
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ 2 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ใช้ส าหรับรายงานผลการด าเนินงาน / กิจกรรมท่ีได้ด าเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว 

 

งบประมาณ  งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน...................บาท 
 งบประมาณท่ีได้รับจาก สพฐ.    จ านวน...................บาท 

โครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
กิจกรรม  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สนองนโยบาย สพฐ. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของสพฐ. ………………………………………………………………………………………………………… 
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาด าเนินการ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. วัตถุประสงค์โครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 
2.2 เชิงคุณภาพ 

3. ผลการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

วิธีการ/ผลการ
ด าเนินงานแต่ละ

กิจกรรม 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกจ่าย
(บาท) 

คงเหลือ
(บาท) 

       
       
 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
4.1 วัตถุประสงค์ 
  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์
  ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ.............................................................  

4.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 
 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   
   

 กรณ ีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด  เพราะ................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.3 การบูรณาการกับโครงการอ่ืน 
  มีการบูรณาการกับโครงการอ่ืน 
................................................................................................................................ 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน.....................................บาท 
  ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอ่ืน 

4.4 ผลการด าเนินงานตามตังชี้วัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
  
  

 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
              .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ผลกระทบ 
              ....................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
              ....................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
           ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน  
         (...............................................) 
          ต าแหน่ง..............................................................  
 
หมายเหตุ   - ให้แนบรูปภาพกิจกรรม 2 – 4 รูป 

- ส่งไฟล์ข้อมูล เป็นไฟล์ word ทางระบบ Smart Area Plus  เมนู ไปรษณีย์  ส่งถึง  
                     นันทภัค  จันทร์สาห์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1      
เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมดยงสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้ 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้ 

1. งบบริหารจัดการส านักงาน ฯ (ค่าใช้จ่ายประจ า) จ านวน  3,440,057.- บาท  
เพ่ือใช้บริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ (โครงการกลุ่ม/หน่วย)  จ านวน  
5,002,560.- บาท เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือการขับเคลื่อนและด าเนินการโครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมาย

การให้บริการ หน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 

เจ้าภาพรองและผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ

จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
4. ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การก าหนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี    สู่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการจัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 สพฐ แจ้งให้ สพท จัดท าโครงการขอตั้งงบประมาณ ปี 2562 ส.ค.61 กนผ. 
2 กลุ่มนโยบายและแผน วางแผนจัดท าปฏิทินงานจัดท า

แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส.ค.61 กนผ. 

3 ประชุมการจัดตั้งค าของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 
1/2562 

8 ส.ค.61 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ 
หน่วย 

4 ประชุมการจัดตั้งค าของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 
2/2562 

10 ส.ค.61 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ 
หน่วย 

5 ส่งค าของบประมาณประจ าปี 2562   
6 แจ้งให้กลุ่ม/หน่วย รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561  
18 ต.ค.61 กนผ. งานติดตาม 

7 ประมวล รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 2561 เพื่อให้ประกอบการจัดท าแผน 2562 

ต.ค.61 กนผ. งานติดตาม 

8 การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 

- การพิจารณาก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณฯ 
พ.ศ. 2562 

7 พ.ย.61 ผอ./รอง.สพป.พย 
เขต1/ผอ.กลุ่ม 
หน่วยและคณะ 

9 การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 2/2562  

ธ.ค.61 ผอ./รอง.สพป.พย 
เขต1/ผอ.กลุ่ม 
หน่วยและคณะ 

10 จัดท ารูปเล่ม (ร่าง) แผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ธ.ค.61 กนผ. 

11 น าเสนอ (ร่าง) แผนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ จาก กศจ ธ.ค.61 กนผ. 
12 จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่โรงเรียนในสังกัด ก.พ.62 กนผ. 
13 กลุ่ม/หน่วย ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกลุ่ม/หน่วย ประจ าปี 

โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีการปรับแผนให้เสนอ ผอ.
สพป.พะเยา เขต 1 พิจารณา/ทราบ แล้วแต่กรณี และส าเนาให้ 
กนผ.ทราบ 

พ.ย.61 
เป็นต้นไป 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

14 ผอ./รองผอ. สพป.พะเยา เขต 1 และคณะที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการก ากบัติดตาม นิเทศ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผน 

พ.ย.61 
เป็นต้นไป 

ผอ/รอง ผอ.
สพป.พย.1 และ

คณะ 
15 กลุ่ม/หน่วย เตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ตามระยะที่ สพฐ ก าหนด (KRS/ARS) 
รอบ 

3/6/9/12 
เดือน  

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

16 ประชุมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 

30 ก.ย.62 ทุกกลุ่ม/หน่วย 

หมายเหตุ ปฏิทินนี้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

 



 

 

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
15 มกราคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  (ต.ค.61-ธ.ค.61) 
15 เมษายน 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  (ต.ค.61-มี.ค.62) 
15 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  (ต.ค.61-มิ.ย.62) 
15 ตุลาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) 
 


