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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ ………………………………………
วันที่ 10 ตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานสถานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ประจาเดือน กันยายน 2563
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติและแผนแม่บท ได
กาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรายไตรมาสที่ 4 ในภาพรวม ร้อยละ 100
กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิน และสิ น ทรั พ ย์ ได้ ดาเนิน การเรี ยกรายงานสถานะการใช้ จ่า ยงบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2563 ประจาเดือน กันยายน 2563 จากระบบ GFMIS และได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวกับ
ทะเบียนคุมเงินประจางวดแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้
รายการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย
มาตรการเบิกฯ
ผลต่าง
ที่
(บาท)
สะสม(ร้อยละ) สะสม(ร้อยละ)
1 งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2 งบประจา
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
-งบดาเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
-งบอุดหนุน
-งบรายจ่ายอื่น
3 งบลงทุน ปี 2563
งบประมาณภาพรวม
ที่เขตดาเนินการ
งบประมาณภาพรวมทั้งหมด

636,188,819.21
136,741,364.37
10,595,791.74

100.00
98.40

100.00

-1.60

74,523,510.00
3,944,024.46
52,177,656.52

94.42

100.00

-5.58

188,919,020.89

97.27

100.00

-2.73

825,107,840.10

99.36

100.00

-0.64

47,678,038.17

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีผ ลการเบิ กจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กั นยายน 2563 ในภาพรวม ต่ากว่า มาตรการฯ
ร้อยละ 0.64 เนื่องจากมีเงินเหลือจ่ายจากงบดาเนินงาน จานวน 1,727,501.25 บาท จากงบลงทุน จานวน
3,083,262.06 บาท จากงบบุ คลากร จานวน 327,908.26 จากงบเงินอุดหนุน 62,845 บาท และจากงบ
รายจ่ายอื่น 108,902.54 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ทราบ
(นายอุเทน มะโนชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายสุชาติ ศศิภัทรกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สรุปรายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณปี 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
งบบุคลากร(6211152)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
รวมเบิกจ่าย
10,923,700.00 10,595,791.74
49,405,539.42 47,678,038.17
55,260,918.58 52,177,656.52
74,586,355.00 74,523,510.00
4,052,927.00
3,944,024.46
194,229,440.00 188,919,020.89

คงเหลือ
เบิกได้% คงเหลือ%
327,908.26
97.00
3.00
1,727,501.25
96.50
3.50
3,083,262.06
94.42
5.58
62,845.00 99.92
0.08
108,902.54
97.31
2.69
5,310,419.11 97.27
2.73

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25623
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่ ๆ
รวมทั้งสิน

งบบุคลากร

งบประมาณ

รวมเบิกจ่าย

รายการผูกพัน

10,923,700.00
49,405,539.42
55,260,918.58
74,586,355.00
4,052,927.00
194,229,440.00

10,595,791.74
47,163,973.17
16,847,869.52
74,523,510.00
3,944,024.46
153,075,168.89

514,065.00
35,329,787.00
35,843,852.00

คงเหลือ
327,908.26
1,727,501.25
3,083,262.06
62,845.00
108,902.54
5,310,419.11

เบิกจ่ายและผูกพัน %

คงเหลือ%

99.37 0.63
99.56 0.44
99.94 0.06
99.98 0.02
99.98 0.02
99.80 0.20

เงินคงเหลือของบุคลากรที่ลาออกระหว่างปี ทั้งนีไ้ ม่รวมเงินเดือน ค่าวิทยาฐานะ
และเงินอื่น ๆ ที่เบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
งบดาเนินงาน แผนงานบูรณาการไม่สามารถใช้เงินเหลือจ่ายได้ เช่น โครงการ/กิจกรรมยาเสพติด,
โรงเรียนสุจริต
งบลงทุน
เงินคงเหลือจากสัญญาจ้าง
เงินอุดหนุน คืนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและมียอดจัดสรรต่ากว่าการอนุมัติเงินประจางวด
งบรายจ่ายอื่น คงเหลือไม่สามารถนามาใช้จา่ ยได้

สพป.พะเยา เขต 2 มีการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และดาเนินการจัดทา/ปรับแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น
ตัวชี้วัด ตามสภาพบริบทเพื่อพัฒนาต่อยอดหรือแก้ปัญหา ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม รูปแบบคณะกรรมการ/
ทีมบริหาร ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดั สรรปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จานวน ครั้ง งบประมาณทั้งสิ้น
5,000,000 บาทดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4

หนังสือ สพฐ. เลขที่/ลงวันที่ งบประมาณ
ที่ ศธ 04006/ว 4774 ลว.25 ต.ค.621,200,000.00
ที่ ศธ 04002/ว 397 ลว.30 ม.ค.63 2,000,000.00
ที่ ศธ 04002/ว 1355 ลว.27 ม๊.ค.631,500,000.00
ที่ ศธ 04002/ว 4175 ลว.28 ก.ย.632,000,000.00
5,000,000.00

2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จดั สรรกรอบการบริหารงบประมาณ
ในวงเงิน 6,000,000 บาท
องค์ประกอบที่ 1 จานวน 13 รายการ 3,640,550.00 บาท
องค์ประกอบที่ 2 จานวน 13 โครงการ 1,359,450.00 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดทากรอบนโยบาย ทิศทาง พัฒนาการศึกษา
และตั้งกรอบวงเงินงบประมาณ สาหรับบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา จานวน 5,000,000 บาท
ข้อจากัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอ้ จากัดและไม่มีความชัดเจนในการแจ้งกรอบ
วงเงินและการจัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดาเนินการบริหารงบประมาณและปรับแผนงาน/
โครงการ กิจกรรม เพื่อดาเนินการตามนโยบายภาระงานเร่งด่วนและภาระงานหลักให้เพียงพอต่อการใช้จา่ ย
งบประมาณในแต่ละไตรมาส และสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
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สรุปผลการกากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
งบรายจ่าย

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เป้าหมาย ผลการ เป้าหมาย ผลการ เป้าหมาย ผลการ เป้าหมาย ผลการ
(ร้อยละ) เบิกจ่าย (ร้อยละ) เบิกจ่าย (ร้อยละ) เบิกจ่าย (ร้อยละ) เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ภาพรวม (ทุกงบ)
32
83.11
54
78.26
77
85.66
100
97.27
รายจ่ายลงทุน
20
0.00
45
0.00
65
75.78
100
94.42
รายจ่ายประจา
36
83.11
57
80.51
80
89.37
100
98.40

ผลการใช้ จ่ายงบประมาณปี
83.11 83.11

78.26 80.51 77

100 97.27 98.4
94.42
100
100
85.66 89.37
75.78

65

57

54

80

2563

45
36

32
20

0
ไตรมาสที่1

0
ไตรมาสที่2
ภาพรวม(ทุกงบ)

ไตรมาสที่3
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่4
รายจ่ายประจา

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อเทียบกับมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บท ตามที่สานักงบประมาณได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ พบว่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถเบิกจ่าย
เมื่อสิ้นไตรมาส 1 รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ -20.00 รายจ่ายประจา สูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ +47.11
เมื่อสิ้นไตรมาส 2 รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ -45.00 รายจ่ายประจา สู งกว่า
เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ +23.51
เมื่อสิ้นไตรมาส 3 รายจ่ายลงทุน สู งกว่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ +10.78 รายจ่ายประจา สู งกว่า
เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ +9.37
เมื่อสิ้นไตรมาส 4 รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ -5.58 รายจ่ายประจา ต่ากว่ า
เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ -1.60

ปัญหาอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1.รายจ่ายลงทุน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. ได้
กาหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดาเนินงาน โดยมอบอานาจให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ
ครุ ภัณฑ์ ให้ โรงเรีย นตามนโยบายที่กาหนด ต้องมีวิธีการ และขั้นตอนการดาเนินงานในกระบวนการก่อน
ดาเนินการจัดซื้อให้ครบถ้วน ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการหลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
กับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การเบิกเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย
2.ในการดาเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวม มีหลากหลายรายการที่ต้องดาเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน
ในสั งกัดตามความต้องการของผู้ใช้ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของการกาหนดคุณลั กษณะ และความ
ต้อ งการตามที่ ผู้ ใช้ ป ระสงค์ จึ ง ทาให้ บ างรายการไม่ส ามารถหาผู้ ข ายได้ มี การประกาศหลายครั้ง ทาให้
ระยะเวลาในการดาเนินงานใช้เวลามากและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกาหนด
3.ความคล่องตัวในการดาเนิ นงานค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากบางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
และต้องใช้เวลาในการมาร่วมดาเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบที่
กาหนด เป็นเหตุให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่รวดเร็วตามความต้องการจาเป็น เมื่อเทียบกับการมอบ
อานาจให้โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเอง จะทาให้การดาเนินงานได้คล่องตัวและรวดเร็ว เพราะเป็นการจัดซื้อจัด
จ้างจานวนน้อย และไม่มีหลายรายการ
4.รายจ่ายประจา เป็นเงินเหลือจ่ายจากแผนงานบูรณาการฯ ทุกแผนงาน ที่ดาเนินการตามโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถนาเงินเหลือจ่ายมาใช้ได้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1.ควรมีการกระจายอานาจการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อจะทาให้โรงเรียน
ได้รับของใช้ได้ทันตามความต้องการ
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่กาหนด
3.ควรมีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อติดตามให้มีการ ส่งหลักฐานเบิกเงิน
งบประมาณ
4.ควรมีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

การจัดทาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-เป็น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองและสอดคล้องกับ นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัดครบทุก
ประเด็น ตามนโยบายผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงเป็นแผนงานโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองในการพัฒนาต่อยอด แก้ปัญหา ตาม
บทสรุป การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร (SWOT) โดยเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีการสนับสนุนการ
ดาเนินงานดังนี้
-เป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-เป็ น แผนงาน โครงการ กิ จ กรรมที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สนับ สนุ น ให้
ดาเนินการ
-เป็น แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ สนับสนุนให้ดาเนินงาน
ด้านงบประมาณ
-ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ต.ค.61-มี. ค.63)มีง บประมาณไม่
เพียงพอต่อการนามาสนับสนุนการดาเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้อง และขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ หรือเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุเนื่องมาจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้น้อย และต้องนางบประมาณมาเจียดจ่าย เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับบริหาร
ภายในสานักงานอีกส่วนหนึ่งด้วย
-ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-ส.ค.63) ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่ ม เติม ให้ ประกอบกั บ แต่ ล ะส านัก ฯของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานได้
สนับสนุนประมาณให้เพิ่มเติม พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณให้ดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด
จุดเน้น สานักงานเขตพื้นที่จึงสามารถปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องเป็นไปตามความต้องการ
และตอบสนองตามตัวชี้วัด ความสาเร็จ ที่กาหนดไว้ จึงทาให้สามารถดาเนินการ สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ มีผลงานและผลสาเร็จเป็นรูปธรรม
-ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.63) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่ง และเร่งรัดการดาเนินงานจึงทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบางแห่ง
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมีระยะเวลาดาเนินการอย่างกระชั้นชิดและเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณ
-การเบิกจ่ายงบประมาณในการดาเนินงานในแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประมาณร้อยละ 80
สามารถเบิกจ่ายได้ตามปฏิทินและกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว้ อีกประมาณร้อยละ 20 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามปฏิทินหรือระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีสาเหตุเนื่องมาจาก
-มีนโยบาย จุดเน้น ภาระงานเร่งด่วนต้องดาเนินการก่อน
-กลุ่ มเป้าหมาย (ผู้ เนิ น การ ผู้ เข้ารั บการประชุม อบรม สัมมนา) เป็นกลุ่ มเป้าหมายเดียวกันหรือ
ซ้าซ้อนกันกับโครงการ กิจกรรมอื่น ๆ จึงต้องปรับวัน เวลา และสถานที่ และส่งผลให้ไม่สามารถเบิก -จ่าย
งบประมาณได้ตามปฏิทินหรือระยะเวลาที่กาหนด
-

สรุปการบริหาร-ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
องค์ประกอบที่ 1 งบบริหารสานักงาน (งบประจา)
ที่
รายการ
งบประมาณ
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะและค่าล่วงเวลา
700,000.00
2
ค่าเบี้ยประชุม, ค่าอาหาร อาหารว่างในการประชุมฯ
150,000.00
3
ค่าจ้างชั่วคราว-สมทบประกันสังคม
1,178,550.00
4
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าประกันภัย
120,000.00
5
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
200000.00
6
ค่าวัสดุสานักงาน
250,000.00
7
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
250,000.00
8
ค่าถ่ายเอกสาร
110,000.00
ข ค่าสาธารณูปโภค
9
ค่าไฟฟ้า
550,000.00
10
ค่าน้าประปา
30,000.00
11
ค่าโทรศัพท์
30,000.00
12
ค่าไปรษณีย์
40,000.00
13
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน
32,000.00
รวม
3,640,550.00

องค์ประกอบที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่
โครงการ
1 ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ

งบประมาณ
59,750.00

กลุม่
งบกลาง

2 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคเหนือ)

257,920.00

ศน.

3 โครงการประกวดโรงเรียนทีมีวิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

25,000.00

ศน.

4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

52,000.00

ศน.

5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานฯ

100,000.00

ศน.

6 โครงการปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม

30,000.00

อานวยการ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 2

56,890.00

พัฒน์

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาไทย

50,000.00

ศน.

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ

40,000.00

ศน.

10 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปี
2563-2565)

30,000.00

แผน

11 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะฯ

15,000.00

อานวยการ

12 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล สพป.พะเยา เขต 2

15,000.00

ศน.

13 โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น(Obec
Awards)

8,140.00

พัฒน์

14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่

6,520.00

พัฒน์

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

30,000.00

ศน.

16 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น

30,000.00

ศน.

17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่(โครงการที2่ )

12,480.00

พัฒน์

18 โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

3,280.00

บุคคล

(ประเมินผอ.เขตครั้งที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ

ที่
โครงการ
19 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติในหน้าที่ผอ.เขตครั้งที่ 2

งบประมาณ
17,000.00

กลุม่
พัฒน์

20 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

67,250.00

พัฒน์

21 โครงการกีฬาปฐมวัย

55,880.00

ส่งเสริม

22 โครงการการพัฒนาความสามารถในการาจัดการเรียนรู้เชิงรุก

40,000.00

นิเทศ

41,200.00

นิเทศ

24 โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงวัยสุขภาพดี

71,000.00

พัฒน์

25 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทาหน้าที่การเงินและ

37,500.00

ตสน.

164,800.00

พัฒน์

22,840.00

กฏหมาย

1,359,450.00

กฏหมาย

ศึกษา

(Active Learning)

23 โครงการพัฒนาครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการา
จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ

พัสดุโรงเรียน

26 โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
27 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
รวม

ผู้รับผิดชอบ

