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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพจิิตร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 



คำนำ 
 

เอกสารรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิต ร           
ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอี ยดความก้าวหน้า         
ของงบลงทุน รายงานการควบคุมกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานต่อไป 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 

มาตรการการคลังการใช้จ่ายภาครัฐ 
ด้วย กระทรวงการคลังได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรั ด

สนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563  ให้ทุกส่วนราชการ (หน่วยรับงบประมาณ) ได้ถือปฏิบัติ   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2563 แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  ของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส 
เพ่ือให้ ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดดำเนินการให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และถือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

1. หน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการงบ ลงทุนให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 รวมทั้ง
การบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานใน สัญญา มิให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า  

2. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง ให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด 
เพ่ือเร่งรัดให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณท้ังรายจ่ายงบ ลงทุนและรายจ่ายประจำ เป็นไปตามเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้  

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ใน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มากท่ีสุด
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 
 
 
 
 
  



  
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส เพ่ือกำหนดเป็น

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นแนวทางในการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรดังนี้ 
 

เป้าหมาย 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3 (ร้อยละ) ไตรมาส 4 (ร้อยละ) 

ภาพรวม 28.57 28.57 28.57 14.29 
รายจ่ายประจำ 21.91 15.23 16.57 14.86 
รายจ่ายลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 
งบพัฒนาคุณภาพฯ 10.00 10.00 5.71 5.71 
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1. งบดำเนินงาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ        
ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเข็มแข็ง 

27,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 2 : ด้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน   
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. โครงการติดตามดูแลและให้คำปรึกษา แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ และกลุ่มเผชิญภาวะ
ยากลำบากในการดำรงชีวิต 
2. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

15,000 
 
 

10,000 
10,000 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

นโยบายที่ 3 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
และด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

1. โครงการ นิเทศ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสู่สมรรถนะ
แข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
2. โครงการนิเทศ กำกับติดตามการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT (4Q) Model 
3. โครงการนิเทศ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำ สพม.พิจิตร 
5. โครงการส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สพม.พิจิตร 
6. โครงการสะเต็มศึกษา 
7. โครงการ พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ของ สพม.พิจิตร 

60,000 
 

100,000 
 

30,000 
 

120,000 
 

50,000 
 

10,000 
13,000 

 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8. โครงการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
9. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 
10. โครงการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูงครูภาษาไทย 
11. โครงการการพัฒนาเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย สร้างสรรค์เปิดโลก
นักอ่านห้องสมุด 
12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2,000 
 

100,000 
 

15,000 
10,000 

 
50,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

นโยบายที่ 4 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของ สพม.พิจิตร เพ่ือการบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ“รางวัลบุคคล
ทรงคุณค่า สพม.พิจิตร” 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้ม และเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่ระบบ PA “หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ 
Performance Agreement : PA” 
4. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การปฏิบัติในสถานศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

140,000 
 
 

40,000 
 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

20,000 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
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นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ           
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ 
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา สพม.พิจิตร 
9. โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทาง 
การศึกษา สังกัด สพม.พิจิตร 
10. โครงการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
ของ สพม.พิจิตร ประจำปี 2564 
11. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ สพม.พิจิตร 

66,000 
 

22,000 
50,000 

 
108,000 

 
100,000 

 
120,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
กลุ่มอำนวยการ 
 
กลุ่มอำนวยการ/กลุ่ม
นโยบายและแผน 
กลุ่ม DLICT 
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รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 ตามความจำเป็น เร่งด่วน สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
จำนวน 27 โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเข็มแข็ง  
27,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน   และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
2. 
 

โครงการติดตามดูแลและให้คำปรึกษา แก่นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง นักเรียนกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ และกลุ่มเผชิญ
ภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต 

15,000 
 

 

- - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

3. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
      - ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
5. โครงการ นิเทศ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสู่

สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
60,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

6. โครงการนิเทศ กำกับติดตามการศึกษาเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT (4Q) Model 

100,000 79,596 20,404 อยู่ระหว่างดำเนินการ และ 
บางกิจกรรมดำเนินการแล้ว 

7. โครงการนิเทศ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

30,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาประจำสพม.พิจิตร 

120,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสพม.พิจิตร 

50,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

10. โครงการสะเต็มศึกษา 10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
11. โครงการ พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด        

พหุปัญญาที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ของสพม.
พิจิตร 

13,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

12. โครงการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

2,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

13. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2565 

100,000 - - งบประมาณเหลือจ่าย 

14. โครงการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูงครูภาษาไทย 15,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
15. โครงการการพัฒนาเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย สร้างสรรค์        

เปิดโลกนักอ่านห้องสมุด 
10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

16. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

50,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                        - ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
17. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของ สพม.พิจิตร เพ่ือการบริหารงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ 

140,000 135,330 4,670 ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 
กิจกรรมสรุปผลดำเนินการ
ปลายปีงบประมาณ 

18. โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ“รางวัล
บุคคลทรงคุณค่า สพม.พิจิตร” 

40,000 40,000 - ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้ม และเตรียม           
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบ PA “หลักเกณฑ์การเลื่อน 
วิทยฐานะแบบใหม่ Performance Agreement : PA” 

30,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

20. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

50,000 50,000 - ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 

21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

20,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

22. โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

66,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
และพัสดุ 

22,000 22,000 - ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

24. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพม.พิจิตร 

50,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

25. โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพม.พิจิตร 

108,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

26. โครงการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน ของ สพม.พิจิตร ประจำปี 2564 

100,000 2,550 97,450 อยู่ระหว่างดำเนินการ และ 
บางกิจกรรมดำเนินการแล้ว 

27. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ สพม.พิจิตร 

120000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
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ค่าจ้างบุคลากร 
 

รายการ/หนังสือ สพฐ.แจ้ง  
สพม.พิจิตร 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

จัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
จำนวน 41 อัตรา 
(04006/ว3328 ลว. 12 ต.ค.64) 

3,593,500            

จัดสรรค่าจา้งครูรายเดือนแก้ไขปญัหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  
จำนวน 12 อัตรา 
(04006/ว3429 ลว. 25 ต.ค.64) 

558,000            

จัดสรรค่าจา้งจนท.ประจำ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LabBoy) 
จำนวน 2 อัตรา 
(04006/ว3429 ลว. 25 ต.ค.64) 

93,000            

จัดสรรค่าจา้งธุรการ 15,000  
จำนวน 15 อัตรา 
(04006/ว3429 ลว. 25 ต.ค.64) 

 
697,500 

           

จัดสรรค่าจา้งธุรการ 9000  
จำนวน 15 อัตรา 
(04006/ว3429 ลว. 25 ต.ค.64) 

 
405,000 

           

จัดสรรค่าจา้งนักการภารโรง  
จำนวน 8 อัตรา 
(04006/ว3429 ลว. 25 ต.ค.64) 

 
223,200 

           

จัดสรรค่าตอบแทนการจ้างอัตราจา้งครู
ผู้ทรงคุณคา่แห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 
(04006/ว4784 ลว. 29 ต.ค.64) 

170,000            
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รายการ/หนังสือ สพฐ.แจ้ง  
สพม.พิจิตร 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

จัดสรรงบค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 
(04007/ว3605 ลว. 2 พ.ย.64) 

 235,080           

จัดสรรค่าจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (ครูคลังสมอง) ครั้งท่ี 1 
04010/ว2196 ลว. 5 พ.ย.64) 

 46,590           

จัดสรรค่าจา้งพนักงานราชการ 
(เพิ่มเติม) ของเขต 5 อัตรา 
(04006/ว3667 ลว. 10 พ.ย.64) 

 287,800           

จัดสรรค่าจา้งครูสอนภาษาจีน  
(04289/ว66 ลว. 27 ม.ค.65) 

   216,000         

จัดสรรค่าจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที ่2)  
จำนวน 46 อัตรา 
(04006/ว188 ลว. 27 ม.ค.65) 

   2,071,900         

จัดสรรค่าจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (ครูคลังสมอง) ครั้งท่ี 2 
(04010/ว119 ลว. 21 ม.ค.65) 

   15,780         

จัดสรรค่าจา้งพนักงานราชการ 
(เพิ่มเติม) 5 อัตรา (รายใหม่) 
(04006/ว485 ลว. 18 ก.พ.65) 

    93,800        

จัดสรรค่าจา้งครูรายเดือนแก้ไขปญัหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  
จำนวน 9 อัตรา 
(04006/ว603 ลว. 28 ก.พ.65) 

    130,000        

จัดสรรค่าจา้งจนท.ประจำ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LabBoy) 

    31,500        
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รายการ/หนังสือ สพฐ.แจ้ง  
สพม.พิจิตร 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

จำนวน 2 อัตรา 
(04006/ว603 ลว. 28 ก.พ.65) 
จัดสรรค่าจา้งธุรการ 15,000  
จำนวน 14 อัตรา 
(04006/ว603 ลว. 28 ก.พ.65) 

    220,500        

จัดสรรค่าจา้งธุรการ 9000  
จำนวน 12 อัตรา 
(04006/ว603 ลว. 28 ก.พ.65) 

    90,000        

จัดสรรค่าจา้งนักการภารโรง  
จำนวน 8 อัตรา 
(04006/ว603 ลว. 28 ก.พ.65) 

    75,600        

จัดสรรค่าจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (ครูคลังสมอง) ครั้งท่ี 3 
(04010/ว471 ลว. 8 มี.ค.65) 

     15,000       

จัดสรรค่าจา้งพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) 
จำนวน 49 อัตรา 
(04006/ว917 ลว. 22 มี.ค.65) 

     3,135,000       

จัดสรรงบค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 
(04007/ว1155 ลว. 24 มี.ค.65) 

     189,000       

จัดสรรค่าจา้งครูรายเดือนแก้ไขปญัหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  
จำนวน 9 อัตรา 
(04006/ว979 ลว. 24 มี.ค.65) 

     283,500       

จัดสรรค่าจา้งจนท.ประจำ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LabBoy) 

     63,000       
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รายการ/หนังสือ สพฐ.แจ้ง  
สพม.พิจิตร 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

จำนวน 2 อัตรา 
(04006/ว979 ลว. 24 มี.ค.65) 
จัดสรรค่าจา้งธุรการ 15,000  
จำนวน 14 อัตรา 
(04006/ว979 ลว. 24 มี.ค.65) 

     441,000       

จัดสรรค่าจา้งธุรการ 9000  
จำนวน 12 อัตรา 
(04006/ว979 ลว. 24 มี.ค.65) 

     216,000       

จัดสรรค่าจา้งนักการภารโรง  
จำนวน 8 อัตรา 
(04006/ว979 ลว. 24 มี.ค.65) 

     151,200       

จัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางใหผู้้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบตัิการครผูู้นำการเรยีนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น : การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน 
(04010/ว505 ลว. 11 มี.ค.65) 

      1,700      

 
งบรายจ่ายอ่ืน 
 

รายการ/หนังสือ สพฐ.แจ้ง  
สพม.พิจิตร 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

จัดสรรค่าจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน งวดที่ 1 
(04006/ว4784 ลว. 29 ต.ค.64) 

170,000            
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2. งบลงทนุ 
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รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบลงทุน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ โรงเรียน 
จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จำนวนเงินที่
ก่อหนี้ผูกผัน 

เงินเหลือจ่าย เบิกจ่าย 
สพม.พิจิตร สพฐ.โอนกลับ จำนวนเงิน ร้อยละ คงเหลือ 

1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม ขนาด 120 น้ิว 

วังทรายพูนวิทยา 45,900 44,700   44,700  1,200 

2 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา บางมูลนากภมูิ
วิทยาคม 

169,600 169,600   169,600  0 

3 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens 

พิบูลธรรมเวทวิทยา 83,100 83,100   83,100  0 

4 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา หนองโสนพิทยาคม 64,000 64,000   64,000  0 
5 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 

ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
แหลมรังวิทยาคม 28,000 27,700   27,700  300 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

ดงเจริญพิทยาคม 499,000 499,000   499,000 100 0 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

เมธีพิทยา 499,000 499,000   499,000  0 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

หัวดงรัฐชนูปถัมภ ์ 465,000 465,000   465,000 100 0 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

ดงเสือเหลืองพิทยาคม 499,000 499,000   499,000 100 0 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

พิบูลธรรมเวทวิทยา 260,000 260,000   260,000 100 0 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

ท่าเสาพิทยาคม 424,500 424,500   424,500 100 0 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ โรงเรียน 
จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จำนวนเงินที่
ก่อหนี้ผูกผัน 

เงินเหลือจ่าย เบิกจ่าย 
สพม.พิจิตร สพฐ.โอนกลับ จำนวนเงิน ร้อยละ คงเหลือ 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

ห้วยยาวพิทยาคม 498,000 498,000   498,000 100 0 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

แหลมรังวิทยาคม 485,000 485,000   485,000 100 0 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

วันทีสถิตย์พิทยาคม 306,000 306,000   306,000 100 0 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

ทุ่งโพธิ์พิทยา 250,000 250,000   250,000 100 0 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 

วังโมกข์พิทยาคม 450,000 450,000   450,000 100 0 

17 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

วังง้ิววิทยาคม 315,000 314,000  1,000 314,000 100 0 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

เขาทรายทับคล้อ
พิทยา 

442,000 442,000   442,000 100 0 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 498,000 498,000   498,000 100 0 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

โพธิธรรมสุวัฒน ์ 500,000 499,000  1,000 499,000 100 0 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ 
(รร. มัธยมดีสีมุ่มเมือง) 

สากเหล็กวิทยา 2,802,200 2,757,000  45,200 551,400  2,205,600 

รวมงบลงทุน  9,583,300 9,534,600  47,200 7,329,000   
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รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบลงทุน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ โรงเรียน 
จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จำนวนเงินที ่
ก่อหนี้ผูกผัน 

การลงนามในสัญญา สถานการณ์ดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง/ขั้นตอนใด วันที่ลงนาม สัญญาสิ้นสุด 

1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม ขนาด 120 น้ิว 

วังทรายพูนวิทยา 45,900 44,700 17 มี.ค. 65 1 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

2 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา บางมูลนากภมูิวิทยาคม 169,600 169,600 17 มี.ค. 65 1 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
3 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 

2,500 ANSI Lumens 
พิบูลธรรมเวทวิทยา 83,100 83,100 17 มี.ค. 65 1 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

4 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา หนองโสนพิทยาคม 64,000 64,000 17 มี.ค. 65 1 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
5 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 

3,500 ANSI Lumens 
แหลมรังวิทยาคม 28,000 27,700 17 มี.ค. 65 1 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

ดงเจริญพิทยาคม 499,000 499,000 7 ธ.ค. 64 14 ม.ค. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

เมธีพิทยา 499,000 499,000 18 มี.ค. 65 16 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

หัวดงรัฐชนูปถัมภ ์ 465,000 465,000 9 ธ.ค. 64 14 ก.พ. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

ดงเสือเหลืองพิทยาคม 499,000 499,000 17 ธ.ค. 64 14 ก.พ. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

พิบูลธรรมเวทวิทยา 260,000 260,000 17 ธ.ค. 64 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

ท่าเสาพิทยาคม 424,500 424,500 7 ธ.ค. 64 28 ม.ค. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

ห้วยยาวพิทยาคม 498,000 498,000 9 ธ.ค. 64 4 ม.ค. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ โรงเรียน 
จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จำนวนเงินที ่
ก่อหนี้ผูกผัน 

การลงนามในสัญญา สถานการณ์ดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง/ขั้นตอนใด วันที่ลงนาม สัญญาสิ้นสุด 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

แหลมรังวิทยาคม 485,000 485,000 8 ธ.ค. 64 14 ก.พ. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

วันทีสถิตย์พิทยาคม 306,000 306,000 7 ธ.ค. 64 14 ม.ค. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

ทุ่งโพธิ์พิทยา 250,000 250,000 29 พ.ย. 64 20 ม.ค. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น 

วังโมกข์พิทยาคม 450,000 450,000 24 พ.ย. 64 4 ม.ค. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

17 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

วังง้ิววิทยาคม 315,000 314,000 7 ธ.ค. 64 28 ม.ค. 65 เบิกจ่ายหมดแล้ว 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

เขาทรายทับคล้อพิทยา 442,000 442,000 20 ธ.ค. 64  เบิกจ่ายหมดแล้ว 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 498,000 498,000 24 ธ.ค. 64  เบิกจ่ายหมดแล้ว 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น รร. คณุภาพ  

โพธิธรรมสุวัฒน ์ 500,000 499,000 17 ธ.ค. 64  เบิกจ่ายหมดแล้ว 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่น รร. คุณภาพ (รร. มัธยมดีสี่มุมเมือง) 

สากเหล็กวิทยา 2,802,200 2,757,000 27 ธ.ค. 64 28 มี.ค. 65 เบิก งวดที่ 1 

รวมงบลงทุน  9,583,300 9,534,600    

 



 


