
รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ระยะเวลา  6  เดือนแรกของปี (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 
1 

กลุ่มนิเทศ 
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning 
ผ่านกระบวนการชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สังกัด สพป พะเยา เขต 2 

 
41,082 

 
- 

 
7,400 

 
- 

 
- 

 
7,400 

 
33,682 

 
จัดอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ 
 จ านวน 117  โรง 
 

 
นางสกาวรัตน์       
ไกรมาก 

 2 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา    
ด้านการนิเทศภายใน และ
การบริหารจัดการโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

60,000 - 2,000 - - 2,000 58,000 ด าเนินการจัด
กิจกรรมประชุมชี้แจง 
“การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
(SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2564”
ผ่านระบบออนไลน์ 
ให้กับผู้บริหาร  
 

นางสกาวรัตน์       
ไกรมาก 
นางปิ่นนรา      
ชื่นวงศ์ 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 
 
 
 
 
 

 

        วิชาการ ครู
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง
และสนใจ เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2565 
โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมจ านวน
ทั้งสิ้น 378 คน 
 

 

3 โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต สพป 
พะเยา เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ  2565 

5,000 - - - - 5,000 5,000 สพป พะเยา เขต 2 
โดยศึกษานิเทศก์ 
ผู้รับผิดชอบได้
ตรวจและประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูที่
ลงทะเบียนผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครู
เพศวิถีศึกษาแบบ
ออนไลน์ 

นางนิศากร      
สมฤทธิ์ 

 



 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

4 การด าเนินการ นิเทศ 
ติดตาม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของ สพป พะเยา เขต 2 

70,480 - 5,760 - - 5,760 64,720 1. ประชุมวางแผน
การนิเทศ                         
2. ด าเนินการนิเทศ
เตรียมความพร้อม
ในการเปิด 
ภาคเรียน                          
3. การนิเทศ ครั้งที่ 
2 เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
“3 มิติ 8 จุดเน้น” 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

5 การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564 
 

10,680 - 5,220 - - 5,220 5,460 การด าเนินการของ
ศูนย์สอบส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2   
1.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ระดับศูนย์สอบ/
สนามสอบ ศูนย์
สอบส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2  
 
 
 
 
                            

นายสุรวัฒน ์
เมืองมูล 

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2. มีการประชุม
ชี้แจง
คณะกรรมการ
ระดับศูนย์สอบ/
กรรมการคุมสอบ
ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Online) 
จากห้องส่ง
สัญญาณศูนย์สอบ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2  
3.ด าเนินการจัด
สอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ในวันที่ 15  

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

          15 มีนาคม 
2565 ตามคู่มือ
การจัดสอบของ
สพฐ. โปร่งใส่ 
ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้   
 4. นิเทศ ติดตาม 
ตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินการสอบ  
สุ่มนิเทศโดย
ตัวแทนศูนย์สอบ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 
จ านวน 14 คน ใน 
35 สนามสอบ 
และรายงานผลการ
จัดสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ทุกสนาม
สอบ พบว่าการ
ด าเนินการจัดสอบ 

 



  

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         มีความ โปร่งใส่ 
ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้                   
5. ผลการประเมิน
ความสามารถของ
ผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
มีจ านวนวน
โรงเรียนที่เข้าสอบ 
113 โรง มี
นักเรียนประสงค์
เข้าร่วมการทดสอบ 
จ านวน 1,718 คน 
(ปกติ จ านวน 
1,591 คน พิเศษ 
จ านวน 127 คน) 
ประกาศผลสอบใน
วันที่ 27 เมษายน 
2565 ด้าน ปี
การศึกษา 2564     

 



 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         ผลการทดสอบ 
คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละของผลการ
ประเมิน
ความสามารถของ
ผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 
รวมทั้ง 2 ด้าน มี
คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละเท่ากับ 52.29 
โดยภาพรวม ผล
การทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับศึกษาธิการ
ภาค และระดับ
สพฐ. แต่มีคะแนน
เฉลี่ยกว่าระดับ
จังหวัด และ  

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         ระดับประเทศ เมื่อ
พิจารณารายด้าน 
พบว่าด้าน
คณิตศาสตร์ 
(Mathematics)   
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับศึกษาธิการ
ภาค แต่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า
ระดับจังหวัด ระดับ
สพฐ. และ
ระดับประเทศ ส่วน
ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับ
ศึกษาธิการภาค 
ระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ 

 

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

6 การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1   ปีการศึกษา 2564 
 

10,620 - 10,620 - - 10,620 - การด าเนินงานของ
ศูนย์สอบส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2      
1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการระดับ
ศูนย์สอบ           
2. มีการจัดประชุม
ชี้แจงคะกรรมการ
ระดับศูนย์สอบ/
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดสอบ/
กรรมการคุมสอบ 
ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom meeting) 
โดยศูนย์สอบ 

นางสาวธีรวรรณ   
จันทร์วิชชาพร 
 

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ใน
วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2565 
3. จัดท าข้อสอบ
และจัดส่งข้อสอบ
ให้โรงเรียนในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียน 
 
 

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         ต ารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตี้ดู
เมน และศูนย์การ
เรียนต ารวจตระเวน 
ชายแดนอินทรี
อาสา 
 (บ้านห้วยปุ้ม) 
 3. ด าเนินการจัด
สอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่าน(RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 
ในวันที่ 2 มีนาคม 
2565    
 4. ด าเนินการ
นิเทศตดตามการ
ตรวจเยี่ยมสนาม
สอบผ่านระบบ
ออนไลน์ เนื่องด้วย  

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
5. ลงพ้ืนที่นิเทศ 
ติดตามการจัดสอบ
ของโรงเรียนในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตี้ดู
เมน และศูนย์การ  

 

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         เรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนอินทรี
อาสา (บ้านห้วย
ปุ้ม) พบว่าการ   
จัดสอบยึดตาม     
ระเบียบการจัด
สอบอย่างเคร่งครัด 
ผลการจัดสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา คะแนน
เฉลี่ยร้อยละของผล
การประเมิน
ความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 
รวมทั้ง 2 ด้าน     
มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละเท่ากับ 73.63 

 

 



 

 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         โดยภาพรวมผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับ
ศึกษาธิการภาค 
ระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ     
แต่มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละต่ า กว่า
ระดับจังหวัด เมื่อ
พิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการอ่าน
ออกเสียง มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับ
ศึกษาธิการภาค 
ระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ  
ส่วนด้านการอ่านรู้
เรื่อง มีค่าเฉลี่ย 

 



 

 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         สูงกว่าระดับ
ศึกษาธิการภาค  
แต่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ ากว่าระดับ
จังหวัด ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

          

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล : การ
พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

87,000 - 8,700 - - 8,700 78,300 -นักเรียนสามารถ
ไปต่อในรอบ 2 ใน
ระดับประเทศ วิชา
คณิตศาสตร์ 
จ านวน 4 คน 
-นักเรียนสามารถ
ไปต่อในรอบ 2 ใน
ระดับประเทศ วิชา
วิทยาศาสตร์
จ านวน 14 คน 

น.ส.ธนัญญา 
ค าประเสริฐ 

8 โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

30,900   - 30,900   - - 30,900   - - ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 
และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 

น.ส.ธนัญญา 
ค าประเสริฐ 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

9 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษา ประจ าปี 
2565 

55,300 - 53,300 - - 53,300 2,000 1.ร้อยละ 80 
 สภานักเรียนทุก
โรงในสังกัดมี ความ
เข้มแข็ง เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ 
สามารถด าเนิน
กิจกรรมสภา
นักเรียนได้ครบถ้วน
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 2. ประธานสภา
นักเรียน กรรมการ
สภานักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด 
ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่
การด าเนินงานสภา
นักเรียนของ
โรงเรียนต้นแบบ 
สภานักเรียน
เพ่ิมข้ึน 
  

น.ส.ธนัญญา 
ค าประเสริฐ 



 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 
 
 

        3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูที่
รับผิดชอบงาน
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ใน
สถานศึกษา มี
ความรู้
ความสามารถ ใน
การด าเนินงานสภา
นักเรียน และ
โรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน
เพ่ิมข้ึน 4. ร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

10 
 
 

การด าเนินงานคัดกรอง
นักเรียนยากจน 
ปีงบประมาณ 2565 

18,000  - 12,960
  

- - 12,960  5,040 ด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของ  
โรงเรีียนในสังกัด 
เนื่องในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 
2019 จึงยังไม่
สามารถติดตามได้
ครบ สาเหตุจาก
โรงเรียนได้ปิด
โรงเรียนเพ่ือลด 
การแพร่กระจาย
เชื้อโรค 

น.ส.ธนัญญา 
ค าประเสริฐ 

 

 

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

11 
 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 

34,020  - - - - - 34,020  1. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 และ
โรงเรียนสามารถ
ติดตาม ค้นหา เด็ก
ตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 
จ านวน 76 คน  
โดยสามารถติดตาม
ค้นหาพบตัว
นักเรียนทั้งหมด  
จ าแนกตามสาเหตุ
ได้ดังนี้   
• ติดตามเข้าระบบ
ได้แล้ว จ านวน 52 
คน 
 
 
 
 

นางสาววลิษา  
แสนอุ้ม 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         1.1 เข้าเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
อ่ืน จ านวน 49 
คน) 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 6 คน 
- มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 
จ านวน 1 คน 
- สถานศึกษาตาม
มาตรา 12 จ านวน 
1 คน 
- ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 คน 
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

นางสาววลิษา  
แสนอุ้ม 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         จ านวน 5 คน 
- ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 
3 คน 
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน 26 
คน 
- ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จ านวน 3 
คน 
- ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย จ านวน 3 
คน 
  
 

นางสาววลิษา  
แสนอุ้ม 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         1.2 เรียนในสังกัด
เดิม จ านวน 3 คน 
1.3 จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่
เรียนต่อ จ านวน 20 
คน  
1.4 อายุพ้นเกณฑ์
การศึกษาภาค
บังคับและไม่
ประสงค์เรียนต่อ 
จ านวน 4 คน 
2. เด็กที่กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
ได้รับการศึกษา
อย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาค
บังคับ และได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

นางสาววลิษา  
แสนอุ้ม 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 
12 
 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชู
เกียรติข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

5,000 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 
- 

 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา  เขต  2  
 ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการส่งเสริม      
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2         
มีผลการด าเนินตาม
โครงการ รวมทั้งสิ้น 
43 คน แบ่งเป็น  
 
  

 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

         1. ชนะเลิศล าดับ 
1 จ านวน 20  คน  
2. รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จ านวน   
9  คน 
3. รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  
จ านวน   7    คน  
4. รางวัลชมเชย
จ านวน   7    คน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวม
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 
13 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านนโยบาย
และแผนของ สพป.พะเยา 
เขต 2 

 
55,160 

 
- 

 
20,010 

 
- 

 
- 

 
20,010 

 
35,150 

 
 1. สพป.พะเยา 
เขต 2 ด าเนินการ
ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 และ
แผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2564 
ส่งผลให้สพป.
พะเยา เขต 2 มี
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการ
จัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวม
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูป
การศึกษา นโยบาย
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
2. สพป.พะเยา 
เขต 2 มีการ
ประชุมเพ่ือรับการ
ตรวจราชการและ
ติดตามผลการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิกา
รและส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เรื่องตรวจ
ติดตามเพ่ือ



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวม
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

สนับสนุนการจัด
การศึกษา
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรด
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของศธ. 
เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2564 
ผ่านระบบ 
Conference 
3. สพป.พะเยา 
เขต 2 ด าเนินการ
จัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
การรายงานการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 
จุดเน้นสพฐ.และ
นโยบายศธ. 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 ในระบบ e-
MES ในวันที่ 22 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวม
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

กุมภาพันธ์ 2565 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ
การขับเคลื่อน
นโยบาย จุดเน้น
สพฐ. ทั้ง 9 ด้าน 
เพ่ือรายงานใน
ระบบ e-MES ครั้ง
ที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
วันที่ 17-23 ก.พ. 
65    
4. สพป.พะเยา 
เขต 2 ด าเนินการ
ประชุมชี้แจงการ
น าเข้าข้อมูล
โครงการ/การ
ด าเนินการของ 
สพท.ในระบบ
eMENSCR  เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 
2565 ณ ห้อง
ประชุมภูนาง สพป.
พะเยา เขต 2 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวม
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ส่งผลให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
มีความรู้ความ
เข้าใจการใช้งาน
ระบบ eMENSCR 
มากยิ่งขึ้น 
5. สพป.พะเยา 
เขต 2 ด าเนินการ
ประชุมชี้แจงการ
ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 
ของสพฐ. 
มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่ สร้าง
ความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อม
ในการรายงานผล
การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ทางระบบ 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวม
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

e-MES เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2565 
และจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน การ
บริหารและการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ
ชองสพฐ. นโยบาย
การตรวจราชการ
และติดตาม
ประเมินผลการจัด
การศึกษาของศธ.
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 
 
 
 

 



ที ่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 
14 

กลุ่มอ านวยการ 
อบรมเพ่ิมศักยภาพ
เครอืข่ายประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
27,580 

 
- 

 
- 

   
- 

 
27,580 

 
 ขั้นเตรียมการ/
โครงการอนุมัติแล้ว 

 
นายดิษพงษ์  
แท่นแก้ว 

 


