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คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ฉบับนี้ เพื่อรายงานผล
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้กำหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและตัวชี้วัดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านในการจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ และกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565) เพื่อผลักดันแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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สารบัญ 
 

หน้า 
คำนำ  
สารบัญ 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ     5 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ วิธ ีการและรับผิดชอบในการดำเนินการเพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ จำแนกตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

ข้อ นโยบาย สพฐ. ปี 2565 
จำนวน
โครงการ 

รวมงบประมาณ 
(บาท)  

งบ สพม.พิจิตร 
1 ด้านความปลอดภัย 1 27,000 
2 ด้านโอกาส 3 35,000 
3 ด้านคุณภาพ 12 560,000 
4 ด้านประสิทธิภาพ 11 746,000 

รวม 27 1,368,000 
 

ความสอดคล้องของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร กับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   เข็มแข็ง 

27,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รวม 27,000  
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นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการติดตามดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง   
   นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ และกลุ่มเผชิญภาวะ   
   ยากลำบากในการดำรงชีวิต 
2. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

15,000 
 
 

10,000 
10,000 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

รวม 35,000  
 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการ นิเทศ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสู่สมรรถนะ

แข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
2. โครงการนิเทศ กำกับติดตามการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน

ห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT (4Q) Model 
3. โครงการนิเทศ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการประเมิน

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประจำ สพม.พิจิตร 
5. โครงการส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สพม.พิจิตร 
6. โครงการสะเต็มศึกษา 
7. โครงการ พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา 

ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ของ สพม.พิจิตร 
8. โครงการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต 
 

60,000 
 

100,000 
 

30,000 
 

120,000 
 

50,000 
 

10,000 
13,000 

 
2,000 

 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
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โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ปีการศึกษา 2565 
10. โครงการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูงครูภาษาไทย 
11. โครงการการพัฒนาเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย สร้างสรรค์เปิดโลก 

  นักอ่านห้องสมุด 
12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์   

  ทางการเรียน 

100,000 
 

15,000 
10,000 

 
50,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

รวม 560,000  
 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ สพม.พิจิตร เพ่ือการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ“รางวัลบุคคล
ทรงคุณค่า สพม.พิจิตร” 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้ม และเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่ระบบ PA “หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ 
Performance Agreement : PA” 

4. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่  
การปฏิบัติในสถานศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

6. โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ           
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ 
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา สพม.พิจิตร 

140,000 
 

40,000 
 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

20,000 
 

66,000 
 

22,000 
50,000 

 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทาง 

การศึกษา สังกัด สพม.พิจิตร 
10. โครงการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ของ สพม.พิจิตร ประจำปี 2564 
11. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ สพม.พิจิตร 

108,000 
 

100,000 
 

120,000 

กลุ่มอำนวยการ 
 
กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนโยบาย
และแผน 
กลุ่ม DLICT 

รวม 746,000  
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รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความจำเป็น เร่งด่วน สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 จำนวน 27 โครงการ ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข็มแข็ง 

27,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

1. 
 

โครงการติดตามดูแลและให้
คำปรึกษา แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
และกลุ่มเผชิญภาวะยากลำบากใน
การดำรงชีวิต 

15,000 
 
 

- - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

2. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 
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รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้านการ

พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

1. 
 

โครงการ นิเทศ พัฒนาการบริหาร 
จัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 

60,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

2. โครงการนิเทศ กำกับติดตาม
การศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT (4Q) 
Model 

100,000 79,596 20,404 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
และบางกิจกรรม
ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการนิเทศ พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน และการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

30,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจำสพม.พิจิตร 

120,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

5. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสพม.พิจิตร 

50,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

6. โครงการสะเต็มศึกษา 10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

7. โครงการ พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดพหุปัญญาที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ ของ สพม.
พิจิตร 

13,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

8. โครงการ พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

2,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 
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รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

9. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2565 

100,000 - - งบประมาณเหลือจ่าย 

10 โครงการพัฒนาการอ่านสมรรถนะ 
ขั้นสูงครูภาษาไทย 

15,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

11. โครงการการพัฒนาเรียนรู้รักษ์
ภาษาไทย สร้างสรรค์เปิดโลกนักอ่าน
ห้องสมุด 

10,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

50,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

1. 
 

โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ สพม.พิจิตร เพ่ือการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

140,000 135,330 4,670 ดำเนินโครงการเสร็จ
เรียบร้อย 
กิจกรรมสรุปผล
ดำเนินการปลายปี
งบประมาณ 

2. โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ
“รางวัลบุคคลทรงคุณค่า สพม.
พิจิตร” 

40,000 40,000 - ดำเนินโครงการเสร็จ
เรียบร้อย 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้ม 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ระบบ PA “หลักเกณฑ์การเลื่อน 

30,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 
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รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

วิทยฐานะแบบใหม่ Performance 
Agreement : PA” 

4. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

50,000 50,000 - ดำเนินโครงการเสร็จ
เรียบร้อย 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

20,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

6. โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 

66,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ 

22,000 22,000 - ดำเนินโครงการเสร็จ
เรียบร้อย 

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.
พิจิตร 

50,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

9. โครงการการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพม.พิจิตร 

108,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

10 โครงการ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน ของ สพม.
พิจิตร ประจำปี 2565 

100,000 2,550 97,450 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
และบางกิจกรรม
ดำเนินการแล้ว 

11. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ สพม.พิจิตร 

120,000 - - อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 
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ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพิจิตร




