
สรุปผลการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี 1  

ของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ขอมูล  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 2563 

***************** 

 

 โครงการ/ กิจกรรม/ งาน  ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประจำ) รายการงบกลาง แผนงาน

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน สำหรับดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ในไตรมาสที่ 1 จำนวน 12 โครงการ เปนงบประมาณทั้งสิ้น   546,530 บาท ใชไป 454,212 บาท คิดเปนรอยละ 

83.11 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

โครงการท่ีไดรับจัดสรรและสามารถดำเนินการตามแผน จำนวน  10 โครงการ คือ 

  1. โครงการนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ  

สูการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา (87,000บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 5,750 บาท 

งบประมาณใชไป 5,450 บาท ดำเนินการตามแผน รอยละ 100 

 2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจำป 2564  (56,000บาท ) ไดรับจัดสรรฯ  

ไตรมาสที่ 1 จำนวน 46,450 บาท งบประมาณใชไป 39,524 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,926 บาท  ดำเนินการ

ตามแผน รอยละ 100 

 3. โครงการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเร ียนแขงขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำป พ.ศ. 2564 

(43,500บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 43,500 บาท งบประมาณใชไป 15,000 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 28,500 บาท  ดำเนินการตามแผน รอยละ 100 

 4. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตำแหนงครูผูชวย 

ประจำป 2564 (150,000บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 150,000 บาท งบประมาณใชไป 144,818

บาท งบประมาณคงเหลือ 5,182 บาท  ดำเนินการตามแผนครบถวน รอยละ 100 เสร็จส้ินโครงการ 

 5. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดน “คนดี ศรี สพม.35” (13,500บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสท่ี 

1 จำนวน 13,500 บาท งบประมาณใชไป - บาท งบประมาณคงเหลือ 13,500 บาท  ดำเนินการตามแผน คิดเปน

รอยละ 90 ยังไมไดประกาศและมอบเกียรติบัตรจะนำงบประมาณไปจัดซื้อจัดจางทำโลและเกียรติบัตรในไตรมาส

ท่ี 2 



 6. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดการเรียนรูครูผูสอนภาษาตางประเทศ สังกัด สพม.35 แบบเนน

งานปฏิบัติ (Task Based Learning) เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (83,150 บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 

จำนวน 4,800 บาท งบประมาณใชไป 4,800 บาท ดำเนินการตามแผน รอยละ 100  

 

 

 

 7. โครงการอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 21/2560) 

(31,000 บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 31,000 บาท งบประมาณใชไป 24,300บาท ดำเนินการตาม

แผนครบถวน รอยละ 100 เสร็จส้ินโครงการ  

 8.  โครงการสงเสริมเครือขายวิชาการ (198,000 บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 198,000 

บาท งบประมาณใชไปเปนการจัดสรรใหกับศูนยสาระการเรียนรูและรายงานผลการดำเนินการฯ  ดำเนินการแจง

จัดสรรตามแผน รอยละ 100 สำหรับการเบิกจายใหสงเอกสารมาเบิกกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยภายใน

ไตรมาสท่ี 4 

 9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (76,600 บาท)  ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสท่ี 1 จำนวน 18,300 

บาท งบประมาณใชไป 18,890 บาท ใชงบประมาณเกิน 590 บาท เบิกจายงบบริหารสำนักงาน ดำเนินการตาม

แผน รอยละ 100  

 10. โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ (110,300 

บาท)  ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 25,500 บาท งบประมาณใชไป 3,130 บาท ยังไมมีการประชุมผอ.

โรงเรียน  คางเบิก 2 รายการนำไปเบิกในไตรมาสท่ี 2 ดำเนินการตามแผน รอยละ 50  

โครงการท่ีไดรับจัดสรรและไมสามารถดำเนินการตามแผน โดยเลื่อนไปจัดในไตรมาสถัดไป จำนวน  2 โครงการ 

คือ 

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ  (5,100 บาท)  ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 

จำนวน 2,550 บาท ไมสามารถดำเนินการตามแผน  

 2. โโครงการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค  (20,000 

บาท)  ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสท่ี 1 จำนวน 7,000 บาท ไมสามารถดำเนินการตามแผน 

 

 

 

 



ขอสังเกต   

 มีโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ, โครงการ/ กิจกรรมตอเนื่องอยูระหวาง

การดำเนินการ มีจำนวน  10 โครงการ ผูรับผิดชอบไดวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 – 4 และขณะนี้ 

อยูในชวงวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำใหการดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตองชะลอ

การจัดกิจกรรมทุกอยางไวกอน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ)               ผูรายงาน 

                  (นางณัฐกิตติ์  วงคน้ำโจ) 

      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

      (ลงชื่อ)               ผูรบัรองรายงาน 

                  (นางอุดม     ถาวร) 

         ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

แหลงท่ีมา : กลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย /งานงบประมาณกลุมนโยบายและแผน 


