
  

 
 

 

 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

รอบ 6 เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



  

(ก) 
 

ค าน า 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกิดขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ณ วันที่ ๒๘ มกรำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง  
ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ.25๖๐              
โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำมกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรขับเคลื่อนนโยบำย จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ และบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕   

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.256๕ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ ได้ด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบคลุมทุกระดับ เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ไปพร้อมกับกำร                
มีส่วนร่วมของสังคมทุกภำคส่วน เพ่ือให้บริกำรกำรศึกษำ แก่เด็กนักเรียนทุกกลุ่ม อันได้แก่ เด็กปกติ             
เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ให้ได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ คือพัฒนำนักเรียน 
ทุกคนให้เป็นผู้มีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม ในกำร
ด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ                
พ.ศ.256๕ และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งก ำหนดให้มีกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนผล
กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๕  
รอบ 6 เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ
ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมรำยงำนที่เกิดจำกควำมมุ่งมั่นของบุคลำกรทุกระดับ ทั้งระดับปฏิบัติกำรและ
ระดับนโยบำย เพ่ือน ำเสนอให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบ จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
รำยงำนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปก ำหนดทิศทำงและวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำใน โอกำสต่อไป 
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนเล่มนี้ จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดีมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ  
1  เมษำยน  256๕ 

 
 
 
 



  

(ข) 
 

สารบัญ 
 

      หน้า 
ค าน า                   ก 
สารบัญ                   ข 
บทน า             

  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ        ๑ 
  อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำท       ๑ 
  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕    ๒ 
  วิสัยทัศน์          ๒ 
  พันธกิจ          ๒ 
  เป้ำประสงค์          ๒ 
  กลยุทธ์          ๓ 
  นิยำมศัพท์          ๓ 

การด าเนินงาน 
  แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๕       ๕ 
  รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร 
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๕ รอบ 6 เดือน  
      (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕)             ๑๓ 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   ปัญหำอุปสรรค                ๑๖ 
   ข้อเสนอแนะ                ๑๖ 
ภาคผนวก 
    คณะท ำงำน 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกิดขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ณ วันที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง  
ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.25 ๖๐                     
โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำท ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ ภารกิจ และบทบาท 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำท ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ดังนี้ 
 ๑.  มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอี ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือกฎหมำย
อ่ืน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 (๑)  อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 (๒)  อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
 (๓)  รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๔)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 ๒.  ข้อ ๕ แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมี
อ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 (๒)  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จำ่ยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (๓)  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 



  

(๒) 
 
 (๔)  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๕)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๖)  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๗)  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (๘)  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๙)  ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๑๐) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 
 (๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีทิศทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ 
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 
พันธกิจ (Mission) 
 ๑)  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 ๒)  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดให้มีคุณภำพในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓)  พัฒนำบุคลำกรให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
 ๔)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมศักยภำพ บนพ้ืนฐำนควำมหลำกหลำย 
 ๕)  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำได้พัฒนำผู้เรียนให้น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ  
 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 ๑)  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมำรับ และเชื่อมั่นจำกผู้รับบริกำรและ
ประชำชน 
 ๒)  มีรูปแบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
 ๓)  มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรให้บริกำร 



  

(๓) 
 
 ๔)  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำร 
 ๕)  สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๖)  สถำนศึกษำในสังกัดมีระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ๗)  สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงตำมวิถีของสังคมยุคใหม่  
(New Normol) 
 ๘)  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองสู่กำรเป็นมืออำชีพ 
 ๙)  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญ และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
          ๑๐)  ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำบนพ้ืนฐำนควำมหลำกหลำยและทั่วถึง 
          ๑๑)  ผู้เรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
          ๑๒)  ผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสำมำรถสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
          ๑๓)  สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
          ๑๔)  สถำนศึกษำในสังกัดมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีควำมปลอดภัยในทุกมิติ 
          ๑๕)  สถำนศึกษำในสังกัดเสริมสร้ำงให้ผุ้เรียนมีเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยภำยใต้ควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ ๑     ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ 
 กลยุทธ์ที่ ๒     พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ ๓     ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔     สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕     น้อมน ำศำสตร์พระรำชำในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 
                    กับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๖     พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 
นิยามศัพท์ 
 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พะเยำ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ               
พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร         
เบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ กำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำแนกเป็น ๕ ประเภทงบรำยจ่ำย ดังนี้ 
 
 

 
 



  

(๔) 
 
 ๑.  งบบุคลำกร  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ เช่น 
พนักงำนรำชกำร 
 ๒.  งบด ำเนินงำน หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่ รำยจ่ำย
ในลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
 ๓.  งบลงทุน  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้เพ่ือกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะ 
ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ๔.  งบเงินอุดหนุน  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือเพ่ือช่วยสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงำนของรัฐ งบเงินอุดหนุนมี ๒ ประเภท คือ 
      -  เงินอุดหนุนทั่วไป  หมำยถึง  เงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของรำชกำร เช่น  
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวนักเรียน เป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 
                 -  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  หมำยถึง  เงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของรำชกำรและ
ตำมรำยละเอียดที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด เช่น รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือค่ำสิ่งก่อสร้ำง เป็นต้น 
 ๕.  งบรำยจ่ำยอื่น  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่ง หรือ
รำยจ่ำยที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ใช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพะเยำและสถำนศึกษำในสังกัด  และเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำย จุดเน้น ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ และเพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณได้อย่ำงมีควำมคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกที่สุด
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(๕) 
 

การด าเนินงาน 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณและโอนเปลี่ยนแปลง
กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ               
ในสังกัดตำมภำระงำน และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ           
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยหลักและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และบริหำร
จัดกำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และผลผลิตที่ก ำหนด และด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งก ำกับ เร่งรัด ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ด ำเนินกำร
ได้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ กำรบริหำรกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลำคม 
๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕) มีดังนี ้

แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ ดังนี้  

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1.1  งบบริหำรส ำนักงำน (งบประจ ำ) 
     1.2  งบด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรม 

3,๐00,000 
2,๒00,000 
   800,000 

2 งบพัฒนาจังหวัดพะเยา 
     2.1  โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE PHAYAO) 
     2.2  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจำกพระรำชด ำริฯ อพ.สธ.) 

2,382,410 
1,737,610 

 
644,800 

รวมทั้งสิ้น 5,๓82,410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(๖) 
 
รายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

1. งบบริหำรส ำนักงำน (งบประจ ำ) ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสำธำรณูปโภค 

ที ่ รายการ รวมท้ังสิ้น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ตค.-ธค.64) (มค.-มีค.65) (เมย.-มิ.ย.65) (กค.-กย.65) 

ก ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ
     

1 
 

ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง/ค่ำเช่ำ 
ที่พัก/ค่ำพำหนะ 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

3 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

4 ก ำจัดขยะมลูฝอยและก ำจัดปลวก 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

5 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

7 
 
 

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและ
ขนส่ง/บ ำรุงรักษำ (ค่ำเปลี่ยนยำง/
ค่ำถ่ำยน้ ำมันเครื่อง หล่อลื่น) 

25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 

8 ค่ำน้ ำมันรถ 25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 

9 ค่ำท ำงำนนอกเวลำ 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

10 
 
 

ค่ำจ้ำงเหมำอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำน
และ พนักงำนขับรถส ำนักงำน  
9 ต ำแหน่ง 

970,200 242,550 242,550 242,550 242,550 

รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 

1,536,200 
 
 

384,050 
 

384,050 384,050 384,050 
 
 

ข ค่าสาธารณูปโภค 
     

1 ค่ำประปำ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

2 ค่ำไฟฟ้ำ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

3 ค่ำไปรษณีย ์ 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 244,000 61,000 61,000 61,000 61,000 

ค 
 

ด าเนินการตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ง 
 
 

ส ารอง (งบกลาง) โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักงานเขต 

419,800 104,950 104,950 104,950 104,950 

 
รวมท้ังสิ้น 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

หมำยเหต ุ :  สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร 
 



  

(๗) 
 
  2.  งบด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมกลยุทธ์ 6  
กลยุทธ์ จ ำนวน 24 โครงกำร งบประมำณจ ำนวน 800,000 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ
แต่ละรำยกำร ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ     

 
1) กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ รร. ในสังกัด สพม.
พะเยำ 

35,000 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
  2) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำกำรสอนภำษำไทย 45,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

 

   3) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมุ่งสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
 

21,000 
 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
   4) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรกำร

ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
34,000 

 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

  5) นิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้สถำนศึกษำ
เป็นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

34,000 กลุ่มนิเทศฯ 

  6) พัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

60,000 กลุ่มนิเทศฯ 

  7) ส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรของนักเรียน แข่งขันงำนวิชำกำร 
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร) 

30,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 
  8) ส่งเสริมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

20,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 
  9) ป้องกันและแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตของนักเรียนในสังกัด 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

20,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 
  10) ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 

และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ในสถำนศึกษำ 
 

20,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 
 
 
 
 



  

 (๘) 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 

 

   11) กำรก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณโรงเรียนหน่วย
เบิกจ่ำยตรง  

10,000 กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินฯ 

 12) พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 

50,000 
 

กลุ่ม ICT 

 13) อบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

96,800 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

  
  

14) กำรจัดกำรประกวดรำงวัล OBEC Awards ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

35,000 กลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกร 

15) ส่งเสริมศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 

30,000 กลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกร 

  16) กำรบริหำรจัดกำรพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 

50,000 กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

 17) กำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล สพม.พะเยำ ให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

50,000 กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน
อย่ำงมีคุณภำพ 
 

 

   18) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 5 น้อมน ำศำสตร์พระรำชำในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำง

คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

  19) โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ 26,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 
 
 
 

 



  

(๙) 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำนวัตกรรมบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
   20) กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ และสถำนศึกษำในสังกัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 

13,200 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

  21) กำรตรวจสอบภำยในเพื่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนงบประมำณของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพะเยำ และสถำนศึกษำในสังกัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 

25,000 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

 22) กำรด ำเนินงำนตำมระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำและสถำนศึกษำในสังกัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

12,000 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

  23) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 

43,000 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

  24) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

20,000 กลุ่ม ICT 

รวมทั้งสิ้น 800,000    
 
 
 
 



  

(๑๐) 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

 
๑ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ รร. ในสังกัด สพม.พะเยำ ๓๕,๐๐๐   ๓๕,๐๐๐  
๒ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำกำรสอนภำษำไทย ๔๕,๐๐๐ ๔๒๐ ๔๔,๕๘๐   
๓ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมุ่งสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ๒๑,๐๐๐  ๑๗,๓๒๐ ๓,๖๘๐  
๔ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
๓๔,๐๐๐ 

 
๑๗,๐๐๐ 

 
 ๑๗,๐๐๐ 

 
๕ นิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
34,000  16,๕๐๐ 1,000 16,๕๐๐ 

 
๖ พัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
60,000   60,000  

๗ ส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร ของนักเรียน แข่งขันงำนวิชำกำร ศิลปะหัตกรรม
นักเรียน (ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร) 

๓๐,๐๐๐ 
  

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๘ ส่งเสริมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

 ๑๕,๐๐๐ 
 

๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตของนักเรียนในสังกัด ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐ ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ในสถำนศึกษำ 

๒๐,๐๐๐ 
  

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๑ กำรก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณโรงเรียนหน่วยเบิกจ่ำยตรง ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  
๑๒ พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 
50,000  22,600 27,400 

 
 



  

(๑๑) 
 

    

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

 
๑๓ อบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรศึกษำ ๙๖,๘๐๐    ๙๖,๘๐๐ 
๑๔ กำรจัดกำรประกวดรำงวัล OBEC Awards ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
๓๕,๐๐๐ 

 
๒๗,๖๐๐ 

 
๗,๔๐๐ 

 

๑๕ ส่งเสริมศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 

๓๐,๐๐๐ ๑๔,๘๓๕ 
 

๕,๐๕๕ 
 

๕,๐๕๕ ๕,๐๕๕ 
 

๑๖ กำรบริหำรจัดกำรพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 

๕๐,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๗ กำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล สพม.พะเยำ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ๕๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ 
๑๘ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 

2565 
๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐  

๑๙ โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ ๒๖,๐๐๐   ๒๖,๐๐๐  
๒๐ กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำพะเยำ และสถำนศึกษำในสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 

๑๓,๒๐๐ 

 
๑๓,๒๐๐ 

 
 

 

 

๒๑ กำรตรวจสอบภำยในเพื่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ และ
สถำนศึกษำในสังกัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

๒๕,๐๐๐ 
 

๗,๘๓๐ 
 
 

๖,๔๘๐ ๑๐,๖๙๐ 
 
 

๒๒ กำรด ำเนินงำนตำมระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพะเยำและสถำนศึกษำในสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 

๑๒,๐๐๐ 
  

๑๑,๒๐๐ ๘๐๐ 
 
 



  

(๑๒) 
 

    

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 
 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 
 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

65) 
 

๒๓ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร และกำรรำยงำนผล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 

๔๓,๐๐๐ ๒๐,๒๐๐ 
 
 

๕,๗๐๐ 
 
 

 ๑๗,๑๐๐ 
 
 

๒๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒๐,๐๐๐  ๔,๓๐๐ ๑๕,๗๐๐ 
 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ ๘๕,๙๕๕ ๒๒๓,๑๘๕ ๒๖๐,๔๑๕ ๒๓๐,๔๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(๑๓) 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๔ – 31 มีนาคม 256๕) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ การเบิกจ่าย ความก้าวหน้า ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
1 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียน  

ในสังกัด สพม. 
กลุ่มนิเทศติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๓5,000 ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำกำรสอนภำษำไทย กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๔๕,000 ๒๓,๑๐๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมุง่สู่โรงเรียน

มำตรฐำนสำกล 
กลุ่มนิเทศติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๒๑,๐๐๐ ๑๔,๕๒๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

4 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำนคณะกรรมกำร
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๓๔,๐๐๐ ๒,๒๘๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

5 นิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้
สถำนศึกษำเป็นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๓๔,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๖ พัฒนำสมรรถนะดำ้นกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๖๐,๐๐๐ ๔๘,๑๕๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๗ ส่งเสริมทำงดำ้นวิชำกำร ของนกัเรียน แข่งขันงำน
วิชำกำร ศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ควำมเปน็เลิศทำง
วิชำกำร) 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๓๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๘ ส่งเสริมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุขประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๒๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 
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(๑๔) 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ การเบิกจ่าย ความก้าวหน้า ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตของนักเรียนใน
สังกัด ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๒๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๑๐ ส่งเสริมและพฒันำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี  
ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ในสถำนศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๒๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๑๑ กำรก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณโรงเรียน

หน่วยเบิกจ่ำยตรง 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 

และสินทรัพย ์
๑๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๑๒ พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพะเยำ 

กลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร 

๕๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๑๓ อบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มอ ำนวยกำร ๙๖,๘๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 
๑๔ กำรจัดกำรประกวดรำงวลั OBEC Awards ระดับ

เขตพื้นที่กำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
๓๕,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๑๕ ส่งเสริมศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพะเยำ 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

๓๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๑๖ กำรบริหำรจัดกำรพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง
ชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัด 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๕๐,๐๐๐ ๒๖,๑๐๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๑๗ กำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล สพม.พะเยำ ให้มี
ประสิทธิภำพและประสทิธิผล 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๕๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสเข้าถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
๑๘ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๒๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 
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(๑๕) 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ การเบิกจ่าย ความก้าวหน้า ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  น้อมน าศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๙ โรงเรียนสวยภูมิทัศนส์ดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๒๖,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 
กลยุทธ์ที่ ๖  พฒันานวัตกรรมบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๒๐ กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพนัธ์ของส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ และสถำนศึกษำ
ในสังกัด ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 

กลุ่มอ ำนวยกำร ๑๓,๒๐๐     อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๒๑ กำรตรวจสอบภำยในเพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ และสถำนศึกษำ
ในสังกัด ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 

กลุ่มอ ำนวยกำร ๒๕,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๒๒ กำรด ำเนินงำนตำมระบบควบคมุภำยในของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำและ
สถำนศึกษำในสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 

กลุ่มอ ำนวยกำร ๑๒,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๒๓ กำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

กลุ่มนโยบำยและแผน ๔๓,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

๒๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร 

๒๐,๐๐๐ ๐    อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

รวมงบประมาณโครงการทีไ่ด้รบัจาก สพฐ. ๘๐๐,๐๐๐ ๑๑๔,๑๕๐     
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(๑๖) 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 1)  เนื่องจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ  เป็นหน่วยงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยังประสบกับปัญหำกำรขำดแคลนด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณ ที่จะด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้น ของสพฐ. และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดได้อย่ำงพอเพียงและทั่วถึง 
 2)  บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้มำปฏิบัติหน้ำที่ มำจำกหลำกหลำยหน่วยงำน ซึ่งมีวัฒนธรรม
องค์กรในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน และเป็นบุคลำกรที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งใหม่ ท ำให้ขำดประสบกำรณ์และ
ทักษะในกำรท ำงำน 
 ๓)  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ และ
สถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรงบประมำณบำงแห่ง ยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรขั้นตอนและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนที่คลำดเคลื่อน ตลอดจนขำดกำรสอบทำนงำน ท ำให้มีข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติ ท ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

ข้อเสนอแนะ 
 1)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรจัดสรรอัตรำก ำลังบุคลำกรให้ครบและ
เพียงพอกับภำระงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 
 2)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพะเยำเป็นหน่วยเบิกเงินงบประมำณโดยตรง 
 ๓)  ควรมีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำและสถำนศึกษำในสังกัด รวมถึงกำรจัดท ำ
คู่มือ แนวทำงที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดควำมผิดพลำดและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
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คณะท างาน 
 

 
ที่ปรึกษา 
 ว่ำที่ร้อยโททวีป วงศ์ชำลีกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 
 นำยเกรียงศักดิ์   ยอดสำร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 
 นำยสัมฤทธิ์ กอไธสง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ  
 นำงเกษรำ  สิริชูทรัพย์ ผู้อ ำนวยกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
คณะท างาน 
 นำงเกษรำ  สิริชูทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำยจีรเดช นันตำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงสำวอ ำไพ พันติ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 นำยกันตธีร์ ฉันทะ  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน 
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