
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหล่ง กลุ่มงาน
 (แผนพ้ืนฐาน)  (แผนบูรณาการ)  (แผนยุทธศาสตร์)  (แผนอ่ืนๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รบัผิดชอบหลัก

1. งบบรหิารจัดการส านักงาน
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
     - ค่าใช้จา่ยในการประชุม อบรม สัมมนาตามโครงการฯที่ได้รับ
อนุมัติ

40,000             10,000      10,000       10,000      10,000       สป.

     - ค่าเบีย้เล้ียง ,ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 320,000           80,000      80,000       80,000      80,000       สป.
     - ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ กศจ./อกศจ. 400,000           100,000    100,000      100,000     100,000     กคศ.
     - ค่าเบีย้ประชุมคณะอนุกรรมการ
     - ค่าวัสดุส านักงาน/งานบ้านงานครัว/ค่าซ่อมแซมฯ/ค่าใช้จา่ย
รายการอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

128,180           32,045      32,045       32,045      32,045       สป.

     - ค่าของที่ระลึก/ค่ารับรอง 30,000             7,500        7,500         7,500        7,500        สป.
     - ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 150,000           37,500      37,500       37,500      37,500       สป.
     - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,000             6,250        6,250         6,250        6,250        สป.
     - ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
     - ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง และอื่นๆ
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 72,000             18,000      18,000       18,000      18,000       สป.
     - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 40,000             10,000      10,000       10,000      10,000       สป.
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     - ค่าหนังสือพิมพ์ 4,800               1,200        1,200         1,200        1,200        สป.
     - ค่าน้ าด่ืม 2,700               675          675           675           675           สป.
     - ค่าเช่าบ้าน 386,400        96,600      96,600       96,600      96,600       สป.
     - ค่าจา้งอัตราจา้งชั่วคราว
      พนักงานขับรถยนต์ 1 ต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 113,400           28,350      28,350       28,350      28,350       สป.
      พนักงานท าความสะอาด 1 ต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 113,400           28,350      28,350       28,350      28,350       สป.
      พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ต าแหน่ง จ านวน 5 เดือน 45,000             9,000        36,000       สป.
      พนักงานบัญชี 1 ต าแหน่ง จ านวน 5 เดือน 45,000             9,000        36,000       สป.
     - ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน จ านวน 12 เดือน 273,600           68,400      68,400       68,400      68,400       สป.
1.2 ค่าสาธารณปูโภค
     - ค่าไฟฟ้า 440,000           110,000    110,000      110,000     110,000     สป.

กลุ่มอ านวยการ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณโุลก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

89



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหล่ง กลุ่มงาน
 (แผนพ้ืนฐาน)  (แผนบูรณาการ)  (แผนยุทธศาสตร์)  (แผนอ่ืนๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รบัผิดชอบหลัก

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณโุลก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

     - ค่าประปา
     - ค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน 20,000             5,000        5,000         5,000        5,000        สป.
     - ค่าโทรศัพท์ ศธจ./รอง ศธจ. 32,000             8,000        8,000         8,000        8,000        สป.
     - ค่าไปรษณีย์ 92,000             23,000      23,000       23,000      23,000       สป.
     - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเทอร์เน็ต) 154,080           38,520      38,520       38,520      38,520       สป.

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครภัุณฑ์
     - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 793,700           793,700    สป.
     - ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,263,500         1,263,500  สป.
2.2 ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อกสรา้ง
     - ไม่มี -
3. งบพัฒนาส านักงาน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.1 งบด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรท์ี ่1
1.1 โครงการจดังานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 35,000             35,000       สป. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
1.2 โครงการจดัระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในจงัหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(To be number one)

450,000        150,000      150,000     150,000     จงัหวัด
พิษณุโลก

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1.3 โครงการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในพืน้ที่ เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

19,000            10,000       9,000        สป. กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1.4 โครงการงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ 20,000             5,000        5,000         5,000        5,000        สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน
 ,กลุ่มอ านวยการ

1.5 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 344,435        124,435      120,000     100,000     สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

1.6 โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรไปสู่การปฏิบัติ

100,000            50,000      50,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

กลุ่มอ านวยการ

กลุ่มอ านวยการ
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1.7 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจงัหวัด 43,180             43,180      สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

1.8 โครงการยุวกาชาดจติอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ 50,000             25,000      25,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

1.9 โครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระ
เจา้อยู่หัวภาคเหนือ

36,680             36,680       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

1.10 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

50,000          50,000      สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

1.11 โครงการจดังานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ
พระเจา้อยู่หัว

67,040             67,040       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

1.12 โครงการจดังานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ คร้ังที่ 1 900,000        900,000     สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

1.13 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาจดักิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น 4,000               4,000        สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

ยุทธศาสตรท์ี ่2
2.1 โครงการพัฒนาประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 49,400            20,000       20,000      9,400        สป. กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

2.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 266,760          66,760       100,000     100,000     สป. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

2.3 โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

44,970            20,000       20,000      4,970        สป. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

2.4 โครงการการศึกษาวิจยัการจดัการศึกษาของโรงเรียนในจงัหวัด
พิษณุโลก ตามนโยบาย/ภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
พิษณุโลก

20,000             10,000       5,000        5,000        สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
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2.5 โครงการ TFE (Team For Education) 630,000          300,000      300,000     30,000       สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

2.6 โครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดับการศึกษา 407,200          150,000      150,000     107,200     สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

2.7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academy) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

16,820             16,820      สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

ยุทธศาสตรท์ี ่3
3.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัด

54,800             20,000       20,000      14,800       สป. กลุ่มอ านวยการ

3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก 
เพือ่เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 และส านักงานยุคดิจทิัล

226,700 100,000      100,000     26,700       สป. กลุ่มนโยบายและแผน

3.3 โครงการพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจา้อยู่หัวกรณีผู้ได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2561 สายที่ 1

30,000             10,000       10,000      10,000       สป. กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.4 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น า ขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C.)

140,000 50,000       50,000      40,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

3.5 โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

49,200 49,200 สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

3.6 โครงการพัฒนาทักษะสมองเพือ่ชีวิตที่ส าเร็จ  Executive 
Function หรือ EF ด้านวินัยเชิงบวก

52,800          52,800       จงัหวัด
พิษณุโลก

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี ่4

4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนพืน้ที่ชายแดน ของจงัหวัดพิษณุโลก ประจ าปี พ.ศ. 2562

58,800             20,000       20,000      18,800       สป. กลุ่มพัฒนาการศึกษา

4.2 โครงการบริหารจดัการทุนการศึกษาเพือ่สร้างโอกาสให้แก่
นักเรียนในพืน้ที่จงัหวัดพิษณุโลก

30,000             10,000       10,000      10,000       สป. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
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4.3 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พืน้ที่

320,000          150,000      150,000     20,000       สป. กลุ่มพัฒนาการศึกษา

4.4 โครงการเพิม่โอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

240,000          100,000      100,000     40,000       สป. กลุ่มพัฒนาการศึกษา

4.5 โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ

80,000             30,000       30,000      20,000       สป. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

ยุทธศาสตรท์ี ่5
5.1 โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม” 30,000             10,000       10,000      10,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน5.2 โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 218,000           100,000      100,000     18,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียนยุทธศาสตรท์ี ่6

6.1 โครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2565

60,000             20,000       20,000      20,000       สป. กลุ่มนโยบายและแผน

6.2 โครงการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562

20,000             10,000       5,000        5,000        สป. กลุ่มนโยบายและแผน

6.3 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก

50,000             12,500      12,500       12,500      12,500       สป. กลุ่มนโยบายและแผน

6.4 โครงการจดัประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา , 
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก

60,000             15,000      15,000       15,000      15,000       สป. กลุ่มนโยบายและแผน

6.5 โครงการการตรวจสอบข้อมูลและจดัท ารายละเอียดและการ
น าเสนอการบรรจ ุแต่งต้ังและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง

25,000             10,000       10,000      5,000        สป. กลุ่มบริหารงานบุคคล

6.6 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (120,000 บาท)

45,000             15,000       15,000      15,000       สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

6.7 โครงการตรวจติดตามการใช้จา่ยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 30,000             10,000       10,000      10,000       สป. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหล่ง กลุ่มงาน
 (แผนพ้ืนฐาน)  (แผนบูรณาการ)  (แผนยุทธศาสตร์)  (แผนอ่ืนๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รบัผิดชอบหลัก

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณโุลก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

6.8 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา

55,000             20,000       20,000      15,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

6.9 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และศูนย์เสมารักษ์ประจ าส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก

30,000             10,000       10,000      10,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

6.10 โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 9,000           9,000        สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

6.11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานลูกเสือในส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดพิษณุโลก

220,000        55,000      55,000       55,000      55,000       สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

6.12 โครงการการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5,000               2,000         2,000        1,000        สป. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

6.13 โครงการปรับกระบวนการคิด สร้างสังคมสุจริต ส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562

100,000          100,000     สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

6.14 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 9,000           9,000        สป. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 และกิจการนักเรียน

3.2 งบรายจ่ายอ่ืนๆ
     - ค่าใช้จา่ยในการจดัแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ

10,000             5,000         5,000        สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

     - ค่าใช้จา่ยในการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการจดั
การศึกษาเอกชน

11,940             11,940       สป. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

     - ค่าใช้จา่ยในการประชุมปฏิบัติการขับเคล่ือนการป้องกัน
การทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3,679              3,679         สป. กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

     - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร 
"การพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษา (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6"

28,400             28,400      สป. กลุ่มอ านวยการ
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหล่ง กลุ่มงาน
 (แผนพ้ืนฐาน)  (แผนบูรณาการ)  (แผนยุทธศาสตร์)  (แผนอ่ืนๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รบัผิดชอบหลัก

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณโุลก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

     - ค่าใช้จา่ยการคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจแุละแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

52,600             52,600       สป. กลุ่มบริหารงานบุคคล

รวมงบประมาณ 6,211,520        2,081,009       180,000          2,421,635     2,854,090 2,437,384  2,657,490 2,945,200  10,894,164  
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