สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 3 เดือน
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
*****************
โครงการ/ กิจกรรม/ งาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประจา) รายการงบกลาง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน สาหรับดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวนทั้งสิ้น 44
โครงกำร และได้รับกำรอนุมัติงบประมำณให้ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 จำนวน 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
29.55 งบประมำณ 474,020 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 150,550 บำท คิดเป็นร้อยละ 31.76 งบประมำณ
คงเหลือ 323,470 บำท คิดเป็นร้อยละ 68.24 สรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม/งำน ที่ดำเนินงำนเสร็จสิ้นตำมแผน จำนวน 1 โครงกำร คือ
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และ
พั ส ดุ (กลุ่ มบริ ห ำรงำนกำรเงิน และสิ น ทรั พ ย์ ) งบประมำณ 56,000 บำท งบประมำณที่ ใช้ ไป 48,100 บำท
คิดเป็นร้อยละ 85.89 สำมำรถประหยัดงบประมำณ จำนวน 7,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 14.11
2. โครงกำรและกิจกรรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ที่วำงไว้ทุกกิจกรรมและเป็นโครงกำรที่ต้องดำเนินกำรต่อ ในไตรมำสที่ 2-4 จำนวน 8 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
61.54 คือ
2.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ลูกเสือ ยุวกำชำด
2.2 โครงกำรรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2562
2.3 โครงกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2.4 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
2.5 โครงกำรพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด ตั้ ง จั ด สรรและกำรบริ ห ำรงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2.6 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปี พ.ศ. 2563
2.7 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ (Big Data) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35
2.8 โครงกำรประชุ ม คณะกรรมกำรกำร ก.ต.ป.น.ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำเขต 35
3. โครงกำรและกิจกรรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ที่วำงไว้แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 23.08 ได้แก่
3.1 โครงกำรสร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด ในสถำนศึ ก ษำ
ปีกำรศึกษำ 2563 งบประมำณ 15,000 บำท
3.2 โครงกำรสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชำกำรระดับนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ
2563 งบประมำณ 43,700 บำท

3.3 โครงกำรพัฒ นำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ งบประมำณ
30,000 บำท
4. โครงกำรและกิจกรรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ที่วำงไว้ จำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 7.69 คือ
- โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษำ
(กลุ่มนิเทศ ฯ ) งบประมำณ 15,000 บำท
ข้อสังเกต
โครงกำร / กิจกรรมที่ ดำเนินกำรเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงกำร, โครงกำร / กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินกำร
จ ำนวน 1 โครงกำร และมี โครงกำร/ กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งอยู่ ระหว่ำงกำรด ำเนิ น กำร มี จ ำนวน 11 โครงกำร
ผู้รับผิดชอบได้วำงแผนกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 2 – 4 และอยู่ระหว่ำงกำรรออนุมัติงบประมำณ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(ลงชื่อ)

ผู้รำยงำน

(นำงณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรำยงำน

(นำงอุดม ถำวร)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

แหล่งที่มา : กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

