1
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปกิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ก. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมการรับนักเรียนและการ
10,000
810
9,190
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาปีการการศึกษา
2564
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม (โครงการ
48,000
48,000
อยู่ระหว่างดาเนินการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน
15,000
15,000
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไทย ทาดี ถวายในหลวง ปีที่ 15 2564
(ระดับประเทศ)
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ
24,000
24,000
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

2
ที่
5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ก. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT
47,205
41,318
5,887
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ทุกคน ได้รับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ปีการศึกษา 2563 จานวน 2
ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่าน
รู้เรื่อง และความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียง
2.คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 รวมทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
73.88 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับศึกษาธิการภาค
และระดับสพฐ. เมื่อพิจารณา
ความสามารถในแต่ละด้าน พบว่า
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.30 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ
ระดับศึกษาธิการภาคและระดับสพฐ.

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ

ที่

การเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ก. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 72.53
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับศึกษาธิการภาค
และระดับสพฐ. ตามลาดับ

6

โครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจาปี
2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)

5,000

4,900

100

ดาเนินการจัดประชุมตัดสินการ
กลุ่มส่งเสริมการ
ประกวดคลิปสั้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ จัดการศึกษา
2564 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.
พะเยา เขต 2 ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียน
บ้านทุ่งแต อ. ปง จ.พะเยา
รางวัลรองชนะเลศ อันดับ 2 ได้แก่
โรงเรียนบ้านขุนกาลัง อ. ปง จ พะเยา

4
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

8

ก. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13,560
8,760
4,336
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัด
เรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564
ดาเนินการประเมินพัฒนาการ และ
รายงานผลการประเมินครบทุก
โรงเรียน
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
8,000
8,000
อยู่ระหว่างการดาเนินการ

9

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

51,000

-

51,000

10

โครงการ พัฒนายุวทูตความดี ตามวิถี
พอเพียง สู่การเป็นพลเมืองโลก

15,700

10,888

4,812

7

Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2

โรงเรียนที่ส่งงานขอรับการประเมิน
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563
ผ่านการประเมิน จานวน 35 โรง
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนที่เข้ารับ การประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศ

กลุ่มนิเทศ

5
ที่

11

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ก. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนกาลัง
ที่เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา มีพฤติกรรมอยู่อย่าง
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
5,000
5000
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เด็กไทย
ได้กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียน
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
การสอนภาษาไทยที่เป็นไปตามบริบท
ของโรงเรียนในสังกัด และรองรับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โรงเรียนในสังกัดได้รับเอกสารคู่มือการ
ดาเนินการและประกาศมาตรการ
ประสานแผนความร่วมมือและทา
Mou ระหว่าง สพป.พะเยา เขต 2 กับ
โรงเรียนในข้อตกลงการพัฒนาร่วมกัน
โรงเรียนจัดทาแผนงานโครงการพัฒนา
ด้านการอ่านออกเขียนได้

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

6
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เด็กไทย
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน

5,000

5000

-

ได้กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยที่เป็นไปตามบริบท
ของโรงเรียนในสังกัด และรองรับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โรงเรียนในสังกัดได้รับเอกสารคู่มือการ
ดาเนินการและประกาศมาตรการ
ประสานแผนความร่วมมือและทา
และทา Mou ระหว่าง สพป.พะเยา
เขต 2 กับโรงเรียนในข้อตกลงการ
พัฒนาร่วมกันโรงเรียนจัดทาแผนงาน
โครงการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียน
ได้

กลุ่มนิเทศฯ

7
ที่
13

14

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ก. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการ
15,000
9,916
5,084
โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตาม และ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ร้อยละ 100 ดาเนินการ
นิเทศติดตาม ศึกษานิเทศก์นาเสนอ
ผลการนิเทศผ่านที่ประชุม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
61,300
35,388
25,912
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ทุกคน ได้รับการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา
2563 จานวน 2 ด้าน ได้แก่
ความสามารถด้านภาษาไทย และ
ความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์
2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการ
ประเมินผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(NT) รวมทั้ง 2 ด้าน มีค่าเท่ากับ
50.39 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค
(อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) และระดับ
สพฐ. (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก)
เมื่อพิจารณาความสามารถในแต่ละ
ด้าน พบว่า ความสามารถด้าน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ

คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละมีค่าเท่ากับ 48.14 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ
ศึกษาธิการภาค (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดี
มาก) และระดับสพฐ. (อยู่ในกลุ่ม
คุณภาพดีมาก) และความสามารถด้าน
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมีค่า
เท่ากับ 52.63 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการ
ภาค (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) และค
วามาสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละมีค่าเท่ากับ 52.63 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับ
จังหวัด ระดับศึกษาศึกษาธิการภาค
(อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) และระดับ
สพฐ. (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดี)ตามลาดับ

9
ที่
1

2
3

4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ข. โครงการที่ได้รับงบตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สพป. พะเยา เขต 2
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและการ
3,600
3,600
อยู่ระหว่างดาเนินการ
กลุ่มนิเทศฯ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดาเนินงา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามนโยบาย
13,430
13,430
อยู่ระหว่างดาเนินการ
กลุ่มอานวยการ
สานักงาน ร่มรื่น สะอาด น่ามอง
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาค
10,000
10,000
1.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กลุ่มส่งเสริมการ
บังคับอาเภอเชียงคา ประจาปีการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนทุกคน
จัดการศึกษา
2563
2.นักเรียนมีความสามารถและทักษะ
ในด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
22,700
20,068
2,632
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการ กลุ่มพัฒนาครู
การเขียรายงานการวิจัยสาหรับผู้บริหาร
ศึกษาได้มีความสามารถในการนา
และบุคลากร
โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
หลักการเขียน แนวคิด เทคนิค ในการ ทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขียนงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย
พะเยา เขต 2
และสามารถนาไปใช้ในการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้

10
ที่
5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ข. โครงการที่ได้รับงบตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สพป. พะเยา เขต 2
150,000
65,870
84,130
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สานักงาน
(ก.ต.ป.น.) ของสานักงานเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
การศึกษาได้รับการเพิ่มพูน
2 ปีงบประมาณ 256๔
ประสิทธิภาพการดาเนินงานสามารถ
ร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่ได้ตามมาตรฐาน
2) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต
2 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและ
มีความพร้อมในการเตรียมการรับการ
นิเทศติดตามและประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

11
ที่
6

ที่
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

ข. โครงการที่ได้รับงบตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สพป. พะเยา เขต 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอน
13,000
13,000
1. ผู้เข้าอบรมจัดกิจกรรมการสอนโดย
ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน Phonics
ใช้สื่อ Phonics ได้
สาหรับนักเรียนระดับประถม
2. ผู้เรียนได้รับการอบรมศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจาปี 2563

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน

52,400

ง. งบอื่น ๆ
52,400

-

นักเรียนมีความสามารถและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

ผู้รับผิดชอบ

