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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี และนางรุ่งระวี ศรีคง
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 1
กระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแสถานศึกษามี
ความสามารถและมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บูรณาการการทางานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง
เพื่อส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรและลูกจ้างประจา
สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3
จานวน 80 คน
2. ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 167 คน

เชิงคุณภาพ
วิธีดาเนินการ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
1. เสนอโครงการ เพื่อพิจารณา
การจัดทามาตรฐานสานักงาน
อนุมัติ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิด
2. ติดต่อประสานงานโครงการ
ความเรียบร้อย สมบูรณ์ เป็น
3. ประกาศมาตรฐานสานักงานเขต ประโยชน์ที่สามารถนาไปถือ
พื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็น
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ
มาตรฐานกลาง
ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
และการศึกษาต่อไป
มาตรฐาน สพป.
5. นาเสนอภาพรวมผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน สพป.
6. ทบทวนและพัฒนามาตรฐาน
สพป.ให้เกิดความสอดคล้อง
เหมาะสมกับภารกิจและนโยบายที่
มีการเปลี่ยนแปลง
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีการดาเนินการ
1.จัดประชุมบุคลากร สพป.พล.3
2.จัดประชุมผู้อานวยการโรงเรียน

3.จัดทาคู่มือมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียด
1.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง เช้า/บ่าย
คนละ 130 คน จานวน 80 คน
(130x80 = 10,400)
2.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง เช้า/บ่าย
คนละ 130 คน จานวน 167 คน
(130x167 = 21,700)
3.ค่าจัดทาคู่มือมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 210 เล่มๆ ละ 50 บาท
รวมงบประมาณจานวน
(สี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

งบประมาณ
10,400 บาท
21,700 บาท

10,500 บาท

42,600 บาท
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมบริหารจัดการโดยนาหลักการกิจกรรม 5 ส
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี และนางสาวนิยม สมวาจา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 1
กระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแสถานศึกษามี
ความสามารถและมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บูรณาการการทางานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง
เพื่อส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
วิธีดาเนินการ
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประกาศนโยบายการ
ดาเนินการกิจกรรม 5 ส
โดย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการกิจกรรม 5 ส
1.3 ประชุมสร้างความรู้และ
สร้างความเข้าใจ
2.ขั้นเตรียมดาเนินการ
2.1 เตรียมการก่อนวันทาความ
สะอาด
2.2 วันทาความสะอาดใหญ่
2.3 ประเมินผล

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3/
ผู้บริหารโรงเรียน/คณะกรรมการ
ตามคาสั่ง
2. เชิงคุณภาพ
- บุคลากรทางานเร็วขึ้น มีความ
ปลอดภัยในการทางานมากขึ้น
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น
- ความร่วมมือร่วมใจจะถูกสร้าง
ให้เกิดขึ้นบุคลากรรักสานักงานมาก
ขึ้น
- บุคลากรมีระเบียบ วินัยมากขึ้น
ตระหนักถึงผลเสียของความไม่มี
ระเบียบในที่ทางานต่อการเพิ่ม
ผลผลิตและถูกกระตุ้นให้ปรับปรุง
ระดับความสะอาดของสถานที่
ทางานให้ดีขึ้น
- บุคลากรมีจิตสานึกของการ
ปรับปรุงซึ่งนาไปสู่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทางาน
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นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
3.ขั้นดาเนินการและขยายผล
3.1 เริ่มกิจกรรม 3 ส แรก คือ
สะสาง สะดวก และสะอาด
3.2 ส่งเสริมและติดตาม
3.3 จัดทาพื้นที่ตัวอย่าง
4.ขั้นปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน
4.1 นาผลของการตรวจติดตาม
ความคืบหน้า
4.2 สร้างเป็นมาตรฐาน
5.ขั้นยกระดับ (ศึกษาดูงาน)
5.1 สารวจปัญหาต่าง ๆ นามา
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีปฏิบัติ
5.2 ทากิจกรรมและเทคนิคอื่นเข้า
มาดาเนินการร่วมกับกิจกรรม 5 ส
ภายหลังการดาเนินกิจกรรมไป
ระยะหนึ่ง
6.ขั้นสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม 5 ส
6.1 รวบรวมสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม 5 ส

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีการดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรม
5 ส และประกาศนโยบายประจาปี
2558 (1 ครั้ง)

รายละเอียด
1.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง เช้า/บ่าย
คนละ 130 คน จานวน 90 คน
(130x90 = 11,700 บาท)

งบประมาณ
11,700 บาท

2. ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
กิจกรรม 5 ส และผู้บริหารโรงเรียน
(5 ขั้นตอน) ( 1 ครั้ง)

2.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง เช้า/บ่าย
คนละ 130 คน จานวน 167 คน
(130x167) = 21,700)

21,700 บาท

3. ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ ชั่วโมง 3. ค่าวิทยากรบรรยายชั่วโมงละ 600 บาท
ละ 600 บาท จานวน 3 ชั่วโมง
จานวน 3 ชั่วโมง

1,800 บาท

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการ
จัดกิจกรรม 5 ส

4. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม 5 ส

4,700 บาท

รวมงบประมาณจานวน
(-สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

39,900 บาท

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ระยะที่ 2
นายอุดม สายโท
นายศุกล เทพหยด และนางศุลีพร พร้าโมต
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
กลยุทธ์ 1
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
กระจายอานาจและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
ความรับผิดชอบ
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
1.3 พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ มาตรฐานสากล
การบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุทุก
โรงเรียนในสังกัดจานวน 167 คน
2. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ตามโครงการ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการ มีความรู้
ระเบียบ กฎหมาย การ
ดาเนินการ ด้านพัสดุ สามารถใช้
งานระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการ มีทักษะการทา
หน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ อีกทั้ง
สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
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นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
3.สามารถลดปัญหาการจัดหา
พัสดุและการบริหารงบประมาณ
สร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานทาให้ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของสานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 มีผลการดาเนินงานที่
ถูกต้อง มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
รัฐ ด้านเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีการดาเนินงาน
ของสานักงานสานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 และโรงเรียนมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย การ
ดาเนินการด้านพัสดุ สามารถใช้
งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ระยะที่ 2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
รายละเอียด
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนใน
167 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
สังกัดจานวน 167 คน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะวิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ 10 คนๆ ละ 4 มื้อ ๆละ 30 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 167 คน 1 มื้อละ 120 บาท/มื้อ
4. ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และวิทยากร 10 คนๆ
ละ 2 มื้อๆ ละ 120 บาท
5. ค่าวัสดุ
6. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 24 ชั่วโมง

งบประมาณ
10,020 บาท
1,200 บาท
20,040 บาท
2,400 บาท
5,000 บาท
14,400 บาท

2. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
รวมงบประมาณจานวน
(-ห้าหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน-)

(นายศุกล เทพหยด)
ผู้เสนอโครงการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

53,060 บาท
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน”
นายอุดม สายโท
นายศุกล เทพหยดและนางสาวสมปอง อิสราบาล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 1
กระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบ
1.3 พัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินทุกโรงเรียนในสังกัด
จานวน 166 คน
2. สรุปรายงานผลการดาเนินการตาม
โครงการ

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. เจ้าหน้าที่การเงินของ
โรงเรียน ที่เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความรู้ระเบียบ
กฎหมาย การดาเนินการ
ด้านการเงิน และงบประมาณ
สามารถปฏิบัติงานระบบการ
เบิกจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่การเงินของ
โรงเรียน ที่เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ มีทักษะการทา
หน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน ระบบ
งบประมาณ อีกทั้งสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
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วิธีดาเนินการ
3.โรงเรียนและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๓ สามารถ
เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ และ
การบริหารงบประมาณ เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของสานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๓ มีผลการ
ดาเนินงานที่ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามนโยบายของรัฐ ด้าน
เป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย การ
ดาเนินการด้านการเงิน และ
งบประมาณ สามารถปฏิบัติงาน
ระบบการเบิกจ่าย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
รายละเอียด
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
167 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
จานวน 167 คนและกรรมการ 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะวิทยากรและ
ดาเนินการ 10 คน รวม 177 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 177 คน 1 มื้อละ 120 บาท/มื้อ
4. ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 177 ชุดๆ ละ 90 บาท
5. ค่าวัสดุ
6. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง

งบประมาณ
10,020 บาท
600 บาท
21,240 บาท
15,930 บาท
4,000 บาท
3,600 บาท

2. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
รวมงบประมาณจานวน
(-ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

(นายศุกล เทพหยด)
ผู้เสนอโครงการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

55,390 บาท
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โครงการ

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัตนศักดิ์ สาวจู และ นางนาฎนภา สีดาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษามีความสามารถและ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตาม
บริบทได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2.1 เร่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ถึงความจาเป็นและประโยชน์
ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในการพัฒนา
การศึกษา

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน จานวน 167
โรงเรียน
2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทาง
ในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปทางเดียวกัน
3. สารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับการจัดประชุมสัมมนา

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียน ได้รับนโยบาย และ
ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถ
บริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อความมี
ศักยภาพ และประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
มีวิธีการบริหารจัดการโรงเรียน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 167 โรงเรียน และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จานวน 23 คน
จานวน 12 ครั้ง
2. จัดประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 167 โรงเรียน และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จานวน 23 คน
จานวน 12 ครั้ง 2 มื้อต่อวัน

รายละเอียด
1. ค่าอาหารกลางวัน (190X200x12)

งบประมาณ
456,000 บาท

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(190X100X12)

228,000 บาท

รวมงบประมาณจานวน
684,000 บาท
(-หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

(นายรัตนศักดิ์ สาวจู)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

48
โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2558
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายรัตนศักดิ์ สาวจู และ นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์
กลุ่มนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษามีความสามารถและ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตาม
บริบทได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการฯ จานวน 2 ครั้ง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อระดมการคิด
วิเคราะห์ฯ จานวน 1 ครั้ง
3. จัดทารูปเล่ม เพื่อเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการ ต่อสาธารณขน
ผ่านเว็บไซต์
www.phitsamulok.com

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตามแผนงาน/
โครงการ ที่จัดทาทุกโครงการ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มี
การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 99 ของบุคลากร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการศึกษา
2. ร้อยละ 99 ของการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ
จานวน 2 ครั้ง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนฯ
โดยเชิญคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม 60 คน จานวน 1 ครั้ง

3. จัดทารูปเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

รายละเอียด
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30X25x2)
2. ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ
(30X35X2)
1. ค่าที่พัก (600X60X2)
2. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ (250X60X3)
3. ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ (300X60X2)
4. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (50X60X60)
5. ค่าพาหนะ (4X140X2X15)
6. ค่าสถานที่ 3 วันๆ ละ 3,000 บาท
1. จัดทาเล่มแผนฯ (80X300)
รวมงบประมาณจานวน
(-สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

(นายรัตนศักดิ์ สาวจู)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

งบประมาณ
1,500 บาท
2,100 บาท
72,000
45,000
36,000
18,000
16,800
9,000
24,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

224,400 บาท
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โครงการ

การพัฒนาประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ
ตามความต้องการและจาเป็นเร่งด่วน
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัตนศักดิ์ สาวจู และ นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษามีความสามารถและ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตาม
บริบทได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
วิธีดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน
ครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
2. จัดกิจกรรมสนับสนุน จุดเน้น
นโยบาย การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานระยะเร่งด่วน
3. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 และสถานศึกษา
มีความเข้มแข็งและสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บริหารให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. ครู และบุคลากรในสังกัด
ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการ
ได้เป็นอย่างดี
2. ครู และบุคลากรในสังกัด
ได้รับทราบและปฏิบัติตามจุดเน้น
นโยบาย การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
และสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง
และสามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบริหาร
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 99 ของครู และ
บุคลากร ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา
2. ร้อยละ 99 ของการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. สนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากร
รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนอาเภอในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2. สนับสนุนจุดเน้น นโยบาย การพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเร่งด่วน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ
400,000 บาท

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

400,000 บาท

รวมงบประมาณจานวน
(-แปดแสนบาทถ้วน-)

(นายรัตนศักดิ์ สาวจู)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

800,000 บาท
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางชามาภัทร ไข่แก้ว , นางสาวจุรีพร กุลคง และนางบุณยนุช พรมมินทร์
กลุ่มนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษามีความสามารถและ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตาม
บริบทได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
วิธีดาเนินการ
1. กาหนดการจัดทาแผนงานการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ทุกเดือน
จานวน 12 ครั้ง
2. กาหนดและดาเนินการจัดประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ทุกเดือน จานวน
12 ครั้ง
3. สรุป รายงานผลการประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อย่างมีศักยภาพ ถูกต้องและ
โปร่งใส
2. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
สามารถปฏิบัติภารกิจให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด
1. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มีการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 12 ครั้ง

รายละเอียด
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2. ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
3. ค่าเบี้ยประชุม
4. ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณจานวน
(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

หมายเหตุ
งบประมาณจาก
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. สานักงาน ก.ค.ศ. จานวน 50,000 บาท

งบประมาณ
3,900 บาท
40,800 บาท
51,000 บาท
14,300 บาท
110,000 บาท

จานวน 60,000 บาท

(นางชามาภัทร ไข่แก้ว)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การส่งเสริมการวิจัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ 9
ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สู่คณ
ุ ภาพระดับ
มาตรฐานสากล
วิธีดาเนินการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะด้านการทาวิจัยของ
บุคลากร
2. จัดเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์กรจานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง
3. ดาเนินการจัดทาวิจัย
4. ตรวจสอบคุณภาพต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1-4
5. นาเสนอผลการวิจัยเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพต่อผู้เกี่ยวข้อง
6. ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง
สรุปผลโครงการ
7. จัดทารูปเล่มงานวิจัย เผยแพร่

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. บุคลากรในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีสมรรถนะด้าน
การวิจัย และสานักงานเขตพื้นที่
มีข้อมูลในการบริหารงานให้ตรง
ตามความต้องการของเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีการดาเนินการวิจัย
ตัวชี้วัด
1. ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีสมรรถนะด้านการวิจัย และ
สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลในการ
บริหารงานให้ตรงตามความ
ต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีการดาเนินการวิจัยอย่างน้อย
ปีละ 2 เรื่อง
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะ ด้านการทาวิจัยของ
บุคลากร
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรจานวน
อย่างน้อย 2 เรื่อง
3. ค่าดาเนินการจัดทาวิจัย

รายละเอียด
1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 2 วัน ( 18 x 150 x 2 )
2. ค่าตอบแทน 12 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
1. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง
2. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการทา Focus group
1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่พัก 5 วัน ( 18 x 800 x 5 )
4. ตรวจสอบคุณภาพต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
ครั้งที่ 1-4
และเครื่องดื่ม 4 วัน ( 18 x 150 x4 )
2. ค่าตอบแทน 24 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
5. นาเสนอผลการวิจัยเพื่อตรวจสอบ 1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
คุณภาพต่อผู้เกี่ยวข้อง
และเครื่องดื่ม 2 วัน ( 50 x 150 x2 )
2. ค่าตอบแทน 12 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
จานวน 3 คน
3. ค่าวัสดุ
6. ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง 1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
สรุปผลโครงการ
และเครื่องดื่ม 2 วัน ( 18 x 270 x2 )
7. จัดทารูปเล่มงานวิจัย เผยแพร่
1. ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณจานวน
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

งบประมาณ
5,400 บาท
14,400 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
72,000 บาท
10,800 บาท
28,800 บาท
15,000 บาท
43,200 บาท
30,000 บาท
9,720 บาท
10,000 บาท
299,320 บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค นายภิเศก ขุ้นคีรี และนายวินัยปานโท้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท ให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล
และมีคุณภาพ

กลยุทธ์ 5
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ขยายโอกาสเข้าถึงการบริการ
ห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
การศึกษา
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
ยุทธศาสตร์ที่ 3
คุณภาพ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด
ของครูผ่านการปฏิบัติและการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
3. ดาเนินการอบรม
1.2 พัฒนาครูที่มีอยู่ให้สามารถ
4. นิเทศ ติดตามผล และ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียน
ประเมินผล
ต้องการ ได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อ
5. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
เทคโนโลยี
โครงการ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่
ผู้อานวยการโรงเรียนและครู
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
94 โรง โรงละ 2 คน จานวน
188 คน
2. นิเทศ ติดตามการจัดการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
จานวน 94 โรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามโครงการการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
2. ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม

รายละเอียด
1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(245 คนX400บาทX1วัน)

งบประมาณ
98,000 บาท

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

1. ค่าพาหนะ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าจัดทาเอกสาร 20 เล่ม

20,000. บาท
30,000 บาท
2,000 บาท

3. สรุปรายงานผล

รวมงบประมาณจานวน
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วนถ้วน)

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

150,000 บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท
กลยุทธ์ที่ 3
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
ในรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ รวมถึงระดับและ
ประเภทของผู้เรียน

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท ให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล
และมีคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. ส่งเสริมสถานศึกษา จานวน
166 แห่ง เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ
2. สนับสนุนงบประมาณสถานที่
ศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการตั้งแต่
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับภาค ระดับชาติ

วิธีดาเนินการ
1. ดาเนินการจัดการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่เป็น
กลยุทธ์ที่ 4
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ตัวชี้วัด
ส่งเสริมการนาหลักสูตรไปสู่การ 3. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่เป็น 1. นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วม
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ แข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
สอดคล้องกับความต้องการของ
และระดับชาติมากขึ้น
ชุมชน สังคมและท้องถิ่น
2. ครู ผู้บริหารมีขวัญ และ
กาลังใจ
กลยุทธ์ที่ 5
ในการปฏิบัติงาน
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
และนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
เรียนสูงขึ้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. การแข่งขันระดับภาค

3. การแข่งขันระดับชาติ

รายละเอียด

งบประมาณ
15,000 บาท
63,000 บาท
106,000 บาท
61,649 บาท
53,000 บาท
10,000 บาท
9,600 บาท
20,000 บาท
118,000 บาท
20,000 บาท
9,600 บาท
20,000 บาท
94,151 บาท

1. ค่าพาหนะ
2. ค่าเช่าเครื่องเสียง
3. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าวัสดุ /ค่าถ่ายเอกสาร
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
1. ค่าพาหนะ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง
4. ค่าที่พัก
3. ค่าตอบแทน รางวัลนักเรียน
1. ค่าพาหนะ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง
4. ค่าที่พัก
3. ค่าตอบแทน รางวัลนักเรียน
รวมงบประมาณจานวน
600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน)

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาศึกษาที่ 3 และ
การสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2557
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนราภรณ์ สโรดม นางสาวสุภาพร แสนแทน และนายกฤษฐา สร้อยมุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
ทุกประเภท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
กลยุทธ์ 8
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
ส่งเสริมสนับสนุนการนาการ พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
ทดสอบ O-NET การประเมิน
มาตรฐานสากล
ของ PISA และระบบการทดสอบ
กลาง ของ สพฐ. มาเป็นส่วนหนึ่ง วิธีดาเนินการ
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ ระดับเขตพื้นที่ฯ
มาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
2. แจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ และ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ประธานเครือข่ายโรงเรียนประจา
พัฒนาระบบการสนับสนุน
อาเภอและผู้บริหารสถานศึกษาทุก
การจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
3. สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ
กลยุทธ์ 1
ชั้นม. 3 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
กระจายอานาจและความ
ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557
รับผิดชอบ
4. นิเทศ ติดตาม และการนาผลสอบ
กลยุทธ์ 2
Pre O-NET ไปใช้ในการยกระดับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางการ
กลยุทธ์ 3
สอบระดับชาติ O-NET ชั้น ป.6 และ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาและ
ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่
สพท. และองค์คณะบุคคล มี
14 พฤศจิกายน 2557
ความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. นักเรียนในโรงเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการ O-NET สูงขึ้น จากปี
การศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 และไม่น้อยกว่า 84
โรงเรียน จากทั้งหมด จานวน
167 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00
2. เครือข่ายโรงเรียนประจา
อาเภอ มีระบบการบริหารจัด
การที่ดี มีประสิทธิภาพตรงตาม
บริบท เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนจานวน 24 เครือข่าย
คิดเป็นร้อยละ 100
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นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
5. จัดทากระเป๋าคุณภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางการสอบระดับชาติ O-NET ชั้น
6. สอบ Pretest NT ชั้น ป.3
ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
17-21 พฤศจิกายน 2557
7. สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ
ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
โดยใช้ข้อสอบ Pre-ONET ปี 2557
จาก สพฐ. และเยี่ยมสนามสอบ
ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 57
8. นิเทศ ติดตาม และร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ทางการสอบระดับชาติ O-NET
ชั้น ป.6 และชั้นม. 3
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557
9. รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ผลสอบ
และออกข้อสอบ Pre-test ครั้งที่ 3
ช่วงเดือนธันวาคม 2557
10. สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ
ชั้น ม.3 ครั้งที่ 3 โดยใช้ข้อสอบจาก
สพป.พล.3
ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558
11. นิเทศ ติดตามการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้น ป.6
และชั้น ม. 3 ระดับเครือข่าย
ช่วงเดือนมกราคม 2558
13. สอบ Posttest NT ชั้น ป. 3
ประจาปีการศึกษา 2557
12. รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์
สรุปและรายงานผลโครงการ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการ
สอบ NT ชั้น ป.3 และ O-NET
ชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 สูงขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 และไม่น้อยกว่า 84
โรงเรียน จากทั้งหมดจานวน 167
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
2. ร้อยละของเครือข่ายโรงเรียน
ประจาอาเภอ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตรง
ตามบริบท เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน คิดเป็นร้อยละ
100
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
รายละเอียด
1. จัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย
จัดสรรให้เครือข่าย จานวน 24 เครือข่าย
โรงเรียนประจาอาเภอดาเนินการแผน
- เครือข่ายละ 25,000 บาท
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET
(รายหัวนักเรียนหัวละ 55 บาท)
ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2557
2. สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ค่าวัสดุจัดทาแบบทดสอบ
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
- ค่าแผ่น CD จานวน 200 แผ่น
- ซองใส่แผ่น CD จานวน 200 ซอง
3. จัดทากระเป๋าคุณภาพเพื่อยกระดับ
- ค่ากระเป๋าเอกสาร จานวน 50 ใบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางการสอบ
ใบละ 800 บาท
O-NET
4. นิเทศ ติดตามการนาผลสอบ
Pre O-NET ชั้น ป.6 และชั้นม. 3
ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 1 ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทางการสอบ O-NET

5. สอบ Pretest NT ชั้น ป.3
ปีการศึกษา 2557

- ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์สานักงานและ
รถยนต์ส่วนตัว รายละเอียด ดังนี้
อาเภอวัดโบสถ์ รถยนต์ส่วนตัว 3 คัน
อาเภอพรหมพิราม รถยนต์ส่วนตัว 4 คัน
อาเภอชาติตระการ รถยนต์สานักงาน 1 คัน
อาเภอนครไทย รถยนต์สานักงาน 1 คัน
และรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 11 คนๆ ละ 240 บ.
จานวน 1 วัน 8 คน และ 2 วัน 3 คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 9 คนๆ ละ 120 บ.
จานวน 1 วัน 5 คนและ 2 วัน 4 คน

งบประมาณ
785,515 บาท

1,240 บาท
600 บาท
40,000 บาท

3,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท
15,000 บาท
3,360 บาท
1,560 บาท

ค่าวัสดุจัดทาแบบทดสอบ
- ค่าแผ่น CD จานวน 200 แผ่น
- ซองใส่แผ่น CD จานวน 200 ซอง

1,240 บาท
600 บาท

6. สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และชั้นม. 3 ค่าวัสดุจัดทาแบบทดสอบ
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
- ค่าแผ่น CD จานวน 200 แผ่น
- ซองใส่แผ่น CD จานวน 200 ซอง

1,240 บาท
600 บาท
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
7. เยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6
และชั้นม. 3 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

8. นิเทศ ติดตามการนาผลสอบ
Pre O-NET ชั้น ป.6 และชั้นม. 3
ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 2 ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทางการสอบ O-NET

รายละเอียด
- ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์สานักงานและ
รถยนต์ส่วนตัว รายละเอียด ดังนี้
อาเภอวัดโบสถ์ รถยนต์ส่วนตัว 1 คัน
อาเภอพรหมพิราม รถยนต์ส่วนตัว 2 คัน
อาเภอชาติตระการรถยนต์สานักงาน 1 คัน
อาเภอนครไทย รถยนต์สานักงาน 1 คัน
และรถยนต์ส่วนตัว จานวน 1 คัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 11 คนๆ ละ 240 บ.
จานวน 1 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 8 คนๆ ละ
120 บ. จานวน 1 วัน
- ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์สานักงานและ
รถยนต์ส่วนตัว รายละเอียด ดังนี้
อาเภอวัดโบสถ์ รถยนต์ส่วนตัว 3 คัน
อาเภอพรหมพิราม รถยนต์ส่วนตัว 4 คัน
อาเภอชาติตระการ รถยนต์สานักงาน 1 คัน
อาเภอนครไทย รถยนต์สานักงาน 1 คัน
และรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 11 คน ๆ ละ 240 บ.
จานวน 1 วัน 8 คน และ 2 วัน 3 คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 9 คน ๆ ละ
120 บ. จานวน 1วัน 5 คนและ 2 วัน 4 คน

9. สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และชั้นม. 3 ค่าวัสดุจัดทาแบบทดสอบ
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3
- ค่าแผ่น CD จานวน 200 แผ่น
- ซองใส่แผ่น CD จานวน 200 ซอง

งบประมาณ
1,000 บาท
2,000 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท
2,640 บาท
960 บาท

3,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท
15,000 บาท
3,360 บาท
1,560 บาท

1,240 บาท
600 บาท
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
10. นิเทศ ติดตามการนาผลสอบ
Pre O-NET ชั้น ป.6 และชั้นม. 3
ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 3 ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียน ทางการสอบ O-NET ระดับ
เครือข่าย

11. รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและ
รายงานผลโครงการ

รายละเอียด
งบประมาณ
- ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์สานักงานและ
รถยนต์ส่วนตัว รายละเอียด ดังนี้
อาเภอวัดโบสถ์ รถยนต์ส่วนตัว 3 คัน
3,000 บาท
อาเภอพรหมพิราม รถยนต์ส่วนตัว 4 คัน
8,000 บาท
อาเภอชาติตระการ รถยนต์สานักงาน 1 คัน
8,000 บาท
อาเภอนครไทย รถยนต์สานักงาน 1 คัน
15,000 บาท
และรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 11 คน ๆ ละ 240 บ.
จานวน 1 วัน 8 คน และ 2 วัน 3 คน
3,360 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 9 คน ๆ ละ
120 บ. จานวน 1วัน 5 คนและ 2 วัน 4 คน
1,560 บาท
ค่าวัสดุแลtเอกสารสรุป รายงานผล
- แฟ้มเอกสาร
400 บาท
- ไส้แฟ้มเอกสาร
200 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ ติดตามฯ
15,000 บาท
- จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
23,665 บาท
จานวน 200 เล่ม
รวมงบประมาณจานวน
1,000,000 บาท
(-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

นิเทศเต็มพื้นที่โรงเรียนดีมีมาตรฐาน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางอุมาพร ปานโท้ และ นางณัฎฐ์ชุดา วงศ์พันธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ 6
จัดระบบนิเทศ ติดตามผล
และรายงานผล ให้มีความ
เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็น
รูปธรรมและหลากหลายมิติ
เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการให้บริการ ของ
4 ปี (2555-2558) และ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4
1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ และนิเทศการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จานวน 166 แห่ง
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
2. นิเทศ ติดตามงานโครงการ
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
ต่าง ๆ ตามนโยบายของเขตพื้นที่
มาตรฐานสากล
การศึกษา กลยุทธ์ของ สพฐ. และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
วิธีดาเนินการ
สาระการเรียนรู้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
3. นิเทศ ติดตามและประเมินความ
แผนการนิเทศ ประจาปีการศึกษา พร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา
2558
ละ 1 ครั้ง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อ
ตัวชี้วัด
มอบให้สถานศึกษาในสังกัด
1. สถานศึกษามีผลการพัฒนา
3. นิเทศ ติดตาม การพัฒนา
คุณภาพ
คุณภาพสถานศึกษาตามนโยบาย
และมาตรฐานสูงขึ้น
และจุดเน้นของสพฐ.
2. ครู ผู้บริหารมีขวัญ และกาลังใจ
4. ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภาค ในการปฏิบัติงาน
เรียนละ 1 ครั้ง
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
5. สรุปรายงานผลการประเมิน
เรียนสูงขึ้น
คุณภาพสถานศึกษาและรายงานผล
การประเมินต่อสถานศึกษาทุกแห่ง
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
รายละเอียด
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการนิเทศ 1. ค่าพาหนะ
ประจาปีการศึกษา 2558
2. ค่าที่พัก (17คนX800บาทX2วัน)
3. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (17คนX270บาทX2วัน)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือประเมิน 1. ค่าพาหนะ
คุณภาพสถานศึกษาเพื่อมอบให้สถานศึกษา 2. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างและ
ในสังกัด
เครื่องดื่ม (40คนX130บาทX2วัน)
3. ค่าจัดทาเล่มคู่มือจานวน 300 เล่ม
3. ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภาคเรียนละ 1. ค่าพาหนะ
1 ครั้ง
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง
3. ค่าถ่ายเอกสาร
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงเกณฑ์การ 1. ค่าพาหนะ
ประเมินและประชุมสัมมนาสรุปผลการ
2. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างและ
ประเมิน
เครื่องดื่ม (45คนX130บาทX2วัน)
4. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ
1. ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 400 เล่มๆ
สถานศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อ ละ 150.- บาท
สถานศึกษาทุกแห่ง
รวมงบประมาณจานวน
(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

งบประมาณ
5,000 บาท
27,000 บาท
9,180 บาท
6,000 บาท
13,000 บาท
45,000 บาท
112,000 บาท
139,680 บาท
16,000 บาท
11,700 บาท
4,000 บาท
60,000 บาท

448,560 บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

67
โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง นางสุภาพร ขาช้าง และนางรัชนีกร อินต๊ะแสน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการให้บริการ ของ
นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
4 ปี (2555-2558) และ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
วิธีดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกใน
และผูป้ กครองนักเรียนในสังกัด มี
ระดับทุกประเภท
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม ค่านิยมหลัก 12 ประการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนท่องอาขยาน มีค่านิยม
กลยุทธ์ 4
หลัก 12 ประการ ภาษาไทย และ
ส่งเสริมการนาหลักสูตรไปสู่ วิธีดาเนินการ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 1. จัดทาโปสเตอร์ ภาษาไทยและ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ค่านิยมหลัก 12
100
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ประการ มอบให้ทุกห้องเรียน
3.นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น
ความต้องการของชุมชน สังคม 2. จัดทาวีดีโอราไทย ค่านิยมหลัก ประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป มีทักษะ
ท้องถิ่นและผู้เรียน
12 ประการ มอบให้ทุกโรงเรียน
ด้านความเป็นไทย
3. กิจกรรมรักษาศีล 5 จาก
(ราไทยค่านิยมหลักของคนไทย 12
กลยุทธ์ที่ 5
โรงเรียนสู่ชุมชน
ประการ) ร้อยละ 80
ใช้สื่อการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมการประกวดเขียน
4. มีโรงเรียนปลอดเหล้า บุหรี่
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เรียงความประวัติศาสตร์
และการพนัน ร้อยละ 50
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
5. จัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานการ 5.ครูทุกโรงเรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เขียนเรียงความประวัติศาสตร์
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ประกวดโครงงานคุณธรรม
และสาระเพิ่มเติม วิชาหน้าที่
7.ประกวดโรงเรียนและนักเรียน
พลเมือง ร้อยละ 100
กลยุทธ์ 6
ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
6.ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารจัด
จัดระบบนิเทศ ติดตามผล 8.กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจน
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และรายงานผล ให้มีความ
9.จัดประชุมคณะทางานการ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ร้อยละ
เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็น
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
100
รูปธรรมและหลากหลายมิติ
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
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นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
10.จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
11.จัดอบรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง ให้ครูทุกโรงเรียน ๆ
2 คน ประกอบด้วยครูวิชาการและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
12.ประกวดการจัดทาหน่วยการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง
13.ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ80ผู้บริหารโรงเรียน ครู
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนใน
สังกัด มีค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. ร้อยละ100ของครูทุกโรงเรียน ๆ
ละ 1คน มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์และ
สาระเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง
3.ร้อยละ100ผู้บริหารโรงเรียนมี
การบริหารจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายค่านิยมหลัก 12
ประการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโปสเตอร์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ค่านิยมหลัก 12 ประการ
มอบให้ทุกห้องเรียน จานวน 1,237 ห้อง

รายละเอียด
1. ค่าจัดทาโปสเตอร์ ห้องเรียนๆละ
2 แผ่น จานวน 1,237 ห้อง จานวน
2,474 แผ่นๆ ละ 30 บาท

2. จัดทาเพลงราไทย ค่านิยมหลัก 12
2.ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง
ประการ บันทึกวีดีโอราไทย ประกอบเพลง 3.ค่าบันทึกเทปวีดีโอ
มอบให้ทุกโรงเรียน
4.ค่าสาเนาแผ่นวีดีโอ
3. กิจกรรมรักษาศีล 5 จากโรงเรียนสู่
ชุมชน

5. ค่าโปสเตอร์ “โรงเรียน ศีล 5”
6.ค่าจัดทาเอกสารคู่มือรักษาศีล5
ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล 24
โรงเรียน (เครือข่ายละ 1 โรง)
7. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง
8. ค่าโล่รางวัล 5 โล่ เกียรติบัตร

งบประมาณ
74,220 บาท

10,000 บาท
2,500 บาท
2,500 บาท
8,500 บาท
100,000 บาท

20,000 บาท
7,000 บาท

4. จัดกิจกรรมการประกวดเขียน
เรียงความประวัติศาสตร์

9. ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ

2,400 บาท

5. ประกวดโครงงานคุณธรรม

11.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
12.ค่าพาหนะ

6,000 บาท

6.ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

13. ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ

2,000 บาท

7.ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงกรรมการ

10,000 บาท

8.ประชุมคณะกรรมการวางแผนการการจัด
กิจกรรม
9.ประเมินกิจกรรมและคัดเลือกนักเรียน
ต้นแบบ/ผู้ปกครอง ประเมินจากสมุดบันทึก
ความดี

1.ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม(10*140)
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
(45*240*2)

1,400 บาท

3.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

21,600 บาท

5,000 บาท
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
10.มอบทุนการศึกษา

รายละเอียด
4.ทุนการศึกษา 36x1000

11.ค่าวัสดุ

5.ค่าจัดทาเกียรติบัตร

8,000 บาท

รวมงบประมาณจานวน
(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(นางพีโชบล ชาญนาวา)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผู้เสนอโครงการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

งบประมาณ
36,000 บาท

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

314,720 บาท
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โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ตรวจสอบทางการเงิน บัญชีและผลการดาเนินงาน และการพัฒนาการให้คาปรึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นางสาวอานวย ศรีอาวุธ
หน่วยตรวจสอบภายใน
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

กลยุทธ์ สพป./โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.
4 ปี (2555-2558) และ
วิธีดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
กลยุทธ์
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
1. การกระจายอานาจและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
ความรับผิเดชอบ
พื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
1.3 พัฒนาระบบติดตาม
มาตรฐานสากล
ตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการ
1. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
167 โรงเรียน โดยให้โรงเรียนนา
หลักฐาน เอกสาร มาให้โรงเรียน
หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ตามโครงการ

เป้าหมายการให้บริการ ของ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของการบริหาร
การเบิกจ่ายเงินและการ บัญชีของ
หน่วยรับตรวจ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและจัดให้มี
การบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง
แก้ไข การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการบริหาร
จัดการ และผลการดาเนินงานที่ถูกต้อง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
สามารถลดปัญหาการติดต่อสื่อสาร
ให้ความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน ทาให้ผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนนาหลักฐาน เอกสาร
มาให้โรงเรียนหน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญชี โรงเรียน จานวน 167
โรงเรียน

2. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ตามโครงการ

รายละเอียด
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี โรงเรียน
จานวน 167 โรงเรียน แบ่งเป็นอาเภอ
1. วัดโบสถ์ จานวน 27 โรงๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 2,700.- บาท
2. พรหมพิราม จานวน 53 โรงๆละ 150 บาท
เป็นเงิน 6,360.- บาท
3. ชาติตระการ จานวน 30 โรง ๆ ละ 200บาท
เป็นเงิน 6,000.- บาท
4. นครไทยจานวน 57 โรง ๆ ละ 200 บาท
เป็นเงิน 11,400.- บาท
-

งบประมาณ

รวมงบประมาณจานวน
(สองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)

2,700 บาท
7,950 บาท
6,000 บาท
11,400 บาท
28,050 บาท

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอานวย ศรีอาวุธ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

