วิ สยั ทัศน์ ศธจ.เพชรบุรี
ประชากรมีความมั่นคงในชีวิต มีศักยภาพในการแข่งขัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
PH ETC H AB U R I PR OV I N C I A L ED U C A T I ON OF F I C E

อ�ำนาจหน้ าที่

วิ สยั ทัศน์ จงั หวัดเพชรบุรี

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
		 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
2. จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สัง่ การ ก�ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานและสถานศึกษา
		 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
		 เพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินการเกีย่ วกับ งานด้านวิชาการ นิเทศ และแนะแนวการศึกษา
		 ทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ตรวจสอบด้ า นการบริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
		 กระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริม และประสานงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบตั งิ านภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับ
ประเทศ

สร้างความเติบโต
พัฒนา สร้างรากฐาน สร้างความเข้มแข็ง
กระจายโอกาส สร้างเครือข่าย เสริมสร้างประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพ พัฒนากระบวนการ
ขยายฐาน สร้างความเป็นเลิศ

จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา
• สร้างเมืองเพชรบุรีให้เป็นสังคมคุณภาพ ที่มีเอกลักษณ์ของการเป็น
สังคมอุดมปัญญา สังคมเอือ้ อาทรต่อกัน สังคมแห่งโอกาสส�ำหรับทุกคน สังคม
เป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกือ้ กูล
แบ่งปัน มุง่ พัฒนาให้เป็นต้นแบบ สังคมคุณภาพระดับประเทศ ทีเ่ ป็น เมืองน่าอยู่
น่ากิน น่าเที่ยว
• การปฏิรปู และปรับเปลีย่ นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของจังหวัด เน้นให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ มีระบบการจัดการ ทัง้ ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง ที่มีประสิทธิภาพ ในการเป็นแหล่งต้นทุน ที่มีคุณค่า ต่อระบบ
การเกษตร การท่องเทีย่ ว การพัฒนาจังหวัด และวิถชี วี ติ ของชุมชน ประชาชน
มุ่งสร้างจังหวัด ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

สร้างความถนัด
ปรับปรุงกลไก ฟื้นฟู เพิ่มขีดความสามารถ
พัฒนาความเข้มแข็ง ปฏิรูป ขับเคลื่อนสร้างกลไก
กระตุ้นให้เกิด สร้างแรงจูงใจ

ส�ำนักงานศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบุรี
รักษาเสถียรภาพ
สร้างความเท่าเทียม พัฒนาขุมกำ�ลัง
วิชาการสร้างคุณภาพ ยกระดับ ระดมทรัพยากร

ตัดทอน
หลอมรวม ปรับลด เพิ่มมาตรการ
ปรับโครงสร้างพลิกฟื้น

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ออกแบบ & พิ มพ์ที่ : บริ ษทั เพชรภูมิการพิ มพ์ จ�ำกัด โทร. 032-474-877-8 e-mail : petchpoom2561@gmail.com

อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส�ำราญ ต�ำบลนาวุ้ง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3289-3095

นายสมสันต์ ลือก�ำลัง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ดัชนี ด้านการศึกษา

ข้อมูลพืน้ ฐานด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สังกัด
จ�ำนวน
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 241
1.1 สพป.เพชรบุรี เขต 1
93
1.2 สพป.เพชรบุรี เขต 2
123
1.3 สพม.10
22
1.4 ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 22
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
8
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
7
4.1 มหาวิทยาลัย
5
4.2 โรงเรียนสาธิต
1
4.3 มหาวิทยาลัยเปิด (มสธ.เพชรบุรี)
1

นักเรียน
47,069
12,202
15,485
18,199
1,183
16,231
6,211
17,361
17,158
203
897

ครู
3,576
1,091
1,231
1,121
133
859
354
799
781
18
-

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
5.1 โรงเรียนเทศบาล
5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

172
14
158

11,994
6,835
5,159

778
384
394

1
3
9

400
590
6,446

37
30
125

6. สถาบันพระบรมราชชนก (วิทยาลัยพยาบาล)
7. กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
8. ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)
รวมทั้งหมด

463

1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)

2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)

3. ด้านคุณภาพทางการศึกษา (Quality)

4. ด้านประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)

107,199 6,558

โครงการส�ำคัญที่ดำ� เนิ นการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ิ
โครงการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามโครงการ TFE : Team For Education
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมCoaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
แกนน�ำในจังหวัดเพชรบุรี
7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท�ำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
8. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี

โครงสร้างองค์กร
• นายสมสันต์ ลือก�ำลัง
ศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบุรี
• นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
รองศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบุรี
• กลุ่มอ�ำนวยการ
3 คน
ผอ.กลุ่ม นางสายใจ จิรชีพพัฒนา
• กลุ่มนโยบายและแผน
5 คน
ผอ.กลุ่ม นายชูศักดิ์ ประเสริฐ
• กลุ่มบริ หารงานบุคคล
7 คน
ผอ.กลุ่ม น.ส.ฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง
• กลุ่มพัฒนาการศึกษา	
5 คน
ผอ.กลุ่ม นางยุพาภรณ์ จงเจริญ
• กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
3 คน
และกิ จการนักเรียน
ผอ.กลุ่ม ----ว่าง--• กลุ่มนิ เทศ ติ ดตาม
4 คน
และประเมิ นผล
ผอ.กลุ่ม นางสุภัคญาณี สุขส�ำราญ
• กลุ่มส่งเสริ มการศึกษาเอกชน 3 คน
ผอ.กลุ่ม นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง
• หน่ วยตรวจสอบภายใน
0
• คุรสุ ภา	
2 คน
• ลูกจ้าง
10 คน
รวมบุคลากรทัง้ สิ้ น

5. ด้านการตอบโจทย์บริ บทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)

44 คน

