
สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มีนาคม  2563 

***************** 
 
   โครงการ/ กิจกรรม/ งาน  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประจ า) รายการงบกลาง 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน ส าหรับด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ ำนวนทั้งสิ้น 44 
โครงกำร  และได้รับกำรอนุมัติงบประมำณให้ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 จ ำนวน  13  โครงกำร เป็นเงิน   412,420 
บำท  และได้รับอนุมัติงบประมำณเพ่ิมเติม ให้ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 2  จ ำนวน 14 โครงกำร เป็นเงิน  498,615 
บำท รวมที่ได้รับอนุมัติงบประมำณ  911,035 บำท คิดเป็นร้อยละ 38.64  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1. โครงกำร/กิจกรรม/งำน ที่ด ำเนินงำนเสร็จสิ้นตำมแผน  จ ำนวน  5 โครงกำร คิดเป็น 
ร้อยละ  18.52  ได้แก่  
   1.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และ
พัสดุ (กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์) งบประมำณ  56,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 48,100 บำท  
คิดเป็นร้อยละ  85.89  สำมำรถประหยัดงบประมำณ จ ำนวน 7,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 14.11  
  1.2 โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำปี
กำรศึกษำ 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) งบประมำณ 15,000 บำท งบประมำณที่ใช้ไป  5,360 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 53.73 สำมำรถประหยัดงบประมำณ จ ำนวน 9,640 บำท คิดเป็นร้อยละ 64,27 
  1.3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ลูกเสือ ยุวกำชำด   
(กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) งบประมำณ 4,000 บำท งบประมำณท่ีใช้ไป  4,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 
  1.4 โครงกำรสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชำกำรระดับนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 
2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) งบประมำณ 43,700 บำท งบประมำณที่ใช้ไป  42,900 บำท คิดเป็น 
ร้อยละ 98.17  สำมำรถประหยัดงบประมำณ จ ำนวน 800 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.83 
  1.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำพ้นจำกรำชกำรเนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  (กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์) งบประมำณ 20,900 บำท งบประมำณที่ใช้ไป 11,145 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.51 
สำมำรถประหยัดงบประมำณ จ ำนวน 9,755 บำท คิดเป็นร้อยละ 46.68 

 2. โครงกำรและกิจกรรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน  
ที่วำงไว้ทุกกิจกรรมและเป็นโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรต่อในไตรมำสที่ 3-4  จ ำนวน  2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  
7.41  ได้แก่ 
  2.1 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 
 



 3. โครงกำรและกิจกรรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน  
ที่วำงไว้ และจะน ำไปด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 3-4 จ ำนวน  20 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 74.08 ได้แก่ 
  3.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลระดับ
มัธยมศึกษำ 
   3.2 โครงกำรรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ ำปี 2562 
  3.3 โครงกำรกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  3.4 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดตั้ง จัดสรรและกำรบริหำรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
  3.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปี 2563  
  3.6 พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
  3.7 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 35 
  3.8 โครงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 และ 
พระบรมวงศำนุวงศ์ สู่กำรบูรณำกำรเพ่ือจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 
  3.9 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำพระรำชทำน  904 วปร. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
  3.10 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงำนเป็นฐำนด้วยระบบ TEPE Online 
  3.11 โครงกำรพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำยและ
เหรียญจักรพรรดิมำลำประจ ำปี 
  3.12 โครงกำรพัฒนำระบบเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำแบบ
ออนไลน์ 
  3.13 โครงกำรกำรนิเทศ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนกำรชี้แนะและกำรเป็น
พ่ีเลี้ยง 
  3.14 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 
  3.15 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนประชำรัฐ 
  3.16 โครงกำรบริหำรจัดกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  3.17 โครงกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยใน 
  3.18 โครงกำรปรับปรุงระบบนิเทศออนไลน์ 
  3.19 โครงกำรตรวจสอบภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
  3.20 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ (Big Data) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 
 
 
 
 
 
 



ข้อสังเกต   
 มีโครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น จ ำนวน 4 โครงกำร, โครงกำร/ กิจกรรมต่อเนื่องอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร มีจ ำนวน  23 โครงกำร ผู้รับผิดชอบได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 3 – 4 และขณะนี้ 
อยู่ในช่วงวิกฤติกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงท ำให้กำรด ำเนินงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม ต้องชะลอ
กำรจัดกิจกรรมทุกอย่ำงไว้ก่อน 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
 
      (ลงชื่อ)               ผู้รำยงำน 
                  (นำงณัฐกิตติ์  วงค์น้ ำโจ้) 
      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผู้รับรองรำยงำน 
                  (นำงอุดม     ถำวร) 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
 
 
แหล่งที่มา : กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ /งานงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน 


