
การก ากับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (รอบ 6 เดือน) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีโครงการตามแผนทั้งหมด 40 โครงการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1 โครงการจดังานฉลองวันเด็ก

แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
-  เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และผูน้ า
กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกจิกรรม 
จ านวน 300 คน 

-  เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และผูน้ า
กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกจิกรรม 
จ านวน 300 คน 

  

2 โครงการจดัระเบียบสังคม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในจังหวัดพิษณโุลก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (To be 
number one) 

-  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายระดับอนุบาล/ปฐมวัย 
จัดกิจกรรมสร้างภูมคิุ้มกันยาเสพติด
ให้แก่นักเรียน และผ่านเกณฑ์
คุณภาพทุกแห่ง 
-  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายระดับประถมศึกษา 
จัดกิจกรรมสร้างภูมคิุ้มกันยาเสพติด
ให้แก่นักเรียน และผ่านเกณฑ์
คุณภาพทุกแห่ง 
-  ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด และผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
-  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายระดับขยายโอกาส 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา จัดกิจกรรมป้องกัน เฝา้
ระวังและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผ่าน
เกณฑ์คณุภาพทุกแห่ง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

3 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

-  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุก
ระดับทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

4 โครงการงานรัฐพิธีและวันส าคัญ
ของชาติ 

-  ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก ที่เข้า
ร่วมงานรัฐพิธีและวันส าคญัของชาติ 

-  ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก ที่เข้า
ร่วมงานรัฐพิธีและวันส าคญัของชาติ 

  

5 โครงการค่ายครอบครัวสมัพันธ์
สร้างสรรคค์นด ี

-  ครอบครัวนักเรียนสังกัด สพม.
เขต39 เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน ก าหนดจัด
ค่ายวันท่ี 14-16 สิงหาคม 2562 

  



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

30 ครอบครัว ๆ ละ  
3 คน รวม 60 คน  

ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร ์

6 โครงการน้อมน าพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรูไปสู่
การปฏิบัต ิ

-  ครสูังกัดโรงเรียนเอกชน เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 200 คน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ก าหนด
ด าเนินโครงการ วันที่ 31 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ววิ
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

  

7 โครงการประกวดระเบยีบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 

-  ลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้ังคับบัญชา 
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 252 คน 

-  ลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้ังคับบัญชา 
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 252 คน 

  

8 โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลมิ
พระเกียรติฯ 

-  สมาชิกยุวกาชาด และ
ผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 200 คน 

-  สมาชิกยุวกาชาด และ
ผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 200 คน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
9 โครงการพัฒนาประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนปฐมวยั 
-  ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร และ
ครูผูส้อนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วม
อบรม 
-  ร้อยละ 98 ของผู้บริหารและ
ครูผูส้อนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชนมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจดัการ การศึกษาปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพ 

-  ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร และ
ครูผูส้อนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วม
อบรม 
-  ร้อยละ 98 ของผู้บริหารและ
ครูผูส้อนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชนมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจดัการ การศึกษาปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 

 

 
 

 

10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

-  ร้อยละ 100 ผู้บริหารครผูู้สอน
และบุคลากรทาง  การศึกษา
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก จ านวน 
15 โรงเรียน รวม 50 คน    ได้ร่วม
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนระดับชาติ O-NET ซึ่งมี
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 
-  ร้อยละ 90 ผู้บริหารครผูู้สอนและ
บุคลากรทาง การศึกษาของโรงเรยีน
ในสังกัดมีความตระหนัก ความรู ้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ  O-NET 

-  ร้อยละ 100 ผู้บริหารครผูู้สอน
และบุคลากรทาง  การศึกษา
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก จ านวน 
15 โรงเรียน รวม 50 คน    ได้ร่วม
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนระดับชาติ O-NET ซึ่งมี
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 
-  ร้อยละ 90 ผู้บริหารครผูู้สอนและ
บุคลากรทาง การศึกษาของโรงเรยีน
ในสังกัดมีความตระหนัก ความรู ้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ  O-NET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินมาตรฐานและการ

-  ร้อยละ 100 ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชน 

-  ร้อยละ 100 ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชน 

 
 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

ประกันคณุภาพการศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 50 คน 
เข้ารับการอบรม 
การประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
-  ร้อยละ 90 ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมิน การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 50 คน 
เข้ารับการอบรม 
การประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
-  ร้อยละ 90 ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมิน การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

 

 
 

12 โครงการการศึกษาวิจัยการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนในจังหวัด
พิษณุโลก ตามนโยบาย/ภารกจิ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 

-  มีสรุปผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการศึกษาในรูปแบบ
รายงานการวิจยั ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 2 เรื่อง 
-  มีข้อมูลด้านการยกระดับคณุภาพ
การจัดการศึกษารูปแบบรายงาน
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชน จ านวน 1 เล่ม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

13 โครงการ TFE (Team For 
Education) 

-  ร้อยละ 100 มีศูนย์กลางข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การบรูณา
การด้านการเรยีนรู้ระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใน
ระดับจังหวดั 
-  มีแนวทางการพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน
แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดอย่าง
น้อย 1 แนวทาง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

14 โครงการ Coaching Teams 
เพื่อยกระดับการศึกษา 

-  มีแนวทางการนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที่
รับผิดชอบ  
ที่สอดคล้อง เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ อย่างน้อย 1 แนวทาง 

-  มีแนวทางการนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที่
รับผิดชอบ  
ที่สอดคล้อง เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ อย่างน้อย 1 แนวทาง 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

-  มี Supervisor Teams ระดับ
จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณา
การด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที ่จ านวน 
1 ทีม 

-  มี Supervisor Teams ระดับ
จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณา
การด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที ่จ านวน 
1 ทีม 

15 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (Academy) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

-  โรงเรียนท่ีเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  ทุกสังกัดจังหวัดพิษณุโลก 
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 51 
โรงเรียน 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 5,200 คน 

-  โรงเรียนท่ีเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  ทุกสังกัดจังหวัดพิษณุโลก 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 51 
โรงเรียน 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 5,200 คน 

 
 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
16 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ

บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

-  ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

17 โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทย
แลนด์ 4.0 และส านักงานยุค
ดิจิทัล 

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลกไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

18 โครงการพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณต์่อหน้า
พระฉายาลักษณส์มเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวกรณีผูไ้ดร้ับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ัน
สายสะพาย ประจ าปี 2561 สาย
ที่ 1 

-  ร้อยละ 100 ข้าราชการสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ท่ี
ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ช้ัน
สายสะพาย ประจ าปี 2561 สายที่ 1 
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณต์่อหน้าพระ
ฉายาลักษณ์     สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทุกคน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

19 โครงการฝึกอบรมบคุลากร
ทางการลูกเสือระดับผู้น า ขั้น
ความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) 

-  ร้อยละ 100 ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ท าหน้าที่
วิทยากร ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ี 
-  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร

-  ร้อยละ 100 ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ท าหน้าที่
วิทยากร ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ี 
-  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร

 
 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ที่
เข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ที่
เข้ารับการฝึกอบรม 

20 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ
ออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้าง
รายได้จาก Social Media) 

-  นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา เข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน 

-  นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา เข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
21 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนพื้นที่ชายแดน ของ
จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

-  มีแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 1 เล่ม 

-  มีแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 1 เล่ม 

  

22 โครงการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาเพื่อสรา้งโอกาส
ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก 

-  คณะกรรมการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัด
พิษณุโลก พิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมคัรเข้ารับ   การคัดเลือก คัด
สรร ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และยดึนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ให้ได้จ านวนรายชื่อผู้ผา่นการ
พิจารณากลั่นกรองและจัดล าดับ
ความส าคญัแล้ว จ านวน 4-5 ราย/
จังหวัด 
-  คณะกรรมการทุนการศึกษาของ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกลา้ฯ ประจ า
จังหวัด และคณะกรรมการอุปการะ
เยาวชนประจ าจังหวัด ดูแลจัดส่ง
เงินทุนการศึกษาให้ถึงเยาวชน
โดยเร็วที่สุด จ านวน 9 ราย โดยเป็น
นักเรียนในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 

-  คณะกรรมการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัด
พิษณุโลก พิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมคัรเข้ารับ   การคัดเลือก คัดสรร 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ได้
จ านวนรายชื่อผูผ้่านการพิจารณา
กลั่นกรองและจัดล าดับความส าคญั
แล้ว จ านวน 4-5 ราย/จังหวัด 
-  คณะกรรมการทุนการศึกษาของ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกลา้ฯ ประจ า
จังหวัด และคณะกรรมการอุปการะ
เยาวชนประจ าจังหวัด ดูแลจัดส่งเงิน
ทุนการศึกษาให้ถึงเยาวชนโดยเร็ว
ที่สุด จ านวน 9 ราย โดยเป็น
นักเรียนในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นท่ี 

-  ร้อยละ 80 สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
-  จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

รูปแบบและแนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวยัที่มีการน าไป
ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ช้ิน 
-  ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู ผูดู้แล
เด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกีย่วข้อง
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
สมวัย จ านวน 100 คน 

24 โครงการเพิม่โอกาสเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

-  มีข้อมูลสารสนเทศเด็กด้อยโอกาส    
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 
จ านวน 1 เล่ม 
-  ร้อยละ 60 ของเด็กออกกลางคัน
ที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

25 โครงการยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

-  ร้อยละ 100 ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 50 คน ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิการ 
-  ร้อยละ 90 นักเรียนพิการใน
โรงเรียนเอกชนไดร้ับ การพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่าง
เต็มศักยภาพ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
26 โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ 

ลดภยัสิ่งแวดล้อม” 
-  ร้อยละ 5 ขยะมลูฝอยท่ีส่งก าจดั 
ลดลง 
-  ร้อยละ 10 การใช้ถุงพลาสติกหู
หิ้ว ลดลง 
-  ร้อยละ 10 การใช้แก้วน้ า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ลดลง 
-  ร้อยละ 100 ไม่มีการใช้โฟมบรรจุ
อาหารในส านักงาน 
-  ร้อยละ 80 โรงเรียนเอกชนสังกัด

-  ร้อยละ 5 ขยะมลูฝอยท่ีส่งก าจดั 
ลดลง 
-  ร้อยละ 10 การใช้ถุงพลาสติกหู
หิ้ว ลดลง 
-  ร้อยละ 10 การใช้แก้วน้ า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ลดลง 
-  ร้อยละ 100 ไม่มีการใช้โฟมบรรจุ
อาหารในส านักงาน 
-  ร้อยละ 80 โรงเรียนเอกชนสังกัด

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ด าเนินกิจกรรมการลด 
และคัดแยกขยะมลูฝอยผ่านเกณฑ์
การประเมินตัวช้ีวัดที่ก าหนดทุกข้อ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ด าเนินกิจกรรมการลด 
และคัดแยกขยะมลูฝอยผ่านเกณฑ์
การประเมินตัวช้ีวัดที่ก าหนดทุกข้อ 

27 โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

-  นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน เข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ก าหนด
ด าเนินโครงการระหว่างวันท่ี 24-26
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
28 โครงการจดัท าแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 

-  มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาจังหวัดพิษณโุลก (พ.ศ. 
2562–2565) จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 1 เล่ม 
-  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก มีแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับจัดท า  ค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจาป)ี จ านวน 1 เล่ม 

-  มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาจังหวัดพิษณโุลก (พ.ศ. 
2562–2565) จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 1 เล่ม 
-  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก มีแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับจัดท า  ค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจาป)ี จ านวน 1 เล่ม 

 
 
 
 
 

 

30 โครงการติดตามและรายงานผล
การปฏิบัตริาชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2562 

-  มีรายงานผลการปฏบิัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 1 เล่ม 
-  มีรายงานผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก เพื่อใช้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน
การศึกษาภายในจังหวดัพิษณุโลก 
จ านวน 50 เล่ม 

-  มีรายงานผลการปฏบิัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 1 เล่ม 
-  มีรายงานผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก เพื่อใช้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน
การศึกษาภายในจังหวดัพิษณุโลก 
จ านวน 50 เล่ม 

 
 
 
 
 
 

 

31 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 

-  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 1 
เล่ม 

-  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 1 
เล่ม 

  

32 โครงการจดัประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษา , คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

-  จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก จ านวน 
4 ครั้ง / ปีงบประมาณ 2562 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก  

-  จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 4 ครั้ง / 
ปีงบประมาณ 2562 

33 โครงการการตรวจสอบข้อมลู
และจัดท ารายละเอยีดและการ
น าเสนอการบรรจ ุแต่งตั้งและ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ทุก
ต าแหน่ง 

-  ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแห่ง   ได้ข้อมูลที่มี
ความครบถ้วน เรียบร้อย ถูกต้อง  
สามารถน าข้อมูลไปใช้เชื่อมต่อกันได้
ทุกเขต 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

34 โครงการตรวจตดิตามประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (120,000 บาท) 

-  ร้อยละ 100 จัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการบริหารจดั
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครบ
ทุกสังกัดในความรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 
-  ร้อยละ 100 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ร่วมกับผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามนโยบาย
การตรวจราชการแบบบรูณาการ 
กรณีปกติ และกรณีพิเศษ หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบาย
การตรวจราชการกรณีพิเศษทุกครัง้
เมื่อเกิดเหตุการณเ์ร่งด่วน ฉุกเฉิน 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
-  ร้อยละ 100 สรุปและรายงานผล
การนิเทศตดิตาม และการตรวจ
ราชการ ตามนโยบายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ กรณีปกต ิ
และกรณีพิเศษ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ 
2562      

-  ร้อยละ 100 จัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการบริหารจดั
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครบ
ทุกสังกัดในความรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 
-  ร้อยละ 100 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ร่วมกับผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามนโยบาย
การตรวจราชการแบบบรูณาการ 
กรณีปกติ และกรณีพิเศษ หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบาย
การตรวจราชการกรณีพิเศษทุกครัง้
เมื่อเกิดเหตุการณเ์ร่งด่วน ฉุกเฉิน 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
-  ร้อยละ 100 สรุปและรายงานผล
การนิเทศตดิตาม และการตรวจ
ราชการ ตามนโยบายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ กรณีปกต ิ
และกรณีพิเศษ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ 
2562      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 โครงการตรวจตดิตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก ไดร้ับการตรวจ

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ได้รับการตรวจตดิตาม   

 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุค่า
เป้าหมาย 

หมาย
เหตุ 

ติดตาม   การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและ
ติดตามการด าเนินงาน 
-  ร้อยละ 98 ของโรงเรียนเอกชนมี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรยีน
ได้รับไปอย่างถูกต้องและสามารถ
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.โรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและตดิตาม
การด าเนินงาน 
-  ร้อยละ 98 ของโรงเรียนเอกชนมี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรยีน
ได้รับไปอย่างถูกต้องและสามารถ
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.โรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

36 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ตรวจตดิตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

-  เครือข่ายพสน.ในทุกอ าเภอออก
ตรวจตดิตาม ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
จ านวน 45 ครั้ง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

37 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา และศูนยเ์สมารักษ์
ประจ าส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก 

-  จัดการประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวดั 2 ครั้ง และ
คณะกรรมการ ศมร.ศธจ.พล. 2 ครั้ง 

-  จัดการประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวดั 2 ครั้ง และ
คณะกรรมการ ศมร.ศธจ.พล. 2 ครั้ง 

  

38 โครงการนิเทศกจิกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา 

-  คณะกรรมการออกนิเทศใน
โรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน 5 
แห่ง 

-  คณะกรรมการออกนิเทศใน
โรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน 5 
แห่ง 

  

39 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานลูกเสือในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 

-  ร้อยละ 90 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

-  ร้อยละ 90 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

  

40 โครงการการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-  ร้อยละ 100 ด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ครบตาม
แผนการตรวจสอบภายในที่จัดไว ้

อยู่ระหว่างด าเนินการ   

จ านวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย N/A  
คิดเป็นร้อยละ 100  

 


