
 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 



คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ไดCจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุน 

ใหCมีการบริหารจัดการศึกษาและแกCไขปTญหาตามบริบทของพื้นท่ี โดยอาศัยการมีสVวนรVวมของทุกภาคสVวน 

และบูรณาการการใชCทรัพยากรรVวมกันอยVางมีประสิทธิภาพ พรCอมผลักดันแผนการดำเนินงานไปสูV 

การปฏิบัติใหCเปZนไปตามมาตรฐานท่ีตอบสนองและสอดคลCองกับนโยบายท่ีสำคัญในทุกระดับ  และนำมาใชCเปZน

แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย จำนวน 14 โครงการ ไดCแกV กลยุทธAที ่ 1 สVงเสริมการจัด

การศึกษาใหCผูCเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน 1 โครงการ  กลยุทธAที่ 2 สรCางโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษาใหCกับประชากรวัยเรียนทุกคน จำนวน 1 โครงการ  กลยุทธAที่ 3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาใหCสอดคลCองกับการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21  จำนวน  5  โครงการ  และกลยุทธAที ่ 4           

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 7 โครงการ  
 

        ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถA   ไดCกำหนดแนวทาง   

การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปZนรายไตรมาส และ

จัดทำรายงานผลการกำกับ  ติดตาม  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565   

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ฉบับนี้ โดยหวังเปZนอยVางยิ่งวVาจะเปZนประโยชนAในการ

บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ใหCสามารถขับเคลื่อนภารกิจใหC

บรรลุตามวัตถุประสงคAและเปdาหมายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565  

อยVางเปZนระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตVอไป 

 

 

 

กลุVมนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA 

     

ก 



สารบัญ 
                   หน#า 

คำนำ              ก 

สารบัญ            ข 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 

การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 3 

สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 

รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 

ภาคผนวก 

     คำส่ังแตVงต้ังคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานฯ 10 

     แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 12 

     คณะผูCจัดทำ 15 
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1 

 
รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปI

งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยวางแผนการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยผRานกระบวนการมีสRวนรRวมของทุกภาคสRวนที่เกี่ยวขSอง  

บูรณาการการใชSทรัพยากรรRวมกันอยRางเปWนรูปธรรม    และคำนึงถึงศักยภาพของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดตามนโยบายการใชSพ้ืนท่ีเปWนฐาน   จำนวนท้ังส้ิน 57 โรงเรียน   ซ่ึงแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ไดSมีมติผRานความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 

เม่ือวันท่ี  26 มกราคม  2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดSนำแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  สูRการปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด โดยสRงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแกSไขป`ญหาตามบริบทของพื้นท่ี สอดคลSองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน 2,137,500 บาท สรุปเปWนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธA ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร*/กลยุทธ* 
จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ใช? 

สพท. สพฐ. รวมทั้งสิ้น 

ยุทธศาสตร*ชาติด?านความมั่นคง 

กลยุทธ*ที่ 1 ส#งเสริมการจัดการศึกษาให3ผู3เรียนมี

ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

1 - 375,000 375,000 

ยุทธศาสตร*ชาติด?านการโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

กลยุทธ*ที่ 2 สร3างโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให3กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

1 60,000 12,500 72,500 

ยุทธศาสตร*ชาติด?านการพัฒนาและเสริมสร?าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย* 

กลยุทธ*ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให3สอดคล3อง 

กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

5 930,000 250,000 1,180,000 

ยุทธศาสตร*ชาติด?านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

กลยุทธ*ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

7 510,000 - 510,000 

รวมทั้งสิ้น 14 1,500,000 637,500 2,137,500 
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     กลยุทธBท่ี 1 สGงเสริมการจัดการศึกษาใหLผูLเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช? กลุXมงาน 

ผู?รับผิดชอบ สพท. สพฐ. 

1 โครงการปVองกันและแก3ไขปYญหายาเสพติดและ

อบายมุขในสถานศึกษา  

- 375,000 กลุ#มส#งเสริม 

การจัดการศึกษา  

                         รวม - 375,000  

รวมทั้งสิ้น 375,000  

 
     กลยุทธBท่ี 2 สรLางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหLกับประชากรวัยเรียนทุกคน  

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช? กลุXมงาน 

ผู?รับผิดชอบ สพท. สพฐ. 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการสร3างโอกาส 

และความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

 

ภาคทางการศึกษาเสริมสร3างวินัยและความ

รับผิดชอบ  

60,000 12,500 กลุ#มส#งเสริม 

การจัดการศึกษา  

                         รวม 60,000 12,500  

รวมทั้งสิ้น 72,500  

 

     กลยุทธBท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหLสอดคลLองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช?  กลุXมงาน 

ผู?รับผิดชอบ สพท. สพฐ. 

1 โครงการยกระดับคุณภาพผู3เรียน 75,000 - กลุ#มนิเทศฯ  

2 โครงการรวมพลังครูเพื่อสร3างศิษย^ 140,000 - กลุ#มนิเทศฯ 

3 โครงการส#งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 

275,000 - กลุ#มนิเทศฯ 

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 340,000 250,000 กลุ#มพัฒนาครูฯ 

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 100,000 - กลุ#มบริหารงาน 

บุคคล 

                         รวม 930,000 250,000  

รวมทั้งสิ้น 1,180,000  
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    กลยุทธBท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช? กลุXมงาน 

ผู?รับผิดชอบ สพท. สพฐ. 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการสู#ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงาน

งานเขตพื้นที่การศึกษา  

190,000 - กลุ#มอำนวยการ  

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตาม

นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

70,000 - กลุ#มนโยบาย 

และแผน 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

90,000 - กลุ#มส#งเสริม

การศึกษาทางไกลฯ 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานด3าน

การเงิน บัญชี และพัสด ุ 

80,000 - กลุ#มบริหารงาน

การเงินฯ 

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  50,000 - หน#วยตรวจสอบ

ภายใน 

6 โครงการยกระดับและเสริมสร3างประสิทธิภาพ 

ด3านกฏหมายและวินัยให3แก#ข3าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

30,000 - กลุ#มกฎหมาย 

และคด ี

7 โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความ

โปร#งใสในการดำเนินงานของหน#วยงาน (ITA)                                       

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุ#มอำนวยการ 

รวม 510,000 -   

รวมทั้งสิ้น 510,000  

 
การกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ไดSดำเนินการแตRงตั้งคณะทำงานกำกับ 

ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำส่ัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ที่ 146/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565  เพื่อใหS

การขับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรม  ดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใหS

คณะทำงานมีหนSาท่ีกำกับ ติดตามความกSาวหนSาการดำเนินงาน และการใชSงบประมาณแตRละโครงการ/

กิจกรรม ของกลุRม/หนRวยผูSรับผิดชอบโครงการ พรSอมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ป`ญหา อุปสรรค ขSอเสนอ

และแนวทางการพัฒนา เพื่อนำไปใชSประโยชนAในการทบทวน ปรับปรุง แกSไขวิธีการดำเนินงานใหSภารกิจของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงคA  เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปhาหมายอยRางมีประสิทธิภาพ  โดยกำกับ

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น  14  โครงการ ภายในกรอบวงเงินเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  2,137,500 บาท  (-สองลSานหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหSารSอยบาทถSวน) 



 
 

4 

โดยเปWนวงเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 637,500 บาท และของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  จำนวน  1,500,000  บาท จากการกำกับ ติดตาม 

การดำเนินงานตามโครงการและการใชSจRายงบประมาณในสRวนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถA  จำนวน  1,500,000  บาท  ระยะ 6 เดือนแรก  พบวRา   

  ไตรมาสท่ี 1 (1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564)  มีการใชSจRายงบประมาณ  จำนวน 58,956 บาท  

คิดเปWน  3.93%      

             ไตรมาสท่ี 2 (1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565)   มีการใชSจRายงบประมาณ จำนวน 92,515 บาท   

คิดเปWน 6.17% 

             ไตรมาสท่ี  3 (1  เม.ย 2565 - 30  มิ.ย 2565)  มีการใชSจRายงบประมาณ  จำนวน 202,947.20 บาท   

คิดเปWน 13.53%  
 

สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของป5งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

พบวRามีการดำเนินโครงการ จำนวน  6  โครงการ  โดยมีการใชSจRายงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  151,471  บาท 

คิดเปWน 10.10 % ของวงเงินประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถA ที่จัดสรรเพ่ือ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จำนวน  1,5000,0000  บาท และระยะ 9  เดือน 

ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3  มีการใชSจRายงบประมาณ รวม 354,418.20 บาท   คิดเปWน 23.63 % ดังมีรายละเอียด

ตามตารางรายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(หนSา 5) 
 

  ท้ังน้ี การดำเนินโครงการและการใชSงบประมาณในระยะ 6 เดือนแรก ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มีผลการดำเนินงานคRอนขSางนSอย เน่ืองจากสถานการณAการแพรRระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

สRงผลใหSการเปpดเรียนในภาคเรียนท่ี  2/2564  ในลักษณะ On-site ไมRครบทุกโรงเรียน  การจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผูSเรียน เปWนไปไดSยาก เพราะตSองดำเนินการตามมาตรการ 

ศบค.อยRางเครRงครัด ผูSรับผิดชอบโครงการตSองปรับเปล่ียนรูปแบบ แนวทาง และปฏิทินการดำเนินงาน เพ่ือใหS

สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานใหSเปWนไปตามวัตถุประสงคAและเปhาหมายท่ีกำหนดไวS 
 

นอกจากนี ้ งบประมาณที่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาที ่คาดวRาจะไดSรับจัดสรรในไตรมาสที ่ 2        

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เพื ่อนำมาใชSในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใตSโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

ยังคงมีความลRาชSา  ใกลSสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ยังไมRไดSรับการจัดสรรเพิ่มเติม   จึงมีความจำเปWนตSองชะลอการจัด

กิจกรรมตามโครงการและชะลอการเบิกจRายในบางรายการ  เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงบประมาณ 

คงเหลือไมRเพียงพอท่ีจะดำเนินการเบิกจRาย  
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565 งบ สพม. ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป คงเหลือ งบ สพฐ. สถำนะโครงกำร

กลยุทธ์ท่ี 1

1 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ (กลุ่มส่งเสริม-กรรณิกำร์) 375,000

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาทักษะเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง 60,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 285,000 รอจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมขับเคล่ือนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ สพฐ. 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนแกนน านักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กลยุทธ์ท่ี  2

2 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กลุ่มส่งเสริม-โชติกำ) 60,000 12,500

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นท่ี 26/2565 3,800 0 3,800 รอด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสในประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565) 5,000 315 2,675 2,990 2,010 เสร็จส้ิน/เบิกจ่ายแล้ว

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา ประจ าสถานศึกษา 16,200 1,264 1,264 14,936 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว "บ้านเรียนคลายตะวัน" 5,000 0 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 การยกระดับคุณภาพระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 20,000 0 20,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 6 โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรวม 10,000 0 10,000 ชะลอการจัดกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 7 โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (รอจัดสรร) รอจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 3

3 โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน  (กลุ่มนิเทศฯ-สุทธิลักษณ์/อิทธิพงษ์/วรำภรณ์) 75,000

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 25,000 24,080 24,080 920 เสร็จส้ิน/เบิกจ่ายแล้ว

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 25,000 0 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและการมีงานท า 25,000 0 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 โครงกำรรวมพลังครูเพ่ือสร้ำงศิษย์ (กลุ่มนิเทศฯ-สุทธิลักษณ์/พชรณัท) 140,000

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เร่ือง (Literacy )ตามแนวทาง PISA 25,000 0 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านการวิทยากรค านวณ Coding @ Computing science 25,000 0 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 ยกระดับการใช้เคร่ืองมือสร้างเว็ปไซต์และแอพพิเคช่ัน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 10,250 0 10,250 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 การน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้ของครูสู่ห้องเรียนยุค 4.0 14,750 0 14,750 รอด าเนินการไตรมาส 4

รายงานผลการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565 งบ สพม. ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป คงเหลือ งบ สพฐ. สถำนะโครงกำร

กิจกรรมท่ี 5 การยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน Online ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 15,000 0 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 6 โรงเรียนแห่งนวัตกรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning) 25,000 0 25,000 รอด าเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุด และการรู้เร่ืองการอ่านตามแนวทางของ PISA 25,000 0 25,000 รอด าเนินการไตรมาส 4

5 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (กลุ่มนิเทศฯ- สุทธิลักษณ์/วรำภรณ์/ณัชชนิฏฐำ/กฤษฎำ/พรรณชัย) 275,000

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 35,000 3,400 1,360 4,760 30,240 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้แก่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนิเทศติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล87,400 422 14,620 15,042 72,358 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากลได้แก่ ประชุมคณะกรรมการจัดท าเอกสารคู่มือการประเมินและประชุมขับเคล่ือนให้แก่โรงเรียน25,000 0 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 เตรียมความพร้อมและขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 25,000 1,760 18,040 19,800 5,200 เสร็จส้ินแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบคุณภาพประกันภายใน 27,000 0 27,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 6 โรงเรียนปลอดขยะ 25,000 0 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 7 ยกระดับคุณภาพห้องเรียน น่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล วิถึใหม่ New Normal 25,000 0 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 8 การขับเคล่ือน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก.ต.ป.น. 25,600 0 25,600 อยู่ระหว่างด าเนินการ

6 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กลุ่มพัฒนำครูฯ-ปำริตำ) 340,000 250,000

กิจกรรมท่ี 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ผุ้บริหารสถานศึกษา 80,000 0 80,000 รอด าเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 40,000 18,220 7,630 11,595 37,445 2,555 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3  อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90,000 0 90,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาฐานะ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พลอต.20,000 850 850 19,150 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 เชิดชูเก่ียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและประเมินสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี 30,000 745 745 29,255 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี  6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 40,000 0 40,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 7 ขับเคล่ือนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 40,000 0 40,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรบุคคล (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล-เตือนใจ) 100,000

กิจกรรมท่ี 1  ส่งแสริมพัฒนาการวางแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8,040 350 1,250 1,600 6,440 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 32,390 14,500 10,092 24,592 7,798 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนามาตรฐานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และบริการเอกสารออนไลน์ 2,480 0 2,480 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนามาตรฐานการจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และข้าราชการบ านาญ 5,000 0 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการเล่ือนข้ันเงินเดือน 18,310 460 1,085 1,545 16,765 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมวิชาชีพ เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 17,930 480 2,880 3,360 14,570 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 15,850 0 15,850 อยู่ระหว่างด าเนินการ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565 งบ สพม. ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป คงเหลือ งบ สพฐ. สถำนะโครงกำร

กลยุทธ์ท่ี 4

8
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรสู่กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำ (กลุ่มอ ำนวยกำร-ธันย์รดำ)
190,000

กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและสถานศึกษาในสังกัด 124,800 28,825 34,180 19,550 82,555 42,245 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2  การจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 36,950 2,860 630 3,490 33,460 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ Online 28,250 0 28,250 อยู่ระหว่างด าเนินการ

9
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

(กลุ่มนโยบำยและแผน-นิตยำ)
70,000

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานนโยบายและแผน 43,600 595 1,855 26,250 28,700 14,900 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานวิเคราะห์งบประมาณจัดต้ัง จัดสรร และบริหารงบประมาณ 10,800 3,465 120 3,585 7,215 เสร็จส้ิน/เบิกจ่ายแล้ว

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ 15,600 525 7,340 150 8,015 7,585 อยู่ระหว่างด าเนินการ

10 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (กลุ่ม ICT-คณิน) 90,000

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ Conference 90,000 90,000 90,000 0 เสร็จส้ิน/เบิกจ่ายแล้ว

11 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  บัญชี และพัสดุ (กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ-ธีระกุล) 80,000

กิจกรรมท่ี 1 จัดฝึกอบรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 40,120 40,120 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 จัดฝึกอบรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 26,720 26,720 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย รายงานผลการเบิกจ่าย โดยใช้รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 10,260 10,260 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ ภายในกลุ่มงาน ฯ เพ่ือควบคุมและประสานงานโรงเรียนฯ 2,900 2,900 อยู่ระหว่างด าเนินการ

12 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน (หน่วยตรวจสอบภำยใน-จำรุนันท์) 50,000

กิจกรรมท่ี 1-2 ตรวจสอบบัญชีโรงเรียน และตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินโรงเรียน 12,000 12,000 เสร็จส้ินแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมท่ี 3 ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 4,160 4,160 เสร็จส้ินแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมท่ี 4 ตรวจสอบเงินรายได้ของสถานศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน 10,080 10,080 เสร็จส้ินแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมท่ี 5 ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการเงินกู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฯ 19,256 19,256 เสร็จส้ินแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมท่ี 6 ตรวจสอบการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายเงินด้วยระบบ GFMIS ฯ 1,584 1,584 เสร็จส้ินแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมท่ี 7 ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 0 0 รอด าเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 8  สรุปและรายงานผลตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 รอด าเนินการไตรมาส 4
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565 งบ สพม. ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป คงเหลือ งบ สพฐ. สถำนะโครงกำร

กิจกรรมท่ี 9 สร้างขวัญและก าลังใจโรงเรียนในสังกัดท่ีได้รับการปฏิบัติงานในระดับดีและดีมาก 2,920 2,920 รอด าเนินการไตรมาส 4

13
โครงกำรยกระดับและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกฏหมำยและวินัยให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กลุ่ม

กฎหมำยและคดี-ส.ต.ท. ธีระ)
30,000

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับคุณภาพการด าเนินการทางวินัยส าหรับสถานศึกษา 30,000 30,000 รอด าเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีวินัยส าหรับบุคลากร สพท.ด้วยระบบออนไลน์ 0 0 รอด าเนินการไตรมาส 4

14
โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) (กลุ่มอ ำนวยกำร-ธันย์รดำ/

ณัชชนิฏฐำ)

รอ สพฐ.

จัดสรร

กิจกรรมท่ี 1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต รอจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ รอจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับ ติดตามแบบบูรณาการ  รอจัดสรรงบประมาณ

1,500,000 58,956 92,515 202,947 0 354,418 1,145,582 637,500

100.00 3.93 6.17 13.53 0.00 23.63 76.37

รวมท้ังส้ิน

ร้อยละ
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งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ด าเนินโครงการท้ังหมด 14 โครงการ จ านวน 2,137,500 บาท จ าแนกเป็น
 งบประมาณของ สพฐ. จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 637,500 บาท (ขณะน้ียังไม่ได้รับจัดสรร) และ
 งบประมาณของ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จ านวน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,500,000 บาท หรือคิดเป็น 100.00% จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้ว
- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)  เป็นเงิน 58,956 บาท  หรือคิดเป็น 3.93 % จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้ว
- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)  เป็นเงิน 92,515 บาท  หรือคิดเป็น 6.17 % จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้ว
- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสท่ี 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)  เป็นเงิน 202,947 บาท  หรือคิดเป็น 13.53 % จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้ว

จึงมีการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 รวมท้ังส้ิน  เป็นเงิน 354,418 บาท  หรือคิดเป็น 23.63 % จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้ว
และมีงบประมาณคงเหลือท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย หรืออยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,145,582 บาท  หรือคิดเป็น 76.37 % จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้ว

ไตรมาส 1
3.93

ไตรมาส 2
6.17

ไตรมาส 3
13.53

คงเหลือ
76.37

แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณกับงบประมาณคงเหลือ 

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

คงเหลือ



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 
***************** 

สOวนรายงานโครงการ 
1. ช่ือโครงการ ............................................................................................................................................................. 
     กิจกรรม ................................................................................................................................................................. 
2. สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  .......................................................................................................................................... 
3. งบประมาณท่ี ไดVรับจัดสรร จาก  o สพฐ.    o สพม.พล อต    o หน/วยงานอ่ืนๆ ระบุ................................ 
4. วัตถุประสงคNของโครงการ 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
5. เปXาหมายโครงการ 
     5.1 เชิงปริมาณ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

6. วิธีการดำเนินกิจกรรม  

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
สOวนประเมินโครงการ 
8. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ : ผลผลิต  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (ท่ีต้ังไวV) ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง 

ระดับความสำเร็จ 

ดีมาก 

ดี 

พอใชV  

ควรปรับปรุง 

ไมOสำเร็จ 

 
 

      

หมายเหต ุ ระดับความสำเร็จ   ดีมาก  = สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 81 ขึ้นไป 

   ด ี = สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 71 – 80  

   พอใช= = สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 61 – 70  

   ควรปรับปรุง= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย น=อยกวNาหรือเทNากับร=อยละ 60  
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8.1 การดำเนินงานตามแผน 

ชOวงระยะเวลาท่ีกำหนดตามแผน 
(เดือน....ถึงเดือน.....) 

ระยะเวลาในการดำเนินงานเปaนไปตามแผนหรือไมO ระดับความสำเร็จ 

ไมOมี 
การปรับแผน 

ชOวงระยะเวลาท่ีกำหนด
ตามแผนท่ีแกVไข  

(เดือน.....ถึงเดือน.....) 

วันท่ี
ดำเนินการ
แลVวเสร็จ 

ดีมาก 
ดี 

พอใชV 
ควร

ปรับปรุง 

ไมOสำเร็จ 

 
 

        

 

 8.2  การใชVจOายงบประมาณ   
งบประมาณท่ีไดCรับ.......................บาท งบประมาณท่ีเบิกจ/าย ไตรมาส 1........................บาท รCอยละ............ 

งบประมาณท่ีเบิกจ/าย ไตรมาส 2........................บาท รCอยละ............ 

งบประมาณท่ีเบิกจ/าย ไตรมาส 3........................บาท รCอยละ............ 

งบประมาณท่ีเบิกจ/าย ไตรมาส 4........................บาท รCอยละ............ 

 
9. ประเมินประสิทธิผลของโครงการ : ผลลัพธK  

วัตถุประสงคN/เปXาหมาย ผลลัพธNท่ีเกิดข้ึนจริง 

ระดับความสำเร็จ 

ดีมาก 

ดี 

พอใชV 

ควรปรับปรุง 

ไมOสำเร็จ 

 
 

      

หมายเหต ุ ระดับความสำเร็จ   ดีมาก  = สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 81 ขึ้นไป 

   ด ี = สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 71 – 80  

   พอใช= = สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 61 – 70  

   ควรปรับปรุง= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย น=อยกวNาหรือเทNากับร=อยละ 60  

 

10. ประเมินความเส่ียงของโครงการ (ดCานกลยุทธK ดCานปฏิบัติการ ดCานการเงิน ดCานกฎหมาย)  
ประเด็นความเส่ียงท่ีมี ปdจจัยเส่ียง (ภายใน/ภายนอก) ท่ีพบ แนวทางการจัดการความเส่ียงน้ัน 

 
 

  

 
11. ปdญหา/อุปสรรค/แนวทางพัฒนา  

ปdญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา ขVอเสนอแนะ 
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12. ภาพถOายโครงการ  
 
  

  

  

 
 

 

ลงช่ือ    ผูCรายงานโครงการ 

                                                                                 (……….………………………………….) 

ตำแหน/ง.................................................................. 
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คณะผู'จัดทำ 
 
ท่ีปรึกษา 
นายสุดเขต     สวยสม ผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE 
นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE 
นายสิงหEเพชร  สุทธิ รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE 
 
รวบรวมข/อมูลและจัดทำรูปเล:ม 
นางเปรมฤดี        เกลาพิมาย ผู/อำนวยการกลุKมนโยบายและแผน  
นางสาวสินีนาถ    เส็งหนองแบน นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสัญชวัล        ผูกพานิช นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางนิตยา          อะทะไชย นักวิเคราะหEนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวจำนงจิต  วิทยานันทE เจ/าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลท่าทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ 0 5526 7235-6 
โทรสาร 0 5526 7234 

  




