


คำนำ 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2565 ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง เพ่ือกำหนดเป็นเป้าหมายการ
ใช้ จ่ายงบประมาณ และเป็นแนวทางในการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาพิจิตรเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ใน
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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สารบัญ 

หน้า  
คำนำ ก 

สารบัญ ข 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร  

1 

การเร่งรัด  ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ 2 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

3 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  4 

ภาคผนวก  9 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ด้วย กระทรวงการคลังได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
มาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2563  ให้ทุกส่วนราชการ (หน่วยรับงบประมาณ) ได้ถือปฏิบัติ   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ  ของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นราย
ไตรมาส เพื่อให้ ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดดำเนินการให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด และถือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

1. หน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการงบ 
ลงทุนให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 รวมทั้งการบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานใน 
สัญญา มิให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า  

2. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง 
ให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเร่งรัดให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายงบ 
ลงทุนและรายจ่ายประจำ เป็นไปตามเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้  

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ใน 
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาส เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นแนวทาง
ในการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรดังนี้ 

งบรายจ่าย  ไตรมาสที่ 1  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 4  
(ร้อยละ) 

ภาพรวม (ทุกงบ)  28.57 28.57 28.57 14.29 

รายจ่ายลงทุน  0.00 0.00 0.00 0.00 

รายจ่ายประจำ  21.91 15.23 16.57 14.86 

งบพัฒนาคุณภาพฯ 10.00 10.00 5.71 5.71 
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การเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ  

เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร  ที่ 6/2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 เพ่ือเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร พร้อมทั้ง รายงานปัญหา อุปสรรคของกลุ่ม/หน่วย โรงเรียนในสังกัด พร้อมแนวทางแก้ไขและอ่ืนๆ 
ให้บรรลุผลสำเร็จ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จำนวน 3,500,000 บาท 

ที ่ รายการ  แผนการใช้จ่าย  
งบประมาณ ปี 2564 (บาท) 

1  ค่าสาธารณูปโภค 316,000.00 

2  ค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 6 คน เดือนละ 56,000 บาท 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 612,000.00 

3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 240,000.00 

4  ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 22,000.00 

5  ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000.00 

6  ค่าวัสดุสำนักงาน 97,000.00 

7  ค่าจ้าง/เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000.00 

8  ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 108,000.00 

9  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์กลาง 56,000.00 

10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 120,000.00 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพม.พิจิตร 1,100,000.00 

12 งบสำรอง (ฉุกเฉิน) 500,000.00 

13 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 158,000.00 

14 ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ICT 15,000.00 

รวม  3,500,000 บาท 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
 กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ สพม.
พิจิตร 

งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข็มแข็ง    

• ขับเคลื่อนสถานศึกษา ปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และปลูกฝงั
ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

13,000  

• ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  150,000 

• จัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  50,000 

• ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาในการเปิดห้องเรียนพิเศษ 4,000  

• พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง (เยี่ยมบ้านดว้ยความรัก 
Love Smart) 

10,000  

รวม 27,000 200,000 

 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส  
 กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน   และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ สพม.
พิจิตร 

งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

โครงการติดตามดูแลและให้คำปรึกษา แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง นกัเรียนกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ และกลุ่มเผชิญภาวะยากลำบากในการดำรงชีวติ 

  

• ส่งเสริมและสรา้งโอกาสทางการศึกษา 5,000  

• ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างเสริม สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5,000  

• ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลอืกบูรณาการการมีงานทำ 5,000  

โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา  10,000 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 10,000  

รวม 25,000 10,000 
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  

 กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
        - ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ สพม.
พิจิตร 

งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

โครงการ นิเทศ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูส่มรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 60,000  

• ติดตามการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ที่จำเปน็ในศตวรรษที่ 21 

  

• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 

  

• นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

  

โครงการนิเทศ กำกับติดตามการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
PHICHIT (4Q) Model 

100,000  

• พัฒนเครือข่ายการนิเทศ กำกับติดตามการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT (4Q) Model 

  

• การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลมาตรฐานห้องเรียน คณุภาพ 
PHICHIT 4Q Model(2คร้ัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 และภาค
เรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 

  

• สรุปผล รายงานผลการดำเนนิงานตามโครงการนิเทศฯ   

โครงการนิเทศ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

30,000  

• การอบรมการจัดการเรียนรู้ และการจัดการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และดา้นการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ PISA 

  

• การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศกึษา   

• สรุปผล รายงานผลการดำเนนิงานตามโครงการนิเทศฯ   

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำสพม.
พิจิตร 

120,000  

• อบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาประจำสพม.พิจิตร 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ สพม.
พิจิตร 

งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตน้แบบการบริหารจัดการที่
ดี 

  

โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสพม.พิจิตร 50,000  
โครงการสะเต็มศึกษา  10,000 
โครงการ พัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปญัญาที่เชือ่มโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำ ของสพม.พิจิตร 

13,000  

โครงการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2,000  
โครงการงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  100,000 
โครงการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสงูครูภาษาไทย 15,000  
โครงการการพัฒนาเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย สรา้งสรรค์เปิดโลกนกัอ่านห้องสมุด 10,000  
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 50,000  

รวม 420,000 110,000 

 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  

 กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    - ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ สพม.
พิจิตร 

งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

โครงการการจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพม.พิจิตร 
เพื่อการบริหารงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 

140,000  

• ประชุมยกร่างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2565-2568) และจัดทำ
แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

• ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2565-
2568) และจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

• ประชาพิจารณ์แผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

• ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร   

โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
และรับรางวลัเกียรติยศ“รางวัลบุคคลทรงคุณค่า สพม.พิจิตร” 

40,000  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้ม และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ PA 
“หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ Performance Agreement : PA” 

30,000  
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ สพม.
พิจิตร 

งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

50,000  

• จัดทำคู่มือแนวทางการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   

• ประชุมสรา้งเกณฑ์การประกวดกิจกรรมด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสถานศึกษาพอเพียง 

  

• ประชุมออนไลน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

• การคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ   

• การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งนำ้ใจและความหวัง สู่สถานศึกษา 

  

โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 20,000  
โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 16,000 50,000 

• การอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม 
“โครงงานคุณธรรม”อย่างยั่งยืน 

  

• การตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาวและ 3 ดาว   

• การส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรคค์นดี   

• การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการนิเทศ   

• การขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  

• การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการเงิน และพสัดุ 22,000  
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พิจิตร 50,000  

• อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  

• การพัฒนาการจัดองค์ความรู้เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ   

• สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศกึษา สังกัด สพม.
พิจิตร 

108,000  

โครงการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ของ สพม.พิจิตร 
ประจำปี 2564 

100,000  
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ สพม.
พิจิตร 

งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

• การรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบติดตามประเมนิผล
แห่งชาติ (e-MENSCR) 

  

• การจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565   

• การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  

• การรายงานผลการดำเนนิงานตามแบบตดิตาม ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ตัวชี้วดัแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของและตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 
สพฐ. 

  

• ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (กลุ่มนโยบายและแผน) 
2 คร้ัง 

  

• เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในการต่อต้าน
การทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี   (กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา) 

  

• การปรับปรุงพฒันาช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
(กลุ่มเทคโนโลยีฯ) 

  

• การพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (กลุ่มอำนวยการ)  

  

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ สพม.
พิจิตร 

120000  

• จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี
งบประมาณ 2565 ของ สพม. พิจิตร 

  

• พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ของสพม.พิจิตร   

• จัดทำรายการ เร่ืองเล่า ผ่านช่องทาง online   

• ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรภายในสพม.พิจิตร 

  

• ประกวด สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา   

• ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT การบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2565 
ของ สพม. พิจิตร 

  

รวม 696,000 50,000 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
ที่  123/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

……………................................................………………………….. 
ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื ่อวันที ่ 22  มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้การใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 

ที่ปรึกษา          
 1. นายปัญญา   หาแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
 2. นายวณัฐพงศ์   ทองคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
 3. นายไพรัตน์   กลิ่นทับ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
คณะกรรมการเร่งรัด ติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ   ประกอบด้วย 
 1. นายไพรัตน์   กลิ่นทับ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษาพิจิตร   ประธานกรรมการ 
 2. นายพนม  ไชยพรพัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
      และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 3. นางสาวพรประสิทธิ์  แก่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 4. นางยุพร  เหลือศรีสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 5. นายอนุวัฒน์  มะลิวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 
      และสินทรัพย์    กรรมการ 
 6. นายชาญณรงค์  อินอิว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 7. นายชัยวุฒิ  แปงหล้า  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครุและ 
      บุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
 8. นางนิตยา  เอี่ยมแดง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 

/9. นายวินัย... 
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 9. นายวินัย  ยุพจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
 10. นายชุมพล  สุวิเชียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 

 
 11. นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวธัญญลักษณ์  ไพฑูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ เร่งรัด ติตตามการใช้จ่ายงบประมาณในทุกส่วนของงบประมาณที่ใต้รับการจัดสรร พร้อมทั้ง
รายงานปัญหา อุปสรรคของกลุ่ม/หน่วย โรงเรียนในสังกัด พร้อมแนวทางแก้ไขและอ่ืนๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกําลัง ความสามารถ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันที่ 8  เมษายน  พ.ศ. 2565 

        

 
                (นายปัญญา   หาแก้ว) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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