000 
  

4  ชุมชนบ้านโภชน์ 
   

 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้าง พ.ศ.2520(งานปูกระเบื้องเคลือบ) 
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้าง พ.ศ.2559(งานปู
กระเบื้องเคลือบ) 
 

157,000 
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
5 อนุบาลศรีเทพ  

(สว่างวัฒนา) 
ซ่อมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2536  
(งานประตู/ปูพ้ืนกระเบื้อง) 
ซ่อมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540 
(งานประตู/ปูพ้ืนกระเบื้อง) 
ซ่อมอาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่นๆ สร้าง พ.ศ.2546(งานปูพ้ืนกระเบื้อง
เคลือบ) 

1,071,000 

 ได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อด าเนินการ รวม 36 รายการ 
รวมงบประมาณ 4,350,800 บาท  ตามหนังสือจัดสรรงบประมาณ  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04008.1/ว108  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2564  และแจ้งโอนเงินประจ างวดหนังสือ ที่  ศธ 04002/ว111  ลงวันที่  8 มกราคม 
2564  โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและพร้อมจะด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ 
และได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 
 

 รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบปีเดียว)   จ านวน  
36 รายการ รวมงบประมาณ 4,363,800  บาท  รายละเอียดดังนี้  

ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
1 บ้านหนองบัวทอง 

  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 สร้าง พ.ศ.2530 
 - งานหลังคา/เชิงชาย 

140,000 
 

2 บ้านบ่อไทย 
  
  
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2537 
 - งานโครงหลังคาเหล็ก /งานหลังคา 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2543 
 - งานโครงหลังคาเหล็ก/งานหลังคา 

140,000 
 
 
 

3 บ้านบึงนาจาน 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2535 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/เชิงชาย 

140,000 
 

4 บ้านหนองแจง 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2522 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 

140,000 
 

5 บ้านวังไผ ่
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540 
 - งานหลังคา 

120,000 

6 บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทอง
ราษฎร์บ ารุง)  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข สร้าง พ.ศ.2515 
 - งานผนังไม้ส าเร็จรูป  
 

120,000 
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
7 บ้านหนองสรวง 

  
  
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2546 
 - งานหลังคากระเบื้องลอนคู่ .+เชิงชาย/งานฝ้าเพดาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมดุ แบบ อื่นๆ สร้าง พ.ศ.2539 
 -งานโครงหลังคา/งานหลังคา/งานฝ้าเพดาน 

220,000 
 
 
 

8 
  

บ้านวังไลย ์
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 สร้าง พ.ศ.2526 
 - งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด  

120,000 
 

9 บ้านหนองสะแก * ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง พ.ศ.2541 
 - งานหลังคา 

110,000 
 

10 บ้านซับตะเคียนทอง 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก สร้าง พ.ศ.2522 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน /เชิงชาย 

140,000 
 

11 
  

บ้านคลองดู ่
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. สร้าง พ.ศ.2520 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  

100,000 
 

12 
  

บ้านคลองตะคร้อ 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2524 
 - งานฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ /งานแผงลวดตาข่าย 

120,000 
 

13 บ้านโคกสง่า 
  
  
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้าง พ.ศ.2541 
 - งานหลังคา  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่นๆ สร้าง พ.ศ.2546 
 - งานรื้อถอนพ้ืนไม้เวที/ท าตอม่อพื้นส าเร็จรูป  

186,000 
 
 
 

14 บ้านซับชมภ ู
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ซ สร้าง พ.ศ.2533 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  

100,000 
 

15 บ้านจัดสรร 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 103/26 สร้าง พ.ศ.2526 
 - งานหลังคากระเบื้องลอนคู ่

140,000 
 

16 
  

บ้านซับส าราญเหนือ 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง พ.ศ.2527 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 

140,000 
 

17 
  

บ้านเขาสูงราษฎร์บ ารุง 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก สร้าง พ.ศ.2523 
 - งานหลังคากระเบื้องลอนคู ่

200,000 
 

18 
 

บ้านป่าคาย 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2538 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน+เชิงชาย 

100,000 
 

20 บ้านโคกหิน 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก สร้าง พ.ศ.2521 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน +เขิงชาย. 

140,000 
 

21 บ้านพนมเพชร 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2521 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  

140,000 
 

22 บ้านมาบสมอสามคัค ี
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2538 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  
 

140,000 
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
23 บ้านซับกระถินทอง 

  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1ก สร้าง พ.ศ.2523 
 - งานหลังคาสังกะสี+เชิงชาย 

100,000 
 

24 บ้านคลองกระจังวังไทร 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2514 
 - งานทาสีปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายนอก-ใน 

57,000 
 

25 บ้านวังน้อย 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2525 
 - งานฝ้าเพดานงานพ้ืนไม้เนื้อแข็ง 

110,000 
 

26 บ้านซับเดื่อ 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ซ สร้าง พ.ศ.2520 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน.+เชิงชาย/บันได 

40,000 
 

27 บ้านสันติธรรม 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก สร้าง พ.ศ.2562 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 

140,000 
 

28 บ้านวังลึก  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ สร้าง พ.ศ.2520 
 - งานมุงหลังคาแผ่นเหล็ก+เชิงชาย 

102,800 
 

29 บ้านกระทุม่ทองประชา
สรรค ์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ซ สร้าง พ.ศ.2518 
 - งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  

120,000 
 

30 บ้านเพชรละคร 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.201/26 สร้าง พ.ศ.2543 
 - งานปรับพื้นถมดิน/ปูกระเบื้องเคลือบ/สขุภันณฑ์/หลังคา/ประต ู

80,000 
 

31 บ้านซับตะแบก 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/45 สร้าง พ.ศ.2550 
 - งานหลังคา/ประตู/สุขภณัฑ์/ปกูระเบื้องเคลือบ 

76,000 
 

32 บ้านไทรทอง (วิเชียรบุรี) 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ.2528 
 - งานหลังคา/งานพ้ืน/งานประต ู

51,000 
 

33 บ้านภูน ้าหยด 
  
  
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2525 

 - งานหลังคา/งานหน้าต่าง 
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ อื่นๆ สร้าง พ.ศ.2525 
 - งานหลังคา/งานประต/ูสุขภัณฑ ์

151,000 
 
 

34 บ้านทุ่งเศรษฐี 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่นๆสร้างเอง สร้าง พ.ศ.2531 

 - งานหลังคา.+เชิงชาย 

80,000 
 

35 บ้านแควป่าสัก 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบโรงฝึกงาน 102/27 สร้าง พ.ศ.2525 

 - งานหลังคาก/งานแผงบังแดด 

80,000 
 

36 บ้านห้วยตลาด 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ องค์การ สร้าง พ.ศ.2524 
 - งานหลังคา/งานผนังไม/้งานประตู-หน้าต่าง 

100,000 
 

37 บ้านแก่งหินปูน 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ องค์การ สร้าง พ.ศ.2519 
 - งานผนังไม้ส าเร็จรูป /งานพ้ืน/ทาสี/งานฝา้/สุขภณัฑ ์

80,000 
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 ได้รับอนุมัติโอนแจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อด าเนินการ รวม 36 
รายการ รวมงบประมาณ 4,350,800 บาท  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04006/ว5050 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 และแจ้งโอนเงินประจ างวดหนังสือ ที่  ศธ 04002/ว4471   ลงวันที่  11  
พฤศจิกายน 2563 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษา 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและพร้อมจะ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีผลบังคับใช้และได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 
 โรงเรียนบ้านหนองสะแก ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพิ่มเติม  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนประชารัฐ  จ านวน 372,000 บาท ตามหนังสือ
จัดสรรงบประมาณ  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04008/ว1645 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563  และแจ้งโอนเงินประจ า
งวดหนังสือ ที่  ศธ 04002/ว5058  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2563  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักสาน
พลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการศึกษาผู ้น า งบลงทุนค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง (รายการ  
งบปีเดียว) รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน  โดยให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ 
เตร ียมการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง โดยยังไม ่ก ่อหนี ้ผ ูกพันและพร้อมจะด าเน ินการก่อหนี ้ผ ูกพันได ้ทั นที  
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้และได้รับการอนุมัติ
เงินประจ างวดแล้ว 
 

 รายการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
รายการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา จ านวน 88 รายการ รวมงบประมาณ                            
21,836,200 บาท  ยังไม่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ  
o ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน 70 รายการ  รวม  17,432,200  บาท 
o ระบบไฟฟ้า ประปา จ านวน 18 รายการ  รวม  4,404,000  บาท 

รายละเอียดดังนี้  
ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
1  บ้านซับเดื่อ  ซ่อมแซม 321,400 
2  วัดเขาเจรญิธรรม  ซ่อมแซม 89,700 
3  บ้านภูน ้าหยด  ซ่อมแซม 168,800 
4  บ้านนาสวรรค ์  ซ่อมแซม 168,800 
5  บ้านซับอีลุม  ซ่อมแซม 170,400 
6  บ้านซับบอน  ซ่อมแซม 355,500 
7  ชุมชนบ้านโคกสะอาด  ซ่อมแซม 383,900 
8  ชุมชนบ้านโคกปรง  ซ่อมแซม 383,900 
9  อนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)  ซ่อมแซม 393,600 
10  บ้านหนองไม้สอ  ซ่อมแซม 348,700 
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
11  บ้านหนองสรวง  ซ่อมแซม 397,800 
12  บ้านหนองชุมแสง  ซ่อมแซม 285,100 
13  บ้านพุขาม  ซ่อมแซม 395,400 
14  บ้านสระประดู ่  ซ่อมแซม 363,300 
15  บ้านโคกเจรญิ  ซ่อมแซม 122,800 
16  ชุมชนบ้านโภชน ์  ซ่อมแซม 146,200 
17  บ้านหนองย่างทอย  ซ่อมแซม 386,800 
18  บ้านคลองทราย  ซ่อมแซม 304,000 
19  บ้านห้วยทราย  ซ่อมแซม 326,800 
20  บ้านล าตะคร้อ  ซ่อมแซม 246,800 
21  ชุมชนบ้านท่าเสา  ซ่อมแซม 185,800 
22  บ้านซับไม้แดง  ซ่อมแซม 90,900 
23  บ้านรวมทรัพย ์  ซ่อมแซม 316,100 
24  บ้านซับชมภ ู  ซ่อมแซม 70,200 
25  บ้านนาเฉลียงใต ้  ซ่อมแซม 138,200 
26  บ้านไร่เหนือ  ซ่อมแซม 30,400 
27  บ้านวังโบสถ ์  ซ่อมแซม 301,500 
28  บ้านใหม่วิไลวลัย ์  ซ่อมแซม 62,500 
29  บ้านคลองตะคร้อ  ซ่อมแซม 245,500 
30  บ้านไทรทอง  ซ่อมแซม 56,700 
31  บ้านบึงกระจับ  ซ่อมแซม 130,600 
32  บ้านโคกสง่านาข้าวดอ  ซ่อมแซม 51,500 
33  บ้านสระเกษ  ซ่อมแซม 150,000 
34  บ้านวังท่าด ี  ซ่อมแซม 393,600 
35  บ้านหนองแจง  ซ่อมแซม 214,200 
36  บ้านวังเหว  ซ่อมแซม 168,100 
37  บ้านโคกคงสมโภชน ์  ซ่อมแซม 399,300 
38  บ้านไร่ขอนยางขวาง  ซ่อมแซม 163,900 
39  บ้านทรัพย์เกษตร  ซ่อมแซม 204,700 
40  บ้านปากตก  ซ่อมแซม 241,800 
41  บ้านนาเฉลียง (เฉลยีงทองราษฎรบ์ ารุง)  ซ่อมแซม 215,200 
42  บ้านทุ่งเศรษฐี  ซ่อมแซม 240,900 
43  บ้านตะกรุดหิน  ซ่อมแซม 197,300 
44  บ้านนาน ้าโครม  ซ่อมแซม 246,800 
45  บ้านท่าไม้ทอง  ซ่อมแซม 400,000 
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
46  บ้านคลองตะพานหิน  ซ่อมแซม 271,600 
47  บ้านวังน้อย  ซ่อมแซม 187,100 
48  บ้านไร่ตาพุฒ  ซ่อมแซม 395,500 
49  บ้านม่วงชุม  ซ่อมแซม 350,200 
50  บ้านซับตะเคยีนทอง  ซ่อมแซม 277,200 
51  บ้านวังขอน  ซ่อมแซม 391,200 
52  บ้านคลองกระจังวังไทร  ซ่อมแซม 299,000 
53  บ้านทุ่งใหญ ่  ซ่อมแซม 383,800 
54  บ้านนาไร่เดียว  ซ่อมแซม 398,300 
55  บ้านวังลึก  ซ่อมแซม 61,900 
56  บ้านหนองบัวขาว  ซ่อมแซม 400,000 
57  บ้านหนองหมู  ซ่อมแซม 371,400 
58  บ้านเข็มทอง  ซ่อมแซม 64,300 
59  บ้านพระที่น่ัง  ซ่อมแซม 400,000 
60  บ้านวังใหญ ่  ซ่อมแซม 256,000 
61  ชุมชนบ้านวังพิกุล  ซ่อมแซม 129,300 
62  บ้านเนินสะอาด  ซ่อมแซม 195,500 
63  วัลลภานสุรณ ์  ซ่อมแซม 399,700 
64  บ้านโคกปรือ  ซ่อมแซม 376,400 
65  บ้านซับสมบรูณ ์  ซ่อมแซม 244,800 
66  บ้านซับน้อย  ซ่อมแซม 78,400 
67  อนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)  ซ่อมแซม 92,400 
68  บ้านโคกรังน้อย  ซ่อมแซม 132,500 
69  ชุมชนบ้านพุเตย  ซ่อมแซม 385,500 
70  บ้านล านารวย  ซ่อมแซม 214,800 
71  บ้านเขาสูงราษฎร์บ ารุง  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 358,200 
72  บ้านบัววัฒนา  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 94,200 
73  บ้านเนินถาวร  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 386,000 
74  บ้านซับสวัสดิ ์  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 299,400 
75  บ้านพญาวัง  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 231,800 
76  บ้านเกาะแก้ว  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 307,200 
77  บ้านศรีมงคล  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 204,700 
78  บ้านบ่อรัง  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 361,200 
79  บ้านแก่งหินปูน  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 400,000 
80  บ้านโคกสง่า  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 96,300 
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ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
81  บ้านโพทะเลประชาสรรค ์  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 246,900 
82  บ้านซับตะแบก  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 55,500 
83  บ้านโคกตะขบ  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 53,200 
84  บ้านโคกหิน  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 193,000 
85  บ้านสระกรวด  ซ่อมแซม ไฟฟ้า 237,000 
86  บ้านโคกกรวด  ไฟฟ้า 223,600 
87  บ้านราหุล  ไฟฟ้า 338,700 
88  บ้านเขาพลวง  ไฟฟ้า 317,100 

  
3.2 ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 143 รายการ  รวม 9,542,720  บาท  ตามแผน 

และได้จัดสรรงบประมาณ รวม  196 รายการ จ านวน    13,629,320 บาท 
1) ส านักงานเขตฯ  จ านวน 14 รายการ  จ านวน  499,700 บาท  ตามแผน 

และได้จัดสรรงบประมาณ  จ านวน  10 รายการ  199,200 บาท  
รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต ่ากว่า 1 ล้านบาท  รายละเอียดดังนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ 
รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ 

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น 

1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

1 7,500 7,500 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า 2 9,000 18,000 
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ส ี 1 15,000 15,000 
4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 4 2,600 10,400 
5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  

(28 หน้า/นาที) 
2 8,900 17,800 

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 3 4,300 12,900 
7 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  2 5,800 11,600 
8 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA  1 32,000 32,000 
9 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  16 2,500 40,000 
10 สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 2 17,000 34,000 
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 ได้ร ับแจ้งจ ัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ  
ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04006/ว1672 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560โดยขอให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 
ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เร่งด าเนินการจัดซื้อเพื่อให้ท าสัญญาก่อหนี้
ผูกพันเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว 
ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  

 
2) สถานศึกษา จ านวน  129 รายการ  จ านวน 9,043,020 บาท   ตามแผน 

และได้จัดสรรงบประมาณ รวม  133 รายการ จ านวน   10,891,120  บาท 
(1) โรงเรียนปกติทั่วไป   รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต ่ากว่า 1 ล้านบาท  จ านวน 13 รายการ  
รวม 148 หน่วย รวมงบประมาณ 510,640  บาท 

ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย  ต่อหน่วย  รวมทั้งสิ้น 

1 บ้านซับส าราญเหนือ  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 22 1,480 32,560 
2 บ้านคลองทราย  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 23 1,480 34,040 
3 บ้านตะกุดไผ ่  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 1,480 29,600 
4 บ้านบุมะกรดู  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 15 1,480 22,200 
5 บ้านโคกสง่า  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 1,480 29,600 
6 บ้านท่าโรง  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 10 1,480 14,800 
7 บ้านน ้าอ้อม  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 17 1,480 25,160 
8 บ้านซับตะแบก อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวเิคราะหร์ะดับก่อน

ประถมศึกษา 
1 59,800 59,800 

9 รัฐประชานสุรณ ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวเิคราะหร์ะดับก่อน
ประถมศึกษา 

1 59,800 59,800 

10 บ้านโพทะเล 
ประชาสรรค ์

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวเิคราะหร์ะดับก่อน
ประถมศึกษา 

1 59,800 59,800 

11 บ้านแควป่าสัก  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 16 1,480 23,680 
12 บ้านจัดสรร อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวเิคราะหร์ะดับก่อน

ประถมศึกษา 
1 59,800 59,800 
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ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย  ต่อหน่วย  รวมทั้งสิ้น 

13 บ้านซับวารินทร ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวเิคราะหร์ะดับก่อน
ประถมศึกษา 

1 59,800 59,800 

  รวมท้ังสิ้น 148  510,640 
 

 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   ผลผลิต 
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียน
ปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต ่ากว่า 1 ล้านบาท  จ านวน 29 รายการ 
รวม 282 หน่วย รวมงบประมาณ 1,507,300  บาท 

ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น 

1 บ้านซับส าราญเหนือ  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 10 1,580 15,800 
2 บ้านแสงมณีวิทยา เครื่องตัดหญ้า แบบ เข็น 1 13,000 13,000 
3 บ้านแสงมณีวิทยา ถังน ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 1 8,300 8,300 
4 บ้านไทรงาม  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 25 1,580 39,500 
5 บ้านไทรงาม อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรยีนโรงเรียนขนาดเล็ก 1 108,000 108,000 
6 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค ์  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 19 1,580 30,020 
7 บ้านดาดอุดม อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
8 บ้านดาดอุดม เครื่องตัดหญ้า แบบ ล้อจักรยาน 1 12,000 12,000 
9 บ้านท่าโรง อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
10 บ้านน ้าอ้อม  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 12 1,580 18,960 
11 บ้านภูน ้าหยด อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรยีนโรงเรียนขนาดเล็ก 1 108,000 108,000 
12 บ้านภูน ้าหยด อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
13 บ้านวังน้อย  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 15 1,580 23,700 
14 บ้านวังน้อย อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
15 บ้านวังน้อย เครื่องตัดหญ้า แบบ ล้อจักรยาน 1 12,000 12,000 
16 บ้านวังลึก อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 

(ประถมศึกษา) 
1 126,000 126,000 

17 บ้านวังลึก อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
18 รัฐประชานสุรณ ์  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 45 1,580 71,100 
19 วัลลภานุสรณ ์  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 40 1,580 63,200 
20 วัลลภานุสรณ ์ อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
21 บ้านโคกตะขบ อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
22 บ้านโคกตะขบ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA  

ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
1 30,300 30,300 
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ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น 

23 บ้านโคกตะขบ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว 

1 15,300 15,300 

24 บ้านจัดสรร อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
25 บ้านซับน้อยพัฒนา อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรยีนโรงเรียนขนาดเล็ก 1 108,000 108,000 
26 บ้านซับน้อยพัฒนา เครื่องตัดหญ้า แบบ ล้อจักรยาน 1 12,000 12,000 
27 บ้านนาน ้าโครม  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 15 1,580 23,700 
28 บ้านนาน ้าโครม อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 

(ประถมศึกษา) 
1 126,000 126,000 

29 บ้านวังขาม เครื่องตัดหญ้า แบบ ล้อจักรยาน 1 12,000 12,000 
30 บ้านซับชมภ ู โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศกึษา 10 1,580 15,800 
31 บ้านซับตะเคียนทอง อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
32 บ้านท่าสวาย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศกึษา 17 1,580 26,860 
33 บ้านบัววัฒนา อุปกรณ์วิชางานเกษตร 1 43,000 43,000 
    รวมท้ังสิ้น 231  1,449,540 

 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต 

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต ่ากว่า 1 ล้านบาท  จ านวน 33 รายการ  
รวม 231หน่วย รวมงบประมาณ 1,449,540  บาท 

ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

หน่วย  ต่อหน่วย  รวมทั้งสิ้น 
1 บ้านโป่งบุญเจริญ อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 

(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน้) 
1 120,000 120,000 

2 บ้านแก่งหินปูน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 11 1,680 18,480 
3 บ้านคลองทราย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศกึษา 92 1,580 145,360 
4 บ้านคลองทราย เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA  

ขนาด 4,500 ANSI Lumens 
1 62,500 62,500 

5 บ้านคลองทราย จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว 

1 45,500 45,500 

6 บ้านคลองทราย เครื่องถ่ายเอกสารแบบดจิิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาท ี

1 120,000 120,000 

7 บ้านตะกุดไผ ่ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 40 1,680 67,200 
8 บ้านล านารวย ครุภณัฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 1 150,000 150,000 
9 บ้านวังไผ ่ ครุภณัฑ์ส าหรับงานไม ้ 1 100,000 100,000 
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ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

หน่วย  ต่อหน่วย  รวมทั้งสิ้น 
10 บ้านหนองไม้สอ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA  

ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
1 30,300 30,300 

11 บ้านหนองไม้สอ เครื่องท าน ้าเย็น แบบท่อต่อ 2 ก๊อก 1 14,600 14,600 
12 บ้านหนองสะแก ตู้เหล็ก 2 บาน 1 5,500 5,500 
13 บ้านคลองกระจังวังไทร เครื่องท าน ้าเย็น แบบท่อต่อ 2 ก๊อก 1 14,600 14,600 
14 บ้านทุ่งเศรษฐี ครุภณัฑ์ส าหรับงานไฟฟ้า 1 100,000 100,000 
15 บ้านบึงนาจาน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศกึษา 30 1,580 47,400 
16 บ้านบึงนาจาน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 25 1,680 42,000 
17 บ้านหนองจอก 

วังก าแพง 
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 37 1,680 62,160 

18 บ้านหนองสรวง อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน้) 

1 120,000 120,000 

19 บ้านหนองสรวง เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA  
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

1 42,500 42,500 

  รวมท้ังสิ้น 248  1,308,100 
ได้ร ับแจ้งจ ัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ  

ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04006/ว1672 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขอให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่ าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี ่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี ่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
เร่งด าเนินการจัดซื้อเพ่ือให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
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(2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต ่ากว่า  
1 ล้านบาท  จ านวน 46 รายการ  รวม 1,205 หน่วย รวมงบประมาณ 3,988,440บาท 

ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย ตอ่หน่วย รวมทั้งสิ้น 

1 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบรุี  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 

1 จอ 45,500 

2 บ้านบึงกระจับ  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 30 ชุด 44,400 
3 บ้านเข็มทอง  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศกึษา 70 ชุด 110,600 
4 บ้านพุขาม  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศกึษา 18 ชุด 28,440 
5 บ้านพุขาม  อุปกรณ์วิชางานเกษตร  

แบบ 2 (เลือกรายการ) 
1 ชุด 63,000 

6 บ้านรวมทรัพย ์  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
แบบ 2 (เลือกรายการ) 

1 ชุด 95,000 

7 บ้านวังใหญ ่  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

1 เครื่อง 62,500 

8  บ้านซับน้อย  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห ์
ระดับประถมศึกษา 

1 ชุด 65,500 

9  บ้านเนินสะอาด  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 

1 เครื่อง 30300 

10  บ้านบ่อรัง  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

1 เครื่อง 42,500 

11  บ้านโคกส าราญ  ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 3 เครื่อง 74,100 
12  บ้านโคกส าราญ  ถังน ้า แบบสเตนเลส  

ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 
3 ถัง 51,000 

13  อนุบาลศรีเทพ 
(สว่างวัฒนา) 

 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด แบบ 2  
(เลือกรายการ) 

1 ชุด 80,000 

14  บ้านหนองสะแกสี ่  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 12 ชุด 17,760 
15  บ้านหนองสะแกสี ่  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศกึษา 25 ชุด 39,500 
16  บ้านหนองหมู  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้ 11,000 
17  บ้านเกาะแกว้  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร ์

(เลือกรายการ) 
1 ชุด 150,000 

18  บ้านเกาะแก้ว  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

4 เครื่อง 250,000 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

70 

ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย ตอ่หน่วย รวมทั้งสิ้น 

19  บ้านโคกสะแกลาด  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด  
แบบ 2 (เลือกรายการ) 

1 ชุด 80,000 

20  บ้านเนินถาวร  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบตัิการคณิตศาสตร์ 
(เลือกรายการ) 

1 ชุด 400,000 

21  บ้านปากตก  ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง 24,700 
22  บ้านนาเฉลียงใต ้  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 56 ชุด 82,880 
23  บ้านนาเฉลียงใต ้  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) 
1 ชุด 126,000 

24  บ้านวังโบสถ ์  อุปกรณ์วิชางานเกษตร 
แบบ 2 (เลือกรายการ) 

1 ชุด 63,000 

25  อนุบาลหนองไผ ่  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 32 ชุด 53,760 
26  อนุบาลหนองไผ ่  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์  

ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 
1 เครื่อง 62,500 

27  บ้านกองทูล  
(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 

 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้ 5,500 

28  บ้านนาทุ่ง  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 56 ชุด 82,880 
29  บ้านนาทุ่ง  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์  

ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
1 เครื่อง 42,500 

30  บ้านกลาง  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 90 ชุด 151,200 
31  บ้านสันเจรญิ 

โป่งสะทอน 
 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 17 ชุด 25,160 

32  บ้านสันเจรญิโป่งสะทอน  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศกึษา 38 ชุด 60,040 
33  บ้านไร่เหนือ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน้) (เลือก
รายการ) 

1 ชุด 120,000 

34  ชุมชนบ้านโภชน์  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร ์(เลือก
รายการ) 

1 ชุด 150,000 

35  ชุมชนบ้านโภชน์  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

1 เครื่อง 62,500 

36  ชุมชนบ้านท่าเสา  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห ์
ระดับก่อนประถมศึกษา 

1 ชุด 59,800 

37  อนุบาลบึงสามพัน  
(ซับสมอทอด) 

 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) 
 

1 ชุด 126,000 
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ที ่ โรงเรียน รายการ 
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 
หน่วย ตอ่หน่วย รวมทั้งสิ้น 

38  อนุบาลบึงสามพัน  
(ซับสมอทอด) 

 โตะ๊เก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 94 ชุด 157,920 

39  บ้านราหุล  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร ์ 
(เลือกรายการ) 

1 ชุด 150,000 

40  บ้านราหุล  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2  
(เลือกรายการ) 

1 ชุด 63,000 

41  บ้านศรีมงคล  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) 

1 ชุด 126,000 

42  บ้านศรีมงคล  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2  
(เลือกรายการ) 

1 ชุด 63,000 

43  บ้านซับบอน  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด แบบ 1  
(เลือกรายการ) 

1 ชุด 60,000 

44  บ้านพญาวัง  เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

2 เครื่อง 125,000 

45  บ้านซับไม้แดง  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 50 ชุด 84,000 
46  บ้านซับไม้แดง  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน้)  
(เลือกรายการ) 

1 ชุด 120,000 

  รวม 1,205 ชุด 3,988,440 
ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ ด่วนที่สุด  

ที่ ศธ 04006/ว1670 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดซื ้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขอให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร พ.ศ.2562 ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เร่งด าเนินการจัดซื้อ
เพื่อให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน เมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น และเร่งรัด  
การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

72 

(3) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รายละเอียดประกอบ  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   แผนงานพื ้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนขนาด
กลางในสังกัด  จ านวน 8  โรงเรียน 16 รายการ  รวมงบประมาณ 2,379,200 บาท 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ 

รวม 
รูปแบบ งบประมาณ รูปแบบ งบประมาณ 

1 บ้านโคกส าราญ IC3 255,600 11 41,800 297,400 
2 บ้านพุขาม IC3 255,600 11 41,800 297,400 
3 บ้านรวมทรัพย ์ IC3 255,600 11 41,800 297,400 
4 บ้านวังใหญ่ IC3 255,600 11 41,800 297,400 
5 บ้านไร่เหนือ IC3 255,600 11 41,800 297,400 
6 บ้านปากตก IC3 255,600 11 41,800 297,400 
7 บ้านซับไม้แดง IC3 255,600 11 41,800 297,400 
8 บ้านราหุล IC3 255,600 11 41,800 297,400 

รวม 2,044,800 88 334,400 2,379,200 
ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ ด่วนที่สุด  

ที ่ ศธ 04005/ว440 ลงวันที ่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตาม
วงเงินแต่ละรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเร่งด าเนินการจัดซื้อเพ่ือให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว ซึ่งอยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จะก่อหนี้ผูกพันได้  
ก็ต่อเมื่อได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น 
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(4) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดประกอบการโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
รายการระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 3  โรงเรียน 6 รายการ  
รวมงบประมาณ 1,255,200  บาท 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ 

รวม 
รูปแบบ งบประมาณ รูปแบบ งบประมาณ 

1 บ้านวังขอน IC4 357,600 16 60,800 418,400 
2 บ้านหนองย่างทอย IC4 357,600 16 60,800 418,400 
3 บ้านบ่อไทย IC4 357,600 16 60,800 418,400 

รวม 1,072,800 48 182,400 1,255,200 
ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ ด่วนที่สุด  

ที ่ ศธ 04005/ว440 ลงวันที ่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ตามวงเงินแต่ละรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเร่งด าเนินการจัดซื้อเพ่ือให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้
แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว ซึ่งอยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จะก่อหนี้ผูกพัน
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น 
 

(5) การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส าหรับโรงเรียน 
Stand Alone ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานยุทศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กิจกรรมหลักการส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกล โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส าหรับโรงเรียน 
Stand Alone จ านวน 3,168 โรงเรียน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 53  โรงเรียน 154  รายการ  
รวมงบประมาณ 2,539,000 บาท 

ที ่ โรงเรียน จ านวนชุด ราคาต่อชุด ราคารวม 
1 บ้านเขายางโปร่ง 3 17,500 49,500 
2 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 3 17,500 49,500 
3 บ้านแสงมณีวิทยา 3 17,500 49,500 
4 บ้านทุ่งใหญ่ 3 17,500 49,500 
5 บ้านมาบสมอสามัคคี 3 17,500 49,500 
6 บ้านไทรงาม 3 17,500 49,500 
7 บ้านหนองสะแก 3 17,500 49,500 
8 บ้านโคกสง่า 3 17,500 49,500 
9 บ้านหนองคล้า 3 17,500 49,500 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนชุด ราคาต่อชุด ราคารวม 
10 บ้านสามัคคีพัฒนา 3 17,500 49,500 
11 บ้านพระที่นั่ง 3 17,500 49,500 
12 บ้านน ้าอ้อม 2 17,500 32,000 
13 บ้านเขาสูงราษฎร์บ ารุง 3 17,500 49,500 
14 บ้านซับตะแบก 3 17,500 49,500 
15 บ้านซับกระโซ่ 3 17,500 49,500 
16 วัลลภานุสรณ์ 3 17,500 49,500 
17 บ้านม่วงชุม 3 17,500 49,500 
18 บ้านคลองกระจังวังไทร 3 17,500 49,500 
19 บ้านนาสวรรค์ 3 17,500 49,500 
20 บ้านนาสนุ่น 3 17,500 49,500 
21 บ้านนาน ้าโครม 3 17,500 49,500 
22 บ้านจัดสรร 3 17,500 49,500 
23 บ้านสันติธรรม 3 17,500 49,500 
24 บ้านท่าไม้ทอง 3 17,500 49,500 
25 บ้านศรีเทพน้อย 3 17,500 49,500 
26 บ้านหนองจอกวังก าแพง 3 17,500 49,500 
27 บ้านโคกหิน 3 17,500 49,500 
28 บ้านชับน้อยพัฒนา 3 17,500 49,500 
29 บ้านรังย้อย 3 17,500 49,500 
30 บ้านเนินพัฒนา 3 17,500 49,500 
31 บ้านห้วยตลาด 2 17,500 32,000 
32 บ้านเฉลียงทอง 2 17,500 32,000 
33 บ้านไร่ขอนยางขวาง 3 17,500 49,500 
34 บ้านหัวโตก 3 17,500 49,500 
35 บ้านนาวังแหน 3 17,500 49,500 
36 บ้านป่าคาย 3 17,500 49,500 
37 บ้านล าตาเณร 3 17,500 49,500 
38 บ้านชับชมภู 3 17,500 49,500 
39 บ้านสระเกษ 3 17,500 49,500 
40 บ้านซับตะเคียนทอง 3 17,500 49,500 
41 บ้านตะกุดงาม 3 17,500 49,500 
42 บ้านสระหมื่นเชียง 3 17,500 49,500 
43 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 17,500 49,500 
44 บ้านคลองยาง 3 17,500 49,500 
45 บ้านปู่จ้าว 3 17,500 49,500 
46 บ้านกันจุ 3 17,500 49,500 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนชุด ราคาต่อชุด ราคารวม 
47 บ้านหนองพลวง 3 17,500 49,500 
48 บ้านบึงสามพัน 3 17,500 49,500 
49 บ้านทรัพย์เกษตร 3 17,500 49,500 
50 บ้านขับส าราญเหนือ 3 17,500 49,500 
51 บ้านสระแก้ว 1 17,500 17,500 
52 บ้านวังไลย์ 3 17,500 49,500 
53 บ้านคลองตะคร้อ 3 17,500 49,500 

 รวม 154  2,539,000 
 
ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามหนังสือจัดสรรงประมาณ ด่วนที่สุด  

ที่ ศธ 04005/ว553 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้จะลงนามในสัญญา 
ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 การด าเนินการบริหารงบลงทุนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1. กลุ ่มนโยบายและแผนแจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ให้กับสถานศึกษา และกลุ่ มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2. แจ้งสถานศึกษาที ่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กรณีสิ ่งก่อสร้างให้แจ้งยืนยันสถานที่ก่อสร้าง  
และกรณีปรับปรุงซ่อมแซมให้ด าเนินการจัดท า ปร.4–ปร.5–ปร.6 ใหม่ตามราคากลางปัจจุบัน เพื่อให้กลุ่ม
นโยบายและแผนรับรองในการจัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะน าไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 
ดังกล่าว ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ดังนี้ 

3.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.1.1 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) ได้แจ้งสถานศึกษา

ที่รับจัดสรร จ านวน  52  แห่ง  ด าเนินการดังนี้ 
1) เตรียมด าเนินการตามรายละเอียด(ปร.4–ปร.5–ปร.6) จากกลุ่มนโยบายและแผน

ที่ได้รับรองในการประทับตราส่วนราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

2) ก าหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน 
3) สถานศึกษาพิจารณาผู้เสนอราคา 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

76 

4) สถานศึกษาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ชนะการ
เสนอราคาและรอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด  

5) สถานศึกษาลงนามในสัญญา และส่งส าเนาสัญญา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในระบบ GFMIF 
ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

6) แจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
7) คณะกรรมการตรวจรับงานและรายงานผล 
8) เบิกจ่ายงบประมาณภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันตรวจรับแล้วเสร็จ 

 
3.1.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ได้แจ้ง

สถานศึกษาท่ีรับจัดสรร จ านวน 12 แห่ง  จ าแนกเป็น 
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท จ านวน 8 โรงเรียน   
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5,000,000 บาท จ านวน 2 โรงเรียน 

 ด าเนินการดังนี้ 
1) สถานศึกษาเตรียมการจัดท าราคากลาง /คุณลักษณะเฉพาะ 
2) ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ในการจัดท าประกาศ เชิญชวนทั่วไป และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ /   
คุณสมบัติผู้เสนอราคา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

ครั้งที่ 2 สถานศึกษาจัดพิมพ์เอกสารผู้เสนอราคาทุกราย 
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท  เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2563   
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5,000,000 บาท  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

3) สถานศึกษาพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา  
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท  เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2563   
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5,000,000 บาท  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2563 

4) สถานศึกษาจัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรอผลการอุทธรณ์ 7 วันท า
การนับแต่วันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

5) เมื่อครบก าหนดการอุทธรณ์  สถานศึกษาแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาจัดท าบัญชี
แสดงปริมาณงานและราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ให้ตรงกับแบบรูป
รายละเอียดตามประกาศ และเจรจาเพื่อปรับลดราคา โดยเทียบกับราคากลาง  
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท  เมื่อวันที่ 1-9 

ธันวาคม 2563   
 การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1,000,000 บาท  เมื่อวันที่ 16-24 ธันวาคม 2563 

6) สถานศึกษารอลงนามในสัญญา เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด 
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7) สถานศึกษาส่งส าเนาสัญญา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือลงบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIF ภายใน 3 วันท าการ
นับตั้งแต่ วันลงนามในสัญญา 

8) แจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
9) ผู้ควบคุมงานควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามงวดงาน  ,

คณะกรรมการตรวจรับงานและรายงานผล 
10) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เชิญสถานศึกษา 

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จ านวน 8  แห่ง   เพื่อประชุมติดตาม เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

11) เบิกจ่ายงบประมาณ 
12) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 บริหารงบประมาณ

เหลือจ่าย งบลงทุน ดังนี้ 
12.1) เสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ ขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ การศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการ 
12.2) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายครั้งที่ 1 (เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) 

ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันที่สถานศึกษา ลงนามในสัญญา 
12.3) เชิญสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการเก่ียวกับเงินเหลือ

จ่ายจากการด าเนินการจากการงบลงทุน 
12.4) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
12.5) แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณด าเนินการ 
12.6) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
12.7) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายครั้งที่ 2 (เหลือจากการ คืนเงินค่า

เสาเข็ม) และด าเนินการตามข้อ 12.1- 12.6 
 

3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รอแจ้งจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการดังนี้ 

3.2.1 ครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นการ
จัดซื้อจัดจ้างไมเ่กิน 500,000 บาท 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดท าแผนการจัดซื้อ 
/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าราคากลาง /คุณลักษณะเฉพาะ 

2) การจัดท าประกาศเชิญชวนทั่วไป   
3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คุณสมบัติผู้เสนอราคา และจัดพิมพ์เอกสาร           

ผู้เสนอราคาทุกราย 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิจารณา 
ผลผู้ชนะการเสนอราคา   

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดท าประกาศ 
ผู้ชนะการเสนอราคา (ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563)และรอผลการอุทธรณ์ 
7 วันท าการนับแต่วันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

6) เมื่อครบก าหนดการอุทธรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  แจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาเจรจาเพ่ือปรับลดราคา  

7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงนาม ในสัญญา 
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด  และบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIF ภายใน 3 
วันท าการนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

8) แจ้งผู้รับจ้างส่งของ 
9) คณะกรรมการตรวจรับงานและรายงานผล 
10) เบิกจา่ยงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.2.2 ครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 
500,000 บาท 

1) เตรียมก าหนดราคากลาง /ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ  
2) สถานศึกษาพิจารณาผู้เสนอราคา 
3) สถานศึกษาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ชนะการเสนอ

ราคา และรอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด  
4) สถานศึกษาลงนามในสัญญา  และส่งส าเนาสัญญา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือลงในระบบ GFMIF  
ภายใน 3 วันท าการ 

5) แจ้งผู้รับจ้างส่งของ 
6) คณะกรรมการตรวจรับงานและรายงานผล 
7) เบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.2.3 ครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษาที่ด าเนินการโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดท าแผนการจัดซื้อ 
/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าราคากลาง /คุณลักษณะเฉพาะ 

2) การจัดท าประกาศเชิญชวนทั่วไป   
3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คุณสมบัติผู้เสนอราคา และจัดพิมพ์เอกสาร           

ผู้เสนอราคาทุกราย 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิจารณาผลผู้ชนะ

การเสนอราคา   
5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดท าประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา (ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563)และรอผลการอุทธรณ์ 7 วันท าการ
นับแต่วันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 



 

 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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6) เมื่อครบก าหนดการอุทธรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  แจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาเจรจาเพ่ือปรับลดราคา  

7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงนาม ในสัญญา 
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด  และบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIF ภายใน 3 
วันท าการนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

8) แจ้งผู้รับจ้างส่งของ 
9) คณะกรรมการตรวจรับงานและรายงานผล 
10) เบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ผลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 31  มีนาคม 2564 
1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2564   

ได้ก่อหนี้ผูกพันได้ครบถ้วนทุกรายการ  มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 23.67 ของงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติแจ้งโอนเงินประจ างวดให้ด าเนินการ   รายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
เงินประจ า

งวด 
เบิกจ่าย 

PO  
(ซื้อ/จ้าง) 

คงเหลือ 
คิดเป็นร้อยละ

ของการ
เบิกจ่าย 

1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้าง งบโรงเรียนปกติ 
จ านวน 36 แห่ง 

4,350,800 4,350,226  574 99.99 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
งบโรงเรียนประชารัฐ   
 (โรงเรียนบ้านหนองสะแก) 

372,000 0 326,096 45,904 0 

3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และค่าซ่อมแซมอาคาร
เรียน งบโรงเรียนคุณภาพ 
จ านวน 7 แห่ง 

12,431,000 
 

906,904 10,082,096 1,442,000 7.30 

4 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน งบ
โรงเรียนปกติ จ านวน 21 แห่ง 

17,376,500 
 

3,011,622 14,184,160 3,120.00 
 

17.33 

 
2. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  ยังไม่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด 

 
 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ที่ 681/2563   ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงบประมาณทุกรายการในการด าเนนิการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ค าสั่ง   
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

ที่ 1/2564   ลงวันที่ 5 มกราคม 2564   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ที่ 745/2563  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563      

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ที่ 746/2563  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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คณะท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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คณะท ำงำน 

 

1. นายไท    พานนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     หัวหน้าคณะท างาน 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

2. นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองหัวหน้าคณะท างาน 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์   เขต 3   

3. นายธีรภัทร์  ภาวะรีย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองหัวหน้าคณะท างาน 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

4. นางชฎากรณ์   บรรเลงรมย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองหัวหน้าคณะท างาน 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

5. นางบูลยาวี   ทุยไชยสง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองหัวหน้าคณะท างาน
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

6. น.ส.นวลจันทร์  ศักดิ์สมวาส ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   คณะท างาน 
7. น.ส.พรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
8. นางปาริชาติ   เข่งแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม    คณะท างาน               

และประเมินผลการจดัการศึกษา 
9. นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   คณะท างาน 
10. นายพิชิตชัย   อนนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน                 
11. นายสมาน พรหมมาก นิติกรช านาญการพิเศษ  ปฏิบัตหิน้าท่ี  คณะท างาน    

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
12. น.ส.ธนิษฐา เทียนไสว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี  คณะท างาน             

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13. นายสุระศักดิ์    สืบสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   คณะท างาน             

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14. นายปัณณธร  บัวอุบล ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
15. นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
16. นางเสาวภา  หงส์ประภาวงศ ์ ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
17. น.ส.พัชรินทร์  วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
18. นางสุปัญญา  โพธิ์หา ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
19. นางปิยะวรรณ์  เชิญทอง ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
20. นางกัญจนา  มีศิร ิ ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
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21. นางรังสิมา  บัวทอง ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
22. นางมัทณา   ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
23. น.ส.สุกัญญา   จันทร์งาม ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
24. นางอัมพร   จันทรางกูล นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
25. นายประชา จงเรียน นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
26. น.ส.ปัทมาภรณ์  พรายพร นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
27. นางอุมาพร  อัครางกูร นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
28. นายอนวัฒน์  แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
29. นางกิตติกาญจน์  แต้มทอง นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
30. นางอรพรรณ  กึนส ี นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
31. นางนภัสกรณ์  เลียบโลก นักวิชาการพัสด ุ    คณะท างาน 
32. น.ส.ปาจารีย์  ตรีทศบด ี นักวิชาการเงินและบญัชี    คณะท างาน 
33. น.ส.นันทนา ศรีค า  นักวิชาการเงินและบญัชี    คณะท างาน 
34. น.ส.สุกัญญา  กวยทอง นักจัดการงานท่ัวไป    คณะท างาน 
35. นางอัจฉรา    สายคณุากร นักจัดการงานท่ัวไป    คณะท างาน 
36. น.ส.วรรณวิไล   ทรัพย์เกษมชัย นักจัดการงานท่ัวไป    คณะท างาน 
37. น.ส.นิศานาถ    ศิริลา นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
39. น.ส.ชารินี พิลาสุข เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 
40. น.ส.ศิริพรรณ  จงด ี เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 
41. นางสุภัสสรา   ทองหาญ เจ้าพนักงานธุรการ        คณะท างาน   
42. น.ส.อมรฤดี   ประดับมุข พนักงานราชการ    คณะท างาน 
43. น.ส.จันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศ  พนักงานราชการ    คณะท างาน 
44. นางสาวธรา  เศรษฐี พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)   คณะท างาน 
45. นายสิทธิกร   บัวทอง เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง    คณะท างาน 
46. นายณัฐพงษ์  นนทะพา เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง    คณะท างาน 
47. นายอิสรพงษ์  ช้างอ้น เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง    คณะท างาน  
48. น.ส.กิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะท างานและเลขานุการ 
49. นางคนึง คุ้มตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างานและเลขานุการ 
50. นางสุกันยา  เกตุหอม นักวิชาการการเงินและบัญชี     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
51. น.ส.สมหมาย คูโคกสูง นักวิชาการพัสดุ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางพรเมษา  ใจอยู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
53. น.ส.ปวงอรเบ้าสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รวบรวม สรุปและจดัท ำรูปเล่ม 

1. นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   เขต 3  
2. น.ส.กิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
3. นางคนึง คุ้มตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
4. นางสุกันยา  เกตุหอม  นักวิชาการการเงินและบัญชี  
5. น.ส.สมหมาย คูโคกสูง  นักวิชาการพัสดุ   
6. นางพรเมษา  ใจอยู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
7. น.ส.ปวงอรเบ้าสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    

ออกแบบปก 
1.น.ส.ปวงอร  เบ้าสิน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2.นายอิสรพงษ์   ช้างอ้น  เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง 
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