รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุน
ใหCมีการบริหารจัดการศึกษาและแกCไขปTญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยอาศัยการมีสVวนรVวมของทุกภาคสVวน
และบู ร ณาการการใชC ท รั พ ยากรรV ว มกั น อยV า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พรC อ มผลั ก ดั น แผนการดำเนิ น งานไปสูV
การปฏิบัติใหCเปZนไปตามมาตรฐานที่ตอบสนองและสอดคลCองกับนโยบายที่สำคัญในทุกระดับ และนำมาใชCเปZน
แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย จำนวน 14 โครงการ ไดCแกV กลยุทธAที่ 1 สVงเสริมการจัด
การศึกษาใหCผูCเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน 1 โครงการ กลยุทธAที่ 2 สรCางโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาใหCกับประชากรวัยเรียนทุกคน จำนวน 1 โครงการ กลยุทธAที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษาใหC ส อดคลC อ งกั บ การเปลี ่ ย นแปลงในศตวรรษที ่ 21 จำนวน 5 โครงการ และกลยุ ท ธA ท ี ่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 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
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA

ก

สารบัญ
หน#า
คำนำ
สารบัญ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565
การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปKงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาคผนวก
คำสั่งแตVงตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานฯ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
คณะผูCจัดทำ

ข

ก
ข
1
3
4
5
10
12
15

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 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผRานกระบวนการมีสRวนรRวมของทุกภาคสRวนที่เกี่ยวขSอง
บูรณาการการใชSทรัพยากรรRวมกันอยRางเปWนรูปธรรม และคำนึงถึงศักยภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดตามนโยบายการใชSพื้นที่เปWนฐาน จำนวนทั้งสิ้น 57 โรงเรียน ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไดSมีมติผRานความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดSนำแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สูRการปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด โดยสRงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแกSไขป`ญหาตามบริบทของพื้นที่ สอดคลSองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน 2,137,500 บาท สรุปเปWนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธA ดังนี้
ยุทธศาสตร*/กลยุทธ*

จำนวน
โครงการ

ยุทธศาสตร*ชาติด?านความมั่นคง
กลยุทธ*ที่ 1 ส#งเสริมการจัดการศึกษาให3ผู3เรียนมี
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร*ชาติด?านการโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
กลยุทธ*ที่ 2 สร3างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให3กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ยุทธศาสตร*ชาติด?านการพัฒนาและเสริมสร?าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย*
กลยุทธ*ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให3สอดคล3อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร*ชาติด?านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ*ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

1

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช?
สพท.
-

สพฐ.
375,000

รวมทั้งสิ้น
375,000

1

60,000

12,500

72,500

5

930,000

250,000

1,180,000

7

510,000

-

510,000

14

1,500,000

637,500

2,137,500

2

กลยุทธBที่ 1 สGงเสริมการจัดการศึกษาใหLผูLเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ที่

งบประมาณที่ใช?

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สพท.

1 โครงการปVองกันและแก3ไขปYญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

สพฐ.
375,000

-

375,000

กลุXมงาน
ผู?รับผิดชอบ
กลุ#มส#งเสริม
การจัดการศึกษา

375,000

กลยุทธBที่ 2 สรLางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหLกับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่

งบประมาณที่ใช?
สพท.
สพฐ.
60,000
12,500

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการยกระดับคุณภาพการสร3างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

60,000

กลุXมงาน
ผู?รับผิดชอบ
กลุ#มส#งเสริม
การจัดการศึกษา

12,500

72,500

ภาคทางการศึกษาเสริมสร3างวินัยและความ
กลยุทธBรับทผิี่ ด3ชอบ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหLสอดคลLองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ที่

งบประมาณที่ใช?

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการยกระดับคุณภาพผู3เรียน

สพท.
75,000

2 โครงการรวมพลังครูเพื่อสร3างศิษย^

กลุXมงาน
ผู?รับผิดชอบ

สพฐ.
-

กลุ#มนิเทศฯ

140,000

-

กลุ#มนิเทศฯ

3 โครงการส#งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

275,000

-

กลุ#มนิเทศฯ

340,000

250,000

กลุ#มพัฒนาครูฯ

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

100,000

-

กลุ#มบริหารงาน
บุคคล

930,000

250,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

1,180,000

3
กลยุทธBที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่

งบประมาณที่ใช?

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการสู#ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงาน
งานเขตพื้นที่การศึกษา
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานด3าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

สพท.
190,000

กลุXมงาน
ผู?รับผิดชอบ

สพฐ.
-

กลุ#มอำนวยการ

70,000

-

90,000

-

80,000

-

50,000

-

6 โครงการยกระดับและเสริมสร3างประสิทธิภาพ
ด3านกฏหมายและวินัยให3แก#ข3าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7 โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสในการดำเนินงานของหน#วยงาน (ITA)

30,000

-

กลุ#มนโยบาย
และแผน
กลุ#มส#งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
กลุ#มบริหารงาน
การเงินฯ
หน#วยตรวจสอบ
ภายใน
กลุ#มกฎหมาย

-

รอ สพฐ.
จัดสรร

รวม

510,000

-

รวมทั้งสิ้น

และคดี
กลุ#มอำนวยการ

510,000

การกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดSดำเนินการแตRงตั้งคณะทำงานกำกับ
ติ ด ตาม และรายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปI ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่ ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ที่ 146/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อใหS
การขั บเคลื ่ อนโครงการ/กิ จกรรม ดำเนิ นไปตามแผนปฏิ บ ั ติ การประจำปI งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใหS
คณะทำงานมีหนSาที่กำกับ ติดตามความกSาวหนSาการดำเนินงาน และการใชSงบประมาณแตRละโครงการ/
กิจกรรม ของกลุRม/หนRวยผูSรับผิดชอบโครงการ พรSอมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ป`ญหา อุปสรรค ขSอเสนอ
และแนวทางการพัฒนา เพื่อนำไปใชSประโยชนAในการทบทวน ปรับปรุง แกSไขวิธีการดำเนินงานใหSภารกิจของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงคA เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปhาหมายอยRางมีประสิทธิภาพ โดยกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ภายในกรอบวงเงินเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,137,500 บาท (-สองลSานหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหSารSอยบาทถSวน)

4
โดยเปWนวงเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 637,500 บาท และของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน 1,500,000 บาท จากการกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานตามโครงการและการใชSจRายงบประมาณในสRวนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน 1,500,000 บาท ระยะ 6 เดือนแรก พบวRา
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564) มีการใชSจRายงบประมาณ จำนวน 58,956 บาท
คิดเปWน 3.93%
ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565) มีการใชSจRายงบประมาณ จำนวน 92,515 บาท
คิดเปWน 6.17%
ไตรมาสที่ 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 ที่จัดสรรเพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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)
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการและการใชSงบประมาณในระยะ 6 เดือนแรก ของปIงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีผลการดำเนินงานคRอนขSางนSอย เนื่องจากสถานการณAการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สRงผลใหSการเปpดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ในลักษณะ On-site ไมRครบทุกโรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผูSเรียน เปWนไปไดSยาก เพราะตSองดำเนินการตามมาตรการ
ศบค.อยRางเครRงครัด ผูSรับผิดชอบโครงการตSองปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทาง และปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อใหS
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานใหSเปWนไปตามวัตถุประสงคAและเปhาหมายที่กำหนดไวS
นอกจากนี ้ งบประมาณที ่ สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาที ่ คาดวR าจะไดS รั บจั ดสรรในไตรมาสที ่ 2
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาใชSในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใตSโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปIงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยังคงมีความลRาชSา ใกลSสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ยังไมRไดSรับการจัดสรรเพิ่มเติม จึงมีความจำเปWนตSองชะลอการจัด
กิจกรรมตามโครงการและชะลอการเบิกจRายในบางรายการ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงบประมาณ
คงเหลือไมRเพียงพอที่จะดำเนินการเบิกจRาย

5
รายงานผลการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565

งบ สพม.

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป

คงเหลือ

งบ สพฐ.

สถำนะโครงกำร

กลยุทธ์ที่ 1
1

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ (กลุ่มส่งเสริม-กรรณิกำร์)

375,000

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง

60,000 อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ สพฐ.
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนแกนนานักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

285,000
10,000
10,000
10,000

รอจัดสรรงบประมาณ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2
2

โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กลุ่มส่งเสริม-โชติกำ)

60,000

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 26/2565

3,800

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มโอกาสในประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565)

5,000

12,500
0

3,800

รอดาเนินการ

2,990

2,010

เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว

1,264

14,936

อยู่ระหว่างดาเนินการ

5,000

0

5,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับคุณภาพระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

20,000

0

20,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรวม

10,000

0

10,000

ชะลอการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา ประจาสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว "บ้านเรียนคลายตะวัน"

16,200

315

2,675

1,264

กิจกรรมที่ 7 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

(รอจัดสรร) รอจัดสรรงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3

3

4

โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน (กลุ่มนิเทศฯ-สุทธิลักษณ์ /อิทธิพงษ์/วรำภรณ์)

75,000

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

25,000

กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทา
โครงกำรรวมพลังครูเพื่อสร้ำงศิษย์ (กลุ่มนิเทศฯ-สุทธิลักษณ์ /พชรณัท)

24,080

24,080

920

เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว

25,000

0

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

25,000

0

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

140,000

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง (Literacy )ตามแนวทาง PISA

25,000

0

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ดา้ นการวิทยากรคานวณ Coding @ Computing science

25,000

0

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการใช้เครื่องมือสร้างเว็ปไซต์และแอพพิเคชั่น เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

10,250

0

10,250

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 4 การนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้ของครูสู่ห้องเรียนยุค 4.0

14,750

0

14,750

รอดาเนินการไตรมาส 4

6
ลำดับ

5

โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565

งบ สพม.

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป

สถำนะโครงกำร

15,000

0

15,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนแห่งนวัตกรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning)

25,000

0

25,000

รอดาเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมนิสยั รักการอ่านกิจกรรมห้องสมุด และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางของ PISA

25,000
275,000
35,000

0

25,000

รอดาเนินการไตรมาส 4

3,400

4,760

30,240

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้แก่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนิเทศติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล
87,400

422

15,042

72,358

อยู่ระหว่างดาเนินการ

0

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

19,800

5,200

เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (กลุ่มนิเทศฯ- สุทธิลักษณ์/วรำภรณ์/ณัชชนิฏฐำ/กฤษฎำ/พรรณชัย)

1,360
14,620

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากลได้แก่ ประชุมคณะกรรมการจัดทาเอกสารคู่มือการประเมินและประชุมขับเคลื่อนให้25,000
แก่โรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

25,000

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบคุณภาพประกันภายใน

27,000

0

27,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนปลอดขยะ

25,000

0

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 7 ยกระดับคุณภาพห้องเรียน น่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล วิถึใหม่ New Normal

25,000

0

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 8 การขับเคลื่อน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น.

25,600

0

25,600

อยู่ระหว่างดาเนินการ

โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กลุ่มพัฒนำครูฯ-ปำริตำ)

1,760

18,040

340,000

กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผุ้บริหารสถานศึกษา

80,000

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

40,000

กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศกึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

90,000

250,000
18,220

7,630

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูดา้ นการจัดการเรียนการสอนวิทยาฐานะ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึก20,000
ษา พลอต.

7

งบ สพฐ.

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน Online ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

6

คงเหลือ

11,595
850

80,000

รอดาเนินการไตรมาส 4

37,445

2,555

อยู่ระหว่างดาเนินการ

0

90,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

850

19,150

อยู่ระหว่างดาเนินการ

745

29,255

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 5 เชิดชูเกี่ยรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและประเมินสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัตหิ น้าที่

30,000

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

40,000

0

40,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

40,000

0

40,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรบุคคล (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล-เตือนใจ)

745

0

100,000

กิจกรรมที่ 1 ส่งแสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8,040

350

1,250

1,600

6,440

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

32,390

14,500

10,092

24,592

7,798

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 3 พัฒนามาตรฐานทะเบียนประวัตอิ ิเล็กทรอนิกส์และบริการเอกสารออนไลน์

2,480

0

2,480

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 4 พัฒนามาตรฐานการจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และข้าราชการบานาญ

5,000

0

5,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

1,545

16,765

อยู่ระหว่างดาเนินการ

3,360

14,570

อยู่ระหว่างดาเนินการ

0

15,850

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนขั้นเงินเดือน

18,310

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ สร้างขวัญและกาลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

17,930

กิจกรรมที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

15,850

460
480

2,880

1,085

7
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565

งบ สพม.

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป

คงเหลือ

งบ สพฐ.

สถำนะโครงกำร

กลยุทธ์ที่ 4
8

9

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรสู่กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (กลุ่มอำนวยกำร-ธันย์รดำ)

190,000

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและสถานศึกษาในสังกัด

124,800

28,825

กิจกรรมที่ 2 การจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

36,950

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ Online

28,250

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(กลุ่มนโยบำยและแผน-นิตยำ)

70,000

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานนโยบายและแผน

43,600

595

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานวิเคราะห์งบประมาณจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณ

10,800

3,465

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการ

15,600

525

10 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (กลุ่ม ICT-คณิน)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ Conference
11 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ (กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ-ธีระกุล)

34,180

19,550

82,555

42,245

อยู่ระหว่างดาเนินการ

2,860

630

3,490

33,460

อยู่ระหว่างดาเนินการ

0

28,250

อยู่ระหว่างดาเนินการ

26,250

28,700

14,900

อยู่ระหว่างดาเนินการ

120

3,585

7,215

เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว

150

8,015

7,585

อยู่ระหว่างดาเนินการ

90,000

90,000

0

เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว

1,855
7,340

90,000
90,000
80,000

กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

40,120

40,120

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. 2565

26,720

26,720

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 3 ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย รายงานผลการเบิกจ่าย โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10,260

10,260

อยู่ระหว่างดาเนินการ

2,900

2,900

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ ภายในกลุ่มงาน ฯ เพื่อควบคุมและประสานงานโรงเรียนฯ
12 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน (หน่วยตรวจสอบภำยใน-จำรุนันท์)

50,000

กิจกรรมที่ 1-2 ตรวจสอบบัญชีโรงเรียน และตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินโรงเรียน

12,000

12,000

เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย

4,160

4,160

เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบเงินรายได้ของสถานศึกษา จานวน 5 โรงเรียน

10,080

10,080

เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการเงินกู้เพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฯ

19,256

19,256

เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย

1,584

1,584

เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 7 ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0

0

รอดาเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0

0

รอดาเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ

กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายเงินด้วยระบบ GFMIS ฯ

8
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565

งบ สพม.

กิจกรรมที่ 9 สร้างขวัญและกาลังใจโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการปฏิบัตงิ านในระดับดีและดีมาก
13

2,920

คงเหลือ

งบ สพฐ.

สถำนะโครงกำร

2,920

รอดาเนินการไตรมาส 4

โครงกำรยกระดับและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกฏหมำยและวินัยให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กลุ่ม
กฎหมำยและคดี-ส.ต.ท. ธีระ)

30,000

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินการทางวินัยสาหรับสถานศึกษา

30,000

30,000

รอดาเนินการไตรมาส 4

0

0

รอดาเนินการไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีวินัยสาหรับบุคลากร สพท.ด้วยระบบออนไลน์
14

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมใช้ไป

โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) (กลุ่มอำนวยกำร-ธันย์รดำ/
ณัชชนิฏฐำ)

รอ สพฐ.
จัดสรร

กิจกรรมที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

รอจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ

รอจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับ ติดตามแบบบูรณาการ

รอจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,500,000
ร้อยละ
100.00

58,956

92,515

202,947

0

3.93

6.17

13.53

0.00

354,418 1,145,582 637,500
23.63

76.37

9
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดาเนินโครงการทั้งหมด 14 โครงการ จานวน 2,137,500 บาท จาแนกเป็น
งบประมาณของ สพฐ. จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 637,500 บาท (ขณะนี้ยังไม่ได้รับจัดสรร) และ
งบประมาณของ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จานวน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,500,000 บาท หรือคิดเป็น 100.00% จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) เป็นเงิน 58,956 บาท หรือคิดเป็น 3.93 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) เป็นเงิน 92,515 บาท หรือคิดเป็น 6.17 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65) เป็นเงิน 202,947 บาท หรือคิดเป็น 13.53 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
จึงมีการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 354,418 บาท หรือคิดเป็น 23.63 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
และมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หรืออยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,145,582 บาท หรือคิดเป็น 76.37 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณกับงบประมาณคงเหลือ
ไตรมาส 1
3.93

ไตรมาส 2
6.17
ไตรมาส 3
13.53
ไตรมาส 1

คงเหลือ
76.37

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
คงเหลือ

ภาคผนวก

10

11

12

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
*****************

สOวนรายงานโครงการ
1. ชื่อโครงการ .............................................................................................................................................................
กิจกรรม .................................................................................................................................................................
2. สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ..........................................................................................................................................
3. งบประมาณที่ ไดVรับจัดสรร จาก o สพฐ. o สพม.พล อต o หน/วยงานอื่นๆ ระบุ................................
4. วัตถุประสงคNของโครงการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. เปXาหมายโครงการ
5.1 เชิงปริมาณ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5.2 เชิงคุณภาพ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. วิธีการดำเนินกิจกรรม
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
7. ผลการดำเนินงานโครงการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
สOวนประเมินโครงการ
8. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ : ผลผลิต
ระดับความสำเร็จ
ไมOสำเร็จ

ควรปรับปรุง

พอใชV

ดีมาก
= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 81 ขึ้นไป
ดี
= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 71 – 80
พอใช=
= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 61 – 70
ควรปรับปรุง= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย น=อยกวNาหรือเทNากับร=อยละ 60

ดี

หมายเหตุ ระดับความสำเร็จ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

ดีมาก

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ที่ตั้งไวV)
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8.1 การดำเนินงานตามแผน

8.2 การใชVจOายงบประมาณ
งบประมาณที่ไดCรับ.......................บาท

ระดับความสำเร็จ
ไมOสำเร็จ
ควร
ปรัพอใชV
บปรุง
ดี
ดีมาก

ระยะเวลาในการดำเนินงานเปaนไปตามแผนหรือไมO
ชOวงระยะเวลาที่กำหนดตามแผน
ชOวงระยะเวลาที่กำหนด วันที่
ไมOมี
(เดือน....ถึงเดือน.....)
ตามแผนที่แกVไข
ดำเนินการ
การปรับแผน
(เดือน.....ถึงเดือน.....) แลVวเสร็จ

งบประมาณที่เบิกจ/าย ไตรมาส 1........................บาท
งบประมาณที่เบิกจ/าย ไตรมาส 2........................บาท
งบประมาณที่เบิกจ/าย ไตรมาส 3........................บาท
งบประมาณที่เบิกจ/าย ไตรมาส 4........................บาท

รCอยละ............
รCอยละ............
รCอยละ............
รCอยละ............

9. ประเมินประสิทธิผลของโครงการ : ผลลัพธK
ระดับความสำเร็จ
ไมOสำเร็จ

ควรปรับปรุง

พอใชV

ดี

หมายเหตุ ระดับความสำเร็จ

ผลลัพธNที่เกิดขึ้นจริง

ดีมาก

วัตถุประสงคN/เปXาหมาย

ดีมาก
= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 81 ขึ้นไป
ดี
= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 71 – 80
พอใช=
= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย ร=อยละ 61 – 70
ควรปรับปรุง= สำเร็จวัตถุประสงค8/เป:าหมาย น=อยกวNาหรือเทNากับร=อยละ 60

10. ประเมินความเสี่ยงของโครงการ (ดCานกลยุทธK ดCานปฏิบัติการ ดCานการเงิน ดCานกฎหมาย)
ประเด็นความเสี่ยงที่มี
ปdจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก) ที่พบ แนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้น

11. ปdญหา/อุปสรรค/แนวทางพัฒนา
ปdญหา/อุปสรรค

แนวทางการพัฒนา

ขVอเสนอแนะ
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12. ภาพถOายโครงการ

ลงชื่อ

ผูCรายงานโครงการ
(……….………………………………….)
ตำแหน/ง..................................................................
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คณะผู'จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายสุดเขต สวยสม
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
นายสิงหEเพชร สุทธิ

ผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE
รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE
รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE

รวบรวมข/อมูลและจัดทำรูปเล:ม
นางเปรมฤดี
เกลาพิมาย
นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
นางสัญชวัล
ผูกพานิช
นางนิตยา
อะทะไชย
นางสาวจำนงจิต วิทยานันทE

ผู/อำนวยการกลุKมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหEนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ/าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลท่าทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5526 7235-6
โทรสาร 0 5526 7234

