สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 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 เป็นเงิน 412,420
บำท และได้รับอนุมัติงบประมำณเพิ่มเติม ให้ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 2 จำนวน 14 โครงกำร เป็นเงิน 498,615
บำท รวมที่ได้รับอนุมัติงบประมำณ 911,035 บำท คิดเป็นร้อยละ 38.64 สรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. โครงกำร/กิจ กรรม/งำน ที่ดำเนินงำนเสร็จสิ้นตำมแผน จำนวน 5 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 18.52 ได้แก่
1.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และ
พัส ดุ (กลุ่ มบริ ห ำรงำนกำรเงิน และสิ น ทรั พย์) งบประมำณ 56,000 บำท งบประมำณที่ใช้ ไป 48,100 บำท
คิดเป็นร้อยละ 85.89 สำมำรถประหยัดงบประมำณ จำนวน 7,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 14.11
1.2 โครงกำรสร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด ในสถำนศึ ก ษำปี
กำรศึกษำ 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) งบประมำณ 15,000 บำท งบประมำณที่ใช้ ไป 5,360 บำท
คิดเป็นร้อยละ 53.73 สำมำรถประหยัดงบประมำณ จำนวน 9,640 บำท คิดเป็นร้อยละ 64,27
1.3 โครงกำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรกำรใช้ ง ำนระบบสำรสนเทศ ลู ก เสื อ ยุ ว กำชำด
(กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) งบประมำณ 4,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 4,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 100
1.4 โครงกำรสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชำกำรระดับนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ
2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) งบประมำณ 43,700 บำท งบประมำณที่ใช้ ไป 42,900 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.17 สำมำรถประหยัดงบประมำณ จำนวน 800 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.83
1.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจำพ้นจำกรำชกำรเนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงิน และสิ น ทรั พย์ ) งบประมำณ 20,900 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 11,145 บำท คิดเป็น ร้ อยละ 25.51
สำมำรถประหยัดงบประมำณ จำนวน 9,755 บำท คิดเป็นร้อยละ 46.68
2. โครงกำรและกิจกรรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ที่วำงไว้ทุกกิจกรรมและเป็นโครงกำรที่ต้องดำเนินกำรต่อ ในไตรมำสที่ 3-4 จำนวน 2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
7.41 ได้แก่
2.1 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
2.2 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35

3. โครงกำรและกิจกรรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ที่วำงไว้ และจะนำไปดำเนินกำรในไตรมำสที่ 3-4 จำนวน 20 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 74.08 ได้แก่
3.1 โครงกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของโรงเรี ย นคุ ณ ภำพประจ ำต ำบลระดั บ
มัธยมศึกษำ
3.2 โครงกำรรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2562
3.3 โครงกำรกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
3.4 โครงกำรพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด ตั้ ง จั ด สรรและกำรบริ ห ำรงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
3.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปี 2563
3.6 พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
3.7 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 35
3.8 โครงกำรน้ อ มน ำพระบรมรำโชบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ในหลวงรั ช กำลที่ 10 และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ สู่กำรบูรณำกำรเพื่อจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
3.9 โครงกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรจิ ต อำสำพระรำชทำน 904 วปร. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
3.10 โครงกำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำโดยยึ ด ถื อ ภำรกิ จ และพื้ น ที่
ปฏิบัติงำนเป็นฐำนด้วยระบบ TEPE Online
3.11 โครงกำรพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิส ริยำภรณ์ชั้นต่ำกว่ำสำยสะพำยและ
เหรียญจักรพรรดิมำลำประจำปี
3.12 โครงกำรพัฒนำระบบเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำแบบ
ออนไลน์
3.13 โครงกำรกำรนิเทศ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนกำรชี้แนะและกำรเป็น
พี่เลี้ยง
3.14 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
3.15 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนประชำรัฐ
3.16 โครงกำรบริหำรจัดกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3.17 โครงกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยใน
3.18 โครงกำรปรับปรุงระบบนิเทศออนไลน์
3.19 โครงกำรตรวจสอบภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563
3.20 โครงกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ (Big Data) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

ข้อสังเกต
มีโครงกำร / กิจกรรมที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้น จำนวน 4 โครงกำร, โครงกำร/ กิจกรรมต่อเนื่องอยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินกำร มีจำนวน 23 โครงกำร ผู้รับผิดชอบได้วำงแผนกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3 – 4 และขณะนี้
อยู่ในช่วงวิกฤติกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงทำให้กำรดำเนินงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม ต้องชะลอ
กำรจัดกิจกรรมทุกอย่ำงไว้ก่อน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(ลงชื่อ)

ผู้รำยงำน

(นำงณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรำยงำน

(นำงอุดม ถำวร)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

แหล่งที่มา : กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ /งานงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน

