
โครงการ/งบประมาณ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณปี 2562 จำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดพิษณุโลก จ ำนวน  
5,429,260  บำท โดยปีงบประมำณ 2562  เพ่ือให้กำรบริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงได้จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปี 2562 ตำมภำรกิจของส ำนักงำน โดยตั้งงบ
รำยจ่ำยตำมแผนงำน ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคง 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

1 โครงกำรจดังำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 35,000 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรจดัระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติดในจังหวัด
พิษณุโลก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (To be number one) 
 

450,000 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

3 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำ 
 

19,000 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

4 โครงกำรงำนรัฐพิธีและวันส ำคัญของชำติ 20,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน ,กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

5 โครงกำรค่ำยครอบครัวสมัพันธ์สรำ้งสรรคค์นด ี 344, 435 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

6 โครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำยดำ้นกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว       
มหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูรไปสู่กำรปฏิบตั ิ

100,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

7 โครงกำรประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับจังหวัด 6,380 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

8 โครงกำรยุวกำชำดจิตอำสำ เฉลมิพระเกียรติฯ 50,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

9 โครงกำรชุมนุมลูกเสือบ ำเพญ็ประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ำอยูห่ัว 

ภำคเหนือ 

33,790 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

นักเรียน 
10 โครงกำรเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร

เทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันท่ี 28 กรกฎำคม 

2562 

50,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

11 งำนชุมนุมยุวกำชำดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ำอยู่หัว 67,040 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

12 งำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี 1 900,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

13 กำรคัดเลือกสถำนศึกษำจัดกิจกรรมยุวกำชำดดีเด่น 4,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

 รวมงบประมาณ 1,735,210  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน 
                   และประเทศ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

1 โครงกำรพัฒนำประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวยั 49,400 กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

2 โครงกำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนระดับชำติ (O-NET) 266,760 กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

3 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

44,970 กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

4 โครงกำรกำรศึกษำวิจัยกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในจังหวัดพิษณโุลก 
ตำมนโยบำย/ภำรกิจของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณโุลก 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 

5 โครงกำร TFE (Team For Education) 630,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 

6 โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับกำรศึกษำ 407,200 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 

7 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (Academy) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

16,820 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 

 รวมงบประมาณ 1,535,150  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

1 โครงกำรเสรมิสร้ำงศักยภำพบคุลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 54,800 กลุ่มอ ำนวยกำร 
 

2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณโุลก เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 และส ำนักงำนยุคดิจิทลั 

226,700 กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

3 โครงกำรพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่อหน้ำพระฉำยำ
ลักษณส์มเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกรณผีูไ้ด้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ช้ันสำยสะพำย ประจ ำปี 2561 สำยที่ 1 

30,000 กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 

4 โครงกำรฝึกอบรมบคุลำกรทำงกำรลูกเสือระดับผู้น ำ ข้ันควำมรู้ชั้นสงู 
(A.T.C.) 

140,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

5 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ (สร้ำงรำยไดจ้ำก Social Media) 

49,200 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

6 โครงกำรพัฒนำทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส ำเร็จ  Executive Function หรือ 
EF ด้ำนวินัยเชิงบวก 

52,800 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

 รวมงบประมาณ 553,500  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำโรงเรยีนพื้นที่
ชำยแดน ของจังหวัดพิษณุโลก ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

58,800 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทุนกำรศึกษำเพื่อสร้ำงโอกำสให้แก่นักเรยีนในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก 

30,000 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 320,000 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

4 โครงกำรเพิม่โอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน 
และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมำะสม 

240,000 กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำ 

5 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจดักำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ 

80,000 กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

 รวมงบประมาณ 728,800  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

1 โครงกำร “ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 30,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

2 โครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 218,600 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

 รวมงบประมาณ 248,600  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

1 โครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-
2565 

60,000 กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

2 โครงกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณโุลก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2562 

20,000 กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

3 โครงกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณโุลก 

50,000 กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

4 โครงกำรจดัประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำ , คณะอนุกรรมกำร
บริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก  

60,000 กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

5 โครงกำรกำรตรวจสอบข้อมลูและจัดท ำรำยละเอียดและกำรน ำเสนอ 
กำรบรรจ ุแต่งตั้งและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทุกประเภท ทุกต ำแหน่ง 

25,000 กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 

6 โครงกำรตรวจตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ (120,000 บำท) 

45,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 

7 โครงกำรตรวจตดิตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรยีนเอกชน 30,000 กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

8 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจติดตำมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ 

55,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

9 โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ และศูนย์เสมำรักษ์ประจ ำส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพิษณุโลก 
 

30,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที ่
รับผิดชอบ 

10 โครงกำรนิเทศกจิกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ 9,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

11 โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนลูกเสือในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

พิษณุโลก 

130,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

12 โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 5,000 หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

13 โครงกำรปรับกระบวนกำรคิด สร้ำงสังคมสุจริต ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมำณ 2562 

100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 

14 โครงกำรนิเทศกำรจดักิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 9,000 กลุ่มลูกเสือ ยุว
กำชำด และกิจกำร
นักเรียน 

 รวมงบประมาณ 628,000  

 


