
แผนการกำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี นโยบายและกลยุทธ์  

หรือกิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (7) 

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ มาตรา 9 (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มี การติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ส ่วน ราชการ กำหนดขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด มาตรา 20  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน ราชการเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายแผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ของงานหรือโครงการ และ

งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการ และประชาชนทราบทั่วกัน  

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อน

ภารกิจ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั ้น  เพื ่อให้การดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์  ของหน่วยงานทุกระดับ หรือ

กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นบรรลุผลสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงจัดทำแผนกำกับ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบาย

และกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้กลุ่ม

และผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือกำกับ ติดตาม ประเมินและรวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /ตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

  2. เพ่ือให้ทราบผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง จะนำไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป  

  3. เพ่ือนำข้อมูลไปพัฒนางาน/โครงการการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  



  4. เพ่ือให้งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าหมาย  

1. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 /ตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหน่วยงาน  อื่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  และการประเมินความเสี่ยง เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ  

  2. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /ตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามไตรมาส  

วิธีดำเนินการ 

 1. พิจารณางาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/ตามนโยบาย 

และกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อจัดทำแผน

ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. จัดทำปฏิทินกำหนดภารกิจติดตาม ประเมินผล และรายงาน  

3. แจ้งทุกกลุ ่ม และผู ้ร ับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/  

ตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ทราบและให้รายงานผลการ ดำเนินงานตามแบบที่กำหนด  

4. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด  

5. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  

ผู้รับผิดชอบ  

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

  



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2, 3, 4 

(ภายใน 5 วันทำ
การ หลังสิ้นสุด
แต่ละ ไตรมาส) 

ทุกกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

 

2 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี/ตามนโยบายและกลยุทธ์/
กิจกรรม 
จากหน่วยงานอื่น 
- แบบติดตามท่ีกำหนด 
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 
- ส่งแบบรายงาน 

ไตรมาส 2, 3, 4 กลุ่มนโยบายและแผน  

3 รวบรวมข้อมูล  
- ผู้รวบรวมแบบรายงาน 

ไตรมาส 2, 3, 4 กลุ่มนโยบายและแผน  

4 สรุปผล/รายงานผล - รายงานสรุป
กิจกรรมของโครงการ/งาน/ กิจกรรม - 
รายงานผลต่อคณะกรรมการ เขตพ้ืนที่
การศึกษา / ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ภายในเดือน 
กันยายน 2565 

กลุ่มนโยบายและแผน  



ปฏิทินติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ             
2. ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี/ ตาม
นโยบายและกลยุทธ์/กิจกรรมจากหน่วยงาน อ่ืน 
(รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
   - แบบติดตามท่ีกำหนด  
   - ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 
   - ส่งแบบรายงาน 

            

3. รวบรวมข้อมูล  
   - ผู้รวบรวมแบบรายงาน 

            

4. สรุปผล/รายงานผล 
   - รายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ/งาน/ กิจกรรม  
   - รายงานผลกสนดำเนินงาน ต่อ กศจ./สพฐ./ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

            

 



กลุ่มท่ีรับผิดชอบ
ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

เสร็จส้ิน

แล้ว

ตำม

แผนปฏิบัติ

รำชกำร

 สพฐ./

หน่วยงำน

อ่ืน/อ่ืนๆ

 ใช้

งบประมำณ
 คงเหลือ

1 เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารงานบุคคล ✓ 344,800  - 27,000       317,800    

1.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

การจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือประกอบการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
✓ 89,800

1.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย
✓ 197,200

1.3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
✓ 30,800

1.4 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา
✓ 27,000 27,000       

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงานการเงินฯ ✓ 115,750 115,750    

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ของโรงเรียน (0n line จ านวน 1 วัน)
✓

14,350     

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานพัสดุของโรงเรียน  

(จ านวน 2 วัน)
✓

101,400

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ✓ 87,000 87,000      

โครงกำร/กิจกรรมท่ี

กำรด ำเนินกำร งบประมำณ

        โครงการตามแผนปฏิบัติการ

หมำยเหตุ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง

รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



กลุ่มท่ีรับผิดชอบ
ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

เสร็จส้ิน

แล้ว

ตำม

แผนปฏิบัติ

รำชกำร

 สพฐ./

หน่วยงำน

อ่ืน/อ่ืนๆ

 ใช้

งบประมำณ
 คงเหลือ

โครงกำร/กิจกรรมท่ี

กำรด ำเนินกำร งบประมำณ

หมำยเหตุ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง

รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
✓

33,180

3.2 การประกวดแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
✓

38,200

3.3 การขับเคล่ือนการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมรณรงค์

เฝ้าระวังเชิงสร้างสรรค์ ช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ
✓

15,620

4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 42,100 2,850         39,250      

4.1 ประชุมอบรมพัฒนาและสร้างความเข้าใจ ✓ 22,950 2,850         

4.2 ประชุมถอดบทเรียน ✓ 5,700

4.3 ซักซ้อมการประเมินภายนอก ✓ 4,800

4.4 สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ✓ 8,650

5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

อ านวยการ ✓ 160,980 43,587       117,393    
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รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
✓ 84,400 35,477       

5.2 ประชุมผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ✓ 38,100 3,150         

5.3  ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ✓ 38,480 4,960         

6 พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง

ส่งเสริมทางไกลฯ ✓ 250,000 27,140       222,860    

6.1 พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ✓ 94,650

6.2 พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรองรับระบบการบริหารจัดการภายในส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
✓ 30,000 27,140       

6.3 พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหาร ✓ 39,300

6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี

การศึกษา 2565
✓ 30,350

6.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สพม.พัทลุง ✓ 10,700

6.6 พัฒนาระบบประชุมทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ✓ 20,000

6.7 พัฒนาระบบงานสารบรรณ My Office 2565 (เตรียมพร้อมย้ายระบบ

 My Office 2566)
✓ 25,000
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ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566 - 2570) และจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

นโยบายและแผน ✓ 138,350 200,000    
เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมาย

 200,000 บาท

8 นิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 266,280 45,110       221,170    

8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการท าแผน/เคร่ืองมือนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  (ผอ.รอง.ศน. ประธานสหวิทยาเขต ก.ต.ป.น.)
✓ 3,800 950           2,850       

8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
✓ 36,350

8.3 การนิเทศบูรณาการวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
✓ 226,130 44,160       181,970    

9 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นิเทศ ติดตามฯ ✓ 119,600 4,180         115,420    

9.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา
✓ 88,000 4,180         

9.2 การปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ✓ 16,000
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ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

9.3 ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (จ านวน 2 วัน)
✓ 15,600

10 การสร้างวินัยและการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อ านวยการ ✓ 15,000 15,000      บูรณาการกับโครงการท่ี 

11(กิจกรรมท่ี 11.1)

11 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการศึกษา ✓ 40,000 40,000      

11.1 การคัดแยกขยะในพ้ืนท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (บูรณาการกลับ

โครงการท่ี10) 10000

✓

10,000     
บูรณาการกับ

โครงการท่ี 10

11.2 การคัดเลือกนักเรียนดีเด่น โรงเรียนส่ิงแวดล้อมดีเด่น ✓ 15,300

11.3 คัดเลือก Best Practive นวัตกรรมในสถานศึกษา ในการบริหาร

จัดการขยะ ประเภทดีเด่น ใหญ่ กลาง เล็ก ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 

รางวัล 1,500×9 = 13,500

✓

14,700

12 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา ✓ 40,000 40,000      

13 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความสามารถครูผู้สอนด้านการวัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรู้

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 78,300 78,300      

14 พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

นิเทศ ติดตามฯ 35,250 35,250      
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รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

14.1 ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาส่ือและ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนการรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และรองรับ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

✓

22,400

14.2 การประกวดแข่งขัน ส่ือ นวัตกรรม วิธีปฏิบัติท่ีดี ในการจัดการเรียน

การรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

✓

12,850     

15 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริม

ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 57,600 57,600      

15.1 รับสมัครครูแกนน าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

โรงเรียนละ 5 คน รวม 135 คน
✓ 0

15.2  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

Active Learning เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21

✓ 30,500

15.3 นิเทศการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกระบวนการ

 PLC

✓ 14,250
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รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

15.4 การประกวดแข่งขัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตรและทักษะในศตวรรษท่ี 21  ในระดับเขตพ้ืนท่ี

✓ 12,850

16 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 31,450 31,450      

16.1 ประชุมปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ิน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
✓ 11,400

16.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
✓ 12,350

16.3 นิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่

การปฏิบัติ (ใช้งบนิเทศ)
✓ 0

ใช้งบนิเทศ
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ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

16.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรและ

น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
✓ 5,700

16.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ✓ 2,000

17 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการเรียนรู้ นิเทศ ติดตามฯ ✓ 50,000 50,000      

17.1 ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติในการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา
✓ 19,550

17.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาพัฒนารูปแบบในการวิจัยและนวัตกรรมใน

การบริหารจัดการ การจัด

การเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

✓ 7,600

17.3  ประชุมปฏิบัติการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยและโครงร่างนวัตกรรม

ในการบริหารจัดการ การจัด

การเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

✓ 4,800

17.4 ประชุมปฏิบัติการน าเสนองานวิจัยและนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
✓ 4,800

17.5 การประกวดแข่งขัน วิธีปฏิบัติท่ีดี งานวิจัยและนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
✓ 13,250
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รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

18 การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพระบบการวางแผนและติดตามมาตรฐาน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

อ านวยการ ✓ 15,400 15,400      ไม่ใช่งบประมาณ

18.1 ประชุมช้ีแจงการจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดและติดตามผลการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
✓ 7,700 ไม่ใช่งบประมาณ

 18.2 ด าเนินการจัดท ารายงานและกรอกข้อมูลในระบบการติดตามและ

ประเมินผลมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

ให้ครบถ้วน  สมบูรณ์  มีคุณภาพ  และส่งเอกสารร่องรอยการด าเนินงาน

ให้ทันระยะเวลาท่ีก าหนด

✓ 7,700 ไม่ใช่งบประมาณ

19 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

อ านวยการ ✓ 27,800 ไม่ใช่งบประมาณ

20 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบภายใน ✓ 40,000 4,058         35,942      

7 โครงกำร 11 โครงกำร 2 โครงกำร 1,955,660รวมท้ังส้ิน 20 โครงกำร
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รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรุ้ความเข้าใจในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

คามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและการพัฒนาครูด้าน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 154,120    154,120    

1 โครงกำร 154,120   154,120   

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน coding สู่สังคมดิจดตัล

ในอนาคต

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 10,000      

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

(โรงเรียนสุจริต)

นิเทศ ติดตามฯ ✓ 50,000      

2 โครงกำร 60,000    60,000     รวมท้ังส้ิน 2 โครงกำร

        โครงกำรตำมเพ่ิมเติม

        โครงกำรตำมนโยบำย

รวมท้ังส้ิน 1 โครงกำร


