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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ที.่ ............................................................................. วันที่ ๑๑ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (ไตรมาสที่ ๓ป
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
ตนเรื่อง
ตามที่สํานักงาน ปปช. ไดจัดทําคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity

and transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีตัวชี้วัดใหทุกหนวยงานไดดําเนินการและรายงานผล
การดําเนินงานผานระบบฯ รอบ ๙ เดือน นั้น
ขอเท็จจริง
กลุมนโยบายและแผน ไดแตงตั้งใหรับผิดชอบตัวชี้วัดยอยที่ ๙.๒ (Oo๙ - O๑๒) ตามคําสั่ง สพม. ที่ ๘๒/ ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานรายไตรมาส (รอบ ๙ เดือน) เพื่อประกอบ
การรายงาน ITA ประจําป ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)
ขอเสนอแนะ/ พิจารณา
๑. เพื่อโปรดพิจารณา

๒. เห็นควรมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหกลุมกฎหมายและคดี ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : สรุปรายงานการติดตามโครงการ รอบ 9 เดือน 2562 , ไฟลแนบ ,

(นางณัฐกิตติ์ วงคนํ้าโจ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
เห็นควรดําเนินการตามเสนอ

(นางอุดม ถาวร)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒
ชอบ

- ดําเนินการ

(นายจิรวัฒน ปญญา)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒
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สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
*****************
โครงการ/ กิจกรรม/ งาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประจา) รายการงบกลาง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน สาหรับดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 ดังนี้
1. โครงการต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่ 1 – 2 และอยู่ระหว่างดาเนินการ คือ ดาเนินการ
ยังไม่ครบทุกกิจกรรม จานวน 2 โครงการ
1.1 โครงการประชุมสัมมนาประจาเดือนผู้บริหารสถานศึกษา งบประมาณ 30,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปในไตรมาสที่ 2 จานวน 9,000 บาท และไตรมาสที่ 3 จานวน 2,700 บาท คงเหลือ 18,300
บาท (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ว ยกระบวนการวิจัย งบประมาณ 80,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปในไตรมาสที่ 2 จานวน 13,520 บาท และไตรมาสที่ 3 จานวน - บาท คงเหลือ 13,520 บาท
(อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
2. โครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 งบดาเนินงานตามหนังสือสพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว2285 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 (จัดสรรครั้งที่ 3 จานวน 1,000,000 บาท)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2.1 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา (กลุ่มบริหารงานบุคคล) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000 บาท งบประมาณ
ที่ใช้ไป 14,000 บาท (เสร็จสิ้นโครงการ)
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน กลุ่มอานวยการ) งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 22,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป - บาท (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
2.3
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป - บาท งบประมาณ
คงเหลือ 150,000 บาท (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
2.4 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความสาเร็จในการทางาน และยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้ทาคุณประโยชน์แก่ราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 35 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (กลุ่มอานวยการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป -บาท งบประมาณ
คงเหลือ 150,000 บาท (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)

3. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 งบดาเนินงานตามหนังสือสพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3331 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (จัดสรรครั้งที่ 4 จานวน 1,000,000 บาท)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
1) กิจกรรมหลักพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
300,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท (อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน)
- โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจาปี 2562 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 33,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป - บาท งบประมาณคงเหลือ 33,000 บาท
(อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
3.1.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
1) กิจกรรมหลักสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
- โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจาปี 2562 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป - บาท ง บประมา ณคงเหลื อ 17, 0 00 บา ท
(อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา
2562 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 40,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
- โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการและศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ประจ าปี 2562
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 86,500 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
บาท
งบประมาณคงเหลือ 86,500 บาท (รอสพฐ.ประกาศรายงานการแข่งขัน ประจาปี 2562 แล้วกาหนดประชุม
ร่วมกับประธานสหวิทยาเขตเพื่อวางแผนดาเนินการต่อไป) (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
2) กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
- โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการและศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ประจ าปี 2562
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 78,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป - บาท
งบประมาณคงเหลือ 78,000 บาท (รอสพฐ.ประกาศรายงานการแข่งขัน ประจาปี 2562 แล้วกาหนดประชุม
ร่วมกับประธานสหวิทยาเขตเพื่อวางแผนดาเนินการต่อไป) (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ
1) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ
- โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการและศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ประจ าปี 2562
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,500 บาท งบประมาณที่ใช้ไป บาท
งบประมาณคงเหลือ 135,500 บาท (รอสพฐ.ประกาศรายงานการแข่งขัน ประจาปี 2562 แล้วกาหนดประชุม
ร่วมกับประธานสหวิทยาเขตเพื่อวางแผนดาเนินการต่อไป) (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)

ข้อสังเกต
โครงการ / กิจกรรมยังไม่ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 โครงการที่อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ มีจานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 และโครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้น จานวน 1 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 10 ผู้ รับผิดชอบ วางแผนการดาเนินงานในไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ และมีงานที่ต้องเร่งดาเนินการ อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายไม่ทันกาหนดเวลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางณัฐกิตติ์ วงค์น้าโจ้)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงาน

(นางอุดม ถาวร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

