
รวมท้ังส้ิน รวม กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผน.12 ย.ศธ.

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน
โครงการท่ี 1  โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรักและ
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

            1.1.1 ปริมาณ : 1) จ านวน
ผู้เรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการ (160คน)   
1.1.2 คุณภาพ : 
                1) ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรักและเทิดทูน
ในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดม่ันใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
               2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจพระราช
กรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย มีเจตคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี รัก
และภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
               3) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

106,750 23,250 160,000 ลูกเสือฯ 1 1 1 5 1

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
การบูรณากางานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

            1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

14,840 - - 15,000 ลูกเสือฯ 1 1 12 5 1

            1.1.2 คุณภาพ : 1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจการบูรณากา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              
                     2) ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก

    โครงการท่ี 3 : โครงการ ศธ. จิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์

            1.1.1 ปริมาณ : 1) จ านวน
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี
เข้าร่วมโครงการ (1,500 คน)

22,800 690 23,500 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล

    โครงการท่ี 2 : โครงการขับเคล่ือน
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี



รวมท้ังส้ิน รวม กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผน.12 ย.ศธ.

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล

            1.1.2 คุณภาพ : 	1) ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มีจิต
อาสา และจิตส านึกท่ีดีในการมุ่งท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ท าให้ชุมชนและสังคม
มีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย
                                   2) ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก

    โครงการท่ี 4 : โครงการงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
(100 ปี ยุวกาชาดไทย)

            1.1.1 ปริมาณ : 1) ระดับ
ความส าเร็จสมาชิกยุวกาชาดและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จ านวน  300  คน
  ร่วมพิธีกล่าวค าปฏิญาตนและท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

40,000 ลูกเสือฯ 3 12 12 1 1

         2) ระดับความส าเร็จการปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ สมาชิกยุว
กาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
จ านวน  300  คน  ได้สร้างความสัมพันธ์
ด้านสังคม มีความสามัคคี  และเป็นการขัด
เกลาจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าการ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อ่ืนตามค า
ปฏิญาณตนมีระเบียบวินัย  ความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ส่งผลให้สังคม
เกิดความม่ันคงและสงบสุข

    โครงการท่ี 5 : ประเมินความส าเร็จ
ของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา

            1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละ 85 
ของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบ 
Zoom meeting  

4,000 2,300 - 26,000 30,000 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1

การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ
 สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด จ านวน  300  คน  ได้สร้าง
ความสัมพันธ์ด้านสังคม มีความ
สามัคคี  และเป็นการขัดเกลาจิตใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าการ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อ่ืนตาม
ค าปฏิญาณตนมีระเบียบวินัย  ความ
รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
ส่งผลให้สังคมเกิดความม่ันคงและสงบ
สุข

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง มีกลไกการ
ขับเคล่ือนงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และนักศึกษา



รวมท้ังส้ิน รวม กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผน.12 ย.ศธ.

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล

            1.1.2 คุณภาพ : 1)  
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง มี
กลไกการขับเคล่ือนงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและ
นักศึกษา

    โครงการท่ี 6 : พัฒนาการส่งเสริม
ศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

            1.1.1 ปริมาณ : 1) การเฝ้า
ระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
เครือข่ายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจังหวัด
เพชรบูรณ์ทุกอ าเภอ ไม่ต ากว่าจ านวน 18 
คร้ัง

4,946 9,440 12,520 - 30,000 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1

            1.1.2 คุณภาพ : 1) เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ หมวด ๗ การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษา และ
ข้อบังคับของสถานศึกษา ตลอดจนการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ ความ
เข้าใจกับนักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
และให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
สถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง มีกลไกการ
ขับเคล่ือนงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และนักศึกษา

 เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา และ
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษา และ
ข้อบังคับของสถานศึกษา ตลอดจน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
นักศึกษา แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า 
ให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียน 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และให้การ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสถานศึกษาท่ี
ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



รวมท้ังส้ิน รวม กลุ่มงาน

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปแผน.12 ย.ศธ.

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน
    โครงการท่ี 1 : โครงการ Innovation
 For Thai Education ( IFTE ) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา

มีรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล และถ่ายทอดองค์
ความรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนระดับ
จังหวัด อย่างน้อยด้านละ 1 
รูปแบบ

            1.1.1 ปริมาณ : 1)มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด
                               2)มีรูปแบบนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
 ติดตามและประเมินผล และถ่ายทอดองค์ความรู้
เก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับ
จังหวัด อย่างน้อยด้านละ 1 รูปแบบ
                             3) สถานศึกษาน าร่องมี
รูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน

13000 45,000 28,000 86,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

1 12 12 1 1 2 1

            1.1.2 คุณภาพ : 1) 	มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้  ในการสร้างคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21
                                2) หน่วยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาน าร่องเกิดการพัฒนาการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน
                               3) 	สถานศึกษามีร้อยละ
ของนักเรียนท่ีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน
 และสถานศึกษาน าร่องเกิดความร่วมมือกันในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ความสอดคล้อง

นโยบายรัฐบาล



รวม กลุ่มงาน

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผน.12 ย.ศธ.
ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน

    โครงการท่ี 1 : โครงการ
ขับเคล่ือนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. : การ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ได้พฤติกรรมบ่งช้ีคุณลักษณะลูกพ่อขุน
ผาเมือง ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความเสียสละ
 ความกล้าหาญ และความชาญฉลาด

            1.1.1 ปริมาณ : 1) ได้พฤติกรรม
บ่งช้ีคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง ใน 3 
ด้าน ได้แก่ ความเสียสละ ความกล้าหาญ 
และความชาญฉลาด                 2) มี
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ.ในประเด็นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง (ความ
เสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญ
ฉลาด                                    3) 	
โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม ส่ือสาร สร้างความเข้าใจ
 เสนอแนะ การด าเนินการเก่ียวกับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง 
(ความเสียสละ ความกล้าหาญ และความ
ชาญฉลาด) อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง

3300 15,480 23,720 48,400 90,900 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

3 12 12 1 1

            1.1.2 คุณภาพ : 1) 	ผู้เรียนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์มีพฤติกรรมบ่งช้ี
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง ใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ความเสียสละ ความกล้าหาญ และ
ความชาญฉลาด                               
2)แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ.ในประเด็นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง (ความ
เสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญ
ฉลาด) มีความสอดคล้องตามบริบทอย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
 3)บุคลากรของโรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์  สามารถด าเนินการเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง (ความ
เสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญ
ฉลาด) ได้ด้วยความราบร่ืน ลดภาระ และ
ไม่ยุ่งยาก

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล



จังหวัดเพชรบูรณ์มีหลักสูตรต่อเน่ือง
เช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 ตามบริบท (การเตรียมความพร้อมการ
จัดการศึกษาเพ่ืออาชีพโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน) อย่างน้อย 1 หลักสูตร

            1.1.1 ปริมาณ : จังหวัด
เพชรบูรณ์มีหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ตามบริบท (การเตรียมความพร้อมการจัด
การศึกษาเพ่ืออาชีพโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน)
 อย่างน้อย 1 หลักสูตร

3000 27,200 29,300 12,500 72,000 นิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล

3 12 12 1 1 1

            1.1.2 คุณภาพ : หน่วยงาน
ทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกระดับใน
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการศึกษาตาม
รูปแบบ/แนวทางหลักสูตรต่อเน่ือง
เช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์

    โครงการท่ี 3 : โครงการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์

            1.1.1 ปริมาณ :  1) เด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-6 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา
จัดประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้
มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน                     
                2) ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี
คุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ.2561                                       
        3) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับทุก
ภาคส่วน ภาพรวม 77 จังหวัด  ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ

6,750 6,800 45,000 นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

3 12 12 1 1

            1.1.2 คุณภาพ : 1) ร้อยละ 80 
ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐม
ศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน อยู่ใน
ระดับดี

1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน
ได้รับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์
เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ

สมวัยทุกด้าน                                
                 2) ร้อยละ 80 ของ

สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี
คุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ
พ.ศ.2561                                    

           3) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน

เก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน ภาพรวม 77 
จังหวัด  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มี

ความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็ก

ปฐมวัย อย่างบูรณาการ

    โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ

การจัดท ารูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา



รวม กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผน.12 ย.ศธ.

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน
            1.1.1 ปริมาณ : ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี  
และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี

24,000 6,300 30,300 นโยบาย
และแผน

6 20 12 6 5

            1.1.2 คุณภาพ : แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนท่ี
เกิดจาการมีส่วนร่วมของภาคการศึกษา
และภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์  สามารถบูรณาการการท างาน
ภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    โครงการท่ี 2 : โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์

            1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละ 80 
ของผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
และลูกจ้าง ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ :  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

32,470 6,900 630 40,000 อ านวยการ 6 20 2 6 2

            1.1.2 คุณภาพ : ผู้บริหาร  
ข้าราชการ  บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้าง ได้รับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ เกิดความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานและได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นแผนท่ีเกิดจาการมี
ส่วนร่วมของภาคการศึกษาและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  สามารถบูรณา
การการท างานภายในจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

    โครงการท่ี 1 : จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ผู้บริหาร  ข้าราชการ  บุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์และลูกจ้าง ได้รับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ เกิดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานและได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ



รวม กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผน.12 ย.ศธ.

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล

    โครงการท่ี 3 : สนับสนุน
การตรวจติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

            1.1.1 ปริมาณ : 1) รายงานผล
การตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
 ภาพรวมระดับจังหวัด ในระบบ 
E-Inspection ได้ครบถ้วนทุกนโยบาย คิด
เป็นร้อยละ 100                               
   2) รายงานผลการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมระดับ
จังหวัด เสนอต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 17                           
     3) นิเทศ ติดตาม และลงพ้ืนท่ีตรวจ
เย่ียม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยตรวจรับจ านวน 2
 แห่ง ร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและคณะ คิดเป็น
ร้อยละ 100

29,350 5,000 25,650 60,000 นิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล

6 20 2 6 6

            1.1.2 คุณภาพ : ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอด
ท้ังหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาในภาพรวมของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
 สู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริงตลอดท้ังปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 และเกิดประสิทธิผลอย่างย่ังยืน



รวม กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวช้ีวัด ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ท่ีรับผิดชอบ อ.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผน.12 ย.ศธ.

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 หลัก เร่งด่วน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล

    โครงการท่ี 4 : ตรวจ ติดตาม
 และก ากับการด าเนินงานเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์

            1.1.1 ปริมาณ : 1) ระดับ
ความส าเร็จการออกตรวจ ติดตามและ
ก ากับการให้เงินอุดหนุนทุกประเภทของ
โรงเรียนเอกชน ในการดูแลของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 34 
โรงเรียน ท่ีได้รับเงินอุดหนุน                 
                 2) ระดับความส าเร็จการ
ออกตรวจติดตามสถานการณ์จัดต้ัง การ
จัดการเรียนการสอน การเปล่ียนแปลง
รายการในตราสารจัดต้ัง และการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียนเอกชน                   
         3) ระดับความส าเร็จการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการตรวจ 
ติดตามและก ากับการด าเนินงานเงิน
อุดหนุนของโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ์

675 35,410 20,515 56,500 ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน

6 20 2 6 6

 4) คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนนอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน   มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และแก้ปัญหา ในการด าเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติ  เป็นปัจจุบันทันต่อ
สถานการณ์มีความรู้       ความเข้าใจ และ
แก้ปัญหา ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ





 จ ำนวนเงิน
 ท่ีสป.จัดสรร  ค่ำวัสดุ  ค่ำน  ำมัน

สป.จัดสรร(คร้ังท่ี 1)  งบด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565        1,887,600

   ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ  1,495,600 บำท

    ค่ำสำธำรณูปโภค           392,000 บำท       2,500,000

สป.จัดสรร(เพ่ิมเติม)  งบด ำเนินงำน ผู้ปฎิบัติงำนให้รำชกำร 1 อัตรำ            90,000

ประมำณกำรรับจัดสรรปลำยปีงบ จำกข้อมูลท่ีผ่ำนมำ (เฉพำะใช้จ่ำยประจ ำ)           522,400

 งบรำยจ่ำยอ่ืน           221,200

 1.1 ค่ำตอบแทน

 - 
 1.2 ค่ำใช้สอย

 1) ค่ำเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพำหนะ            30,000          300,000       300,000

 2) ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์            20,000          100,000       100,000

 3) ค่ำถ่ำยเอกสำร            40,000          240,000       240,000  20,000/เดือน

 4) ค่ำเช่ำรถยนต์ (รถตู้)          273,600       273,600  22,800/เดือน

 5) ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถยนต์ 1 คน          120,000       120,000  10,000/เดือน/คน

6) ค่ำจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย                  108,000       108,000 9,000/เดือน/คน

7) ค่ำจ้ำงแม่บ้ำน           108,000       108,000 9,000/เดือน/คน

 8) ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  3 คน          180,000       180,000  10,000 /เดือน/คน 6 เดือน

 9) ค่ำจดโดเมนเนมและเช่ำพื นท่ีเว็บ         6,202.79      6,202.79

 10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมของหน่วยงำน       18,597.21    18,597.21

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (แผนงำนพ้ืนฐำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
(วันท่ี  15  พฤศจิกำยน  2564)

 รำยกำร
 แผนกำรใช้

จ่ำยเงิน  ค่ำตอบแทน  หมำยเหตุ
 ค่ำวัสดุ

 ค่ำใช้สอย

 ก. ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ



 จ ำนวนเงิน
 ท่ีสป.จัดสรร  ค่ำวัสดุ  ค่ำน  ำมัน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (แผนงำนพ้ืนฐำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
(วันท่ี  15  พฤศจิกำยน  2564)

 รำยกำร
 แผนกำรใช้

จ่ำยเงิน  ค่ำตอบแทน  หมำยเหตุ
 ค่ำวัสดุ

 ค่ำใช้สอย

 1.3 ค่ำวัสดุ

 1) ค่ำวัสดุส ำนักงำน          300,000     300,000  20,000/เดือน

 2) ค่ำน  ำมันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน          144,000     144,000 12,000/เดือน

 3) ค่ำน  ำด่ืม             9,600        9,600 800/เดือน

 1) โครงกำร “ด ำเนินงำนบริหำรงำนบุคคล 
Personnel Management”

          70,070

 2) โครงกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปี พ.ศ.2565

          16,360

 3) โครงกำร “ตรวจเย่ียมนักเรียน/นักศึกษำท่ีรับ
ทุนกำรศึกษำในพระรำชำนุเครำะห์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์”

          21,600

 4) โครงกำร"ประชุมผู้บริหำร,ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุก
กลุ่ม / ข้ำรำชกำรและบุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์"

          83,250        76,350 6,900-                       

 5) โครงกำร “พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมำณ 2565”

          20,000

 6) โครงกำร”ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั งครรภ์
ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษำ”

            6,370

       2,108,000       2,125,650              -   

 งบพัฒนำหน่วยงำน

 รวมค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ



 จ ำนวนเงิน
 ท่ีสป.จัดสรร  ค่ำวัสดุ  ค่ำน  ำมัน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (แผนงำนพ้ืนฐำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
(วันท่ี  15  พฤศจิกำยน  2564)

 รำยกำร
 แผนกำรใช้

จ่ำยเงิน  ค่ำตอบแทน  หมำยเหตุ
 ค่ำวัสดุ

 ค่ำใช้สอย

 1) ค่ำไฟฟ้ำ          254,000  21,200/เดือน
 2) ค่ำน  ำประปำ           36,000  3,000/เดือน
 3) ค่ำโทรศัพท์           30,000  2,500/เดือน
 4) ค่ำไปรษณีย์ฯ           72,000  6,000/เดือน

         392,000         392,000

       2,500,000       2,517,650

 1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัด

30,300                     30,300  กลุ่มนโยบำยและแผน

 2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร
ในศึกษำธิกำรจังหวัด

40,000                     40,000  กลุ่มอ ำนวยกำร

 3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์

60,000                     60,000  กลุ่มนิเทศฯ

 4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรยกระดับขับเคล่ือนกำรศึกษำ
และประสิทธิภำพกำรศึกษำผ่ำนกลไกของ กศจ. 
"กำรเสริมสร้ำงคุณลักษระลูกพ่อขุนผำเมืองส ำหรับ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2565"

90,900                     90,900  กลุ่มนิเทศฯ

         221,200
       2,738,850

 งบรำยจ่ำยอ่ืน

(นำยธัญ  สำยสุจริต)
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

 หมำยเหตุ : จ ำนวนเงินท่ีเกิน จ ำนวน 17,650 บำท จะน ำมำเพ่ิมเติมหลังจำกได้รับกำรจัดสรรระหว่ำงปีเพ่ิมเติม

 รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน
 รวม งบด ำเนินงำน และ งบรำยจ่ำยอ่ืน

 ข. ค่ำสำธำรณูปโภค

 รวมค่ำสำธำรณูปโภค

 รวม ข้อ ก. , ข้อ ข.


