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************************************** 
ผู้มาประชุม  
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5. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
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8. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางสาวจิรันธนิน มะโนทน (แทน)ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11.  นางทัศนา  จันทร์ลา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
12. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 
13. นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ 
14. นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ 
15. นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ 
16. นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
17. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศ 
18. น.ส.จ าลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคล 
19. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายบ ารุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ 
22. นางสาววรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล  ศึกษานิเทศก์ 
23. นางสาวนงคราญ  ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นางนิลยา ทองศรี   ไปราชการ 
2.  นางภิญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์  ไปราชการ 
3. นายพิน สงค์ประเสริฐ   ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางวัชรินทร์ ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 4.  นายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    
โดยมี  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
ตอน โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่น 
ในการเสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัด 

เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ชาวเขาในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้ทอดพระเนตรเห็นการท าลายป่าตามยอดเขา เพ่ือปลูกฝิ่นและท า
ไร่เลื่อนลอย ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการท าลายป่าต้นน้ าล าธาร อันเป็นบ่อเกิดของแม่น้ า
สายส าคัญโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของประเทศจากพฤติกรรมของชาวเขา และทรงเห็นว่าจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงพระราชทาน
พระราชด าริว่า "ถ้าจะให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นก็ต้องหาพืชอ่ืนที่ขายได้ราคาดี และมีความเหมาะสมที่จะปลูกในที่สูง 
มาให้ชาวเขาปลูกทดแทนเป็นรายได้เสียก่อน จึงจะสามารถท าให้เลิกปลูกฝิ่นได้"  ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้คณะทูตานุทูตของประเทศ 
ต่าง ๆ   ที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย ตามเสด็จพระราชด าเนินไปยังหมู่บ้านชาวเขา เพ่ือให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
แท้จริง และให้เห็นปัญหาที่มีอยู่ พร้อมกับได้ทรงมีพระราชด ารัสขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ  ตั้ง "โครงการหลวง" ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๑๒  และ  
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ และพระราชด าริ ให้มีการปลูกพืชเมืองหนาวที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ ไม้ผล 
ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ได้พระราชทานพันธุ์พืชผัก และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ นอกจากทรงส่งเสริมแล้วยัง
พระราชทานพระราชด าริให้มีงานวิจัย เพ่ือปรับปรุงพืชผลควบคู่กันไปด้วย พืชที่ปลูกในระยะแรก คือ ท้อ ได้อาศัย
หลักการขยายพันธุ์พืชและสรีรวิทยา โดยสั่งกิ่งท้อพันธุ์ดีจากต่างประเทศมาติดกับต้นตอท้อพ้ืนเมือง ซึ่งมีการปลูก
กันอย่างแพร่หลายทางภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีลิ้นจี่และ  สตรอเบอรี่ โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ ได้ชื่อว่า พันธุ์
พระราชทาน มาจนปัจจุบัน ทรงพระราชทานมีดส าหรับติดตาต่อกิ่งแก่ชาวเขา ตลอดจนพระราชทานค าแนะน า
ให้กับข้าราชการในท้องถิ่นด้วย  

งานวิจัยเริ่มแรกของโครงการหลวง จึงเริ่มต้นจากการปลูกไม้ผล เนื่องจากไม้ผลเป็นไม้ยืนต้นที่นอกจาก 
จะให้ผลเป็นรายได้แก่เกษตรกรชาวเขาแล้ว ยังสามารถท าหน้าที่ทดแทนป่าไม้ในแง่ของการอนุรักษ์ได้ด้วย โดยพันธุ์
ไม้ผลที่น ามาทดลองปลูกในระยะแรกมี ท้อ พลัม สาลี่ แอปเปิล พลับ และบ๊วย เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชด าริที่ส าคัญเก่ียวกับการจัดการป่าไม้ โดยให้ป่าและ 
ชาวบ้านอยู่ร่วมกัน โดยไม่ท าลายป่าดังที่เป็นมาในอดีต ได้พระราชทานแนวทางด าเนินการนี้ โดยทรงให้มีการจัดท า
ป่า ๓ อย่างแก่ราษฎร คือ ป่าส าหรับใช้สอย ป่าส าหรับก่อสร้าง และป่ากินได้ ซึ่งก็คือ พวกไม้ผลยืนต้น ทรงตรัสว่า 
ป่า ๓ อย่างนี้มีประโยชน์ ๔ อย่าง ประโยชน์อย่างท่ี ๔ นี้ส าคัญ คือ รักษาอนุรักษ์ดิน และต้นน้ าล าธาร 

ในช่วงแรกการท างานวิจัยพบกับปัญหาและอุปสรรคนานัปการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงได้ 
พระราชทานความช่วยเหลือ จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ อีกมากมาย โดย
งานวิจัยเริ่มแรกของโครงการหลวงเริ่มที่ดอยอ่างขางและดอยปุย จนกระทั่งปัจจุบันโครงการหลวงได้มีสถานีวิจัย ๔ 
แห่ง  ได้แก่  
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 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓) 
   อยู่ในเขตหมู่บ้านคุ้ม ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
   งานวิจัยที่เกี่ยวกับพืชสวน ได้แก่  
   ๑. ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว เช่น ท้อ สาลี่ พลัม พลับ  บ๊วย กีวี  รัสพ์เบอรี่  
   ๒. ทดลองปลูกไม้โตเร็วจากไต้หวัน กับไผ่  
   ๓. ทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น สนประดับ  
   ๔. ทดลองปลูกไม้ตัดดอก เช่น กุหลาบ เบญจมาศ คาร์เนชั่น ลิลลี่ ปักษาสวรรค์   
   ๕. ทดลองปลูกพืชสมุนไพร   
   ๖. ทดลองปลูกพืชผัก  
   งานส่งเสริมที่เก่ียวกับพืชสวน ได้แก่  
   ๑. อบรมชาวบ้านให้มีความรู้ในการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว ตัดแต่งไม้ผล  
   ๒. ทดลองงานส่งเสริมไม้ผลเมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย สาลี่  พลับ พลัม  ผัก เช่น แครอท กะหล่ าดาว        

กะหล่ าปลีแดง ไม้ดอก เช่น เบญจมาศ คาร์เนชั่น  กุหลาบ เยอบีร่า  
 สถานีเกษตรหลวงปางดะ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒)  
    อยู่ในเขตหมู่บ้านปางดะ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
    งานวิจัยที่เกี่ยวกับพืชสวน ได้แก่  
    ๑. งานวิจัยการขยายพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ  สาลี่ พลัม พลับ  
    ๒. งานวิจัยไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อน เช่น ฝรั่งคั้นน้ า ส้ม ทับทิม มะเดื่อฝรั่ง องุ่น   อโวคาโด มะไฟจีน   
    ๓. งานวิจัยผักเมืองหนาว เช่น ถั่วแขก ฟักทองญี่ปุ่น พริกยักษ์ หน่อไม้ฝรั่ง   แตงกวายาว มะเขือเทศ 

ผักสลัดต่าง ๆ กุยช่ายเหลือง มะระ บวบ 
  งานส่งเสริมที่เก่ียวกับพืชผัก ได้แก่  ผัก เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วแขก ผักสลัด ฟักจานบิน พริกยักษ์ 
 สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒)  
   อยู่ในเขตหมู่บ้านขุนกลาง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่งานวิจัยที่เกี่ยวกับพืชสวน 
ได้แก่  
   ๑. โครงการวิจัยสตรอเบอรี่ องุ่นไม่มีเมล็ด ทับทิมเมล็ดนิ่ม รัสพ์เบอรี่ กีวี   
   ๒. โครงการศึกษาและรวบรวมพันธุ์เฟินชนิดต่าง ๆ   
   ๓. โครงการวิจัยฝรั่งคั้นน้ า  
   ๔. โครงการวิจัยไม้ดอกชนิดต่าง ๆ เช่น แกลดิโอลัส สแตติส เยอบีร่า  
   งานส่งเสริมที่เก่ียวกับพืชสวน ได้แก่  
   ๑. สตรอเบอรี่ และไม้ผลเมืองหนาว  
   ๒. งานส่งเสริมไม้ตัดดอกท่ีปลูกในโรงเรือน 
 สถานีวิจัยแม่หลอด (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗)  
   อยู่ในเขตหมู่บ้านแม่หลอด ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
   งานวิจัยเกี่ยวกับพืชสวน ได้แก่ งานวิจัยพืชผัก  
   งานส่งเสริมที่เก่ียวกับพืชสวน ได้แก่  ผัก เช่น พริกยักษ์ ผักสลัด มะระ  
ผลงานจากสถานีวิจัยทั้ง ๔ แห่งนี้ จะได้รับการทดสอบก่อนที่จะน าไปส่งเสริมเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร

ชาวเขาในท้องที่ต่าง ๆ ใน ๕ จังหวัด คือ เชียงใหม่  เชียงราย  ล าพูน  แม่ฮ่องสอน และพะเยา  โดยมีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเพื่อรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งหมด ๓๔ แห่ง หน้าที่ส าคัญของศูนย์พัฒนามีดังนี้ คือ 
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๑. ทดสอบ สาธิต และสนับสนุนการวิจัยในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านที่รับผิดชอบมีรายได้  โดยการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ คือ ไม้ผล  พืชผัก   

ไม้ดอกไม้ประดับ  พืชไร่  รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง 
๓. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิตของชาวเขา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความเป็นอยู่ 

ที่ดีข้ึน 
๔. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินงาน 

ด้านการบริรักษ์ดินเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยการท าขั้นบันไดและทางระบายน้ า หรือปลูกหญ้าแฝก 
เป็นต้น 

จากงานวิจัยและงานส่งเสริมของโครงการหลวงนี้ ชาวเขาได้มีการพัฒนาทางการเกษตรและ 
ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และท าให้เลิกปลูกฝิ่น  โดยปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร และไม้ดอกไม้
ประดับนานาชนิด ปัจจุบันไม้ผลที่ส่งเสริมให้ปลูกมีประมาณ ๑๙ ชนิด พืชผักประมาณ ๒๗ ชนิด สมุนไพรประมาณ 
๑๘ ชนิด ไม้ดอก-ไม้ประดับประมาณ ๓๑ ชนิด และผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งประมาณ ๑๖ ชนิด  

 การเลิกปลูกฝิ่นของชาวเขา นับว่าเป็นความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ของโครงการหลวงในการพัฒนาเกษตร 
ที่สูง "โครงการหลวง" จึงได้รับรางวัลแมกไซไซ ในสาขาความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๓๑ 

โครงการหลวง เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยพระบารมีขององค์พระประมุข โครงการฯ  
จึงเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการ ข้าราชการ และเอกชนจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งต่างก็เต็มใจจะเข้าร่ วมโครงการท างาน
ถวายอย่างไม่ย่อท้อ นอกจากความช่วยเหลือภายในประเทศแล้ว ต่างประเทศหลายแห่งก็พยายามให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ เพราะ เรื่องยาเสพติด คือ ฝิ่น และเฮโรอีน เป็นปัญหาของคนท้ังโลก  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นผู้จัดตั้งโครงการปลูกพืชแทนฝิ่นอันดับแรกของโลก และ 
จากผลงานที่ปรากฏ ทางโครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเพ่ือสดุดีพระ
เกียรติคุณในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น แต่ปลูกพืชอ่ืนโดยเฉพาะพืชสวนส าหรับ
ทดแทนฝิ่น 

นอกจากโครงการหลวงแล้ว  ยังมีพระมหากรุณาธิคุณด้านพืชสวนอีกเป็นอเนกอนันต์ จึงขอยกมากล่าวใน 
ที่นี้อีก ๓ เรื่อง คือ 

 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ทฤษฏีใหม ่

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 
1. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีรับมอบ 

อาคาร 10 ปี ก าพล วัชรพล ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จ.นครสวรรค์  
2. เด็กน้อยชาวดอย อ่านออกเขียนได้ทุกคน   สีสันของการจัดห้องเรียน จัดสื่อการเรียนรู้มีส่วนที่ 

ท าให้นักเรียนตั้งใจเรียน  การจัดการเรียนการสอน วิธีสอน ให้นักเรียนที่เก่งช่วยสอนนักเรียนที่เรียนช้า เพื่อให้
นักเรียนมีความพร้อมไปพร้อมๆกัน 

3. แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมการท าธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรค์ส าหรับนักเรียน 
 (Student E-Commerce)  วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นทางการให้โรงเรียนเลือกใช้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  และเพ่ือให้
นักเรียนได้มีการเลือกในการศึกษาเรียนรู้อาชีพธุรกิจออนไลน์ได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน 
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4. โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษ 2562 ส านักพัฒนาการศึกษา  
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. ภาพยนต์สั้น เรื่อง ด.ช.หมึก โรงเรียนบ้านปากน้ า (เผดิมจินนาวาสงเคราะห์)/สพป.ชุมพร  

เขต 1 
แจ้งข้อราชการ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
1.  สืบเนื่องจากการประชุมคัตเตอร์ 17  (11  มิถุนายน  2562)  ณ จังหวัดพิษณุโลก  

เพ่ือสรรหาประธานคัตเตอร์คนใหม่   
นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผอ.สพม.เขต 39  ประธานคัตเตอร์ 
ผอ.สพป.ตาก เขต 1  รองประธานคัตเตอร์ 
ผอ.สพป.พล.เขต 3 เลขานุการคัตเตอร์ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ สพม.เขต 39 ผู้ช่วยเลขานุการคัตเตอร์ 
ผอ.สพป.ทุกเขตเป็นกรรมการ 
นายธวัช  กงเติม  อดีตรองศึกษาธิการภาค 17 เป็นผู้ช านาญการ 
นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 อดีตประธานคัตเตอร์ 17  แจ้งที่ประชุมว่า 
สพฐ. มอบหมายให้ สพป.สุโขทัย เป็นเจ้าภาพงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย    ในระหว่างวันที่  
21 -23  ธันวาคม  2562   

นายธวัช  กงเติม  ผู้ช านาญการ  แจ้งที่ประชุมว่า 
1.  ให้ผอ.เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้ครบภายในเดือนมิถุนายน  2562  โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้ 

1.1 งานทะเบียน ทะเบียนนักเรียน  สมุดหมายเหตุรายวัน 
1.2 อาคารสถานที่ (ความเสี่ยง) 

2.  จัดประชุมคัตเตอร์ทุกเดือน 
3. การจัดท าแผน 1,000,000  บาท ให้ส่งสพฐ.ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2562   

(ศธ 04006/ว 3202 ลงวันที่  7  มิถุนายน  2562) 
2. สพฐ.จะจัดประชุมผอ.เขตทั่วประเทศและรองผอ.เขตทั่วประเทศ รวมทั้งจัดงานเกษียณอายุ 

ราชการด้วย ในวันที่  9 – 11  กันยายน  2562  ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี 
3. เลขาธิการ กพฐ. มีนโยบายจะจัดประชุม ผอ.เขต และ รอง.ผอ.เขต ใน 4 ภูมิภาค เป็นการประชุม 

สพฐ.สัญจร โดยภาคเหนือ จะจัดที่ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  ภาคเหนือประกอบด้วยคัตเตอร์ 15 – 18 
ภายในเดือนสิงหาคม  2562  โดยให้แต่ละเขตพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการผลงาน พร้อมน าเสนอในรูปอินโฟร์
กราฟฟิก (Infographic) โดยเป็นการขับเคลื่อน 6 นโยบายของ สพฐ. ปี งบประมาณ 2562 
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4.  การจัดท าแผนงบประมาณ 1,000,000  บาท 
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ (โปรดใส่เครือ่งหมาย  ) 
หมาย
เหตุ 

ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปีการศึกษา 2562 

(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563) 

1 ค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการ
ส านักงาน 

            
400,000  

        

  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก
และพาหนะ
เดินทางไปราชการ 

            
100,000  

        

 
2. วัสดุส านักงาน 

              
50,000  

       

  3. ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะและ
ขนส่ง ของ 
สพป.พช.1 

              
20,000  

        

  
4. ค่าถ่ายเอกสาร 

              
10,000  

        

  5. ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

              
20,000  

        

  6. ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมภายใน 
สพท. 

              
30,000  

        

  7. ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุการ
บริหารกลุ่ม
โรงเรียน 

           
70,000  

        

  8. ค่า
สาธารณูปโภค 

            
100,000  
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2 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

            
600,000  

        

  
 1. ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

            
263,000        

 ชนิดา
ภา  

  

 2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาด้วย 
(DLTV)  

              
30,000        

 
กาญจนา 
ทัศนา  

  
 3. นิเทศแบบ
บูรณาการ  

              
75,000         ภิญญาพัชญ์  

  

 4. โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล  

              
16,000         ธงชัย  

  
 5.1 อ่านออกเขียน
ได้  

              
40,000         นิลยา  

   5.2 คิดเลขเป็น  
              
30,000         สุมาล ี 

  
 6. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล  

              
30,000         ทัศนา  

  

 7. โครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กแบบเรียน
รวม  

              
15,000         นงคราญ  

  

 8. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  

              
48,000         พิบุลขวญั  

  

 9. โครงการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา  

              
29,000         พิบุลขวญั  
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 10.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ธุรการโรงเรียน  

              
24,000         อรุณศร ี 

   รวมทั้งสิ้น  
         
1,000,000          

 
   

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                      

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )                (  นายวลี  มีภู่  )                     (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 


