
สรุปผลการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี 2  

ของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

ขอมูล  ณ  วันท่ี  30 มีนาคม 2564 

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

 

 โครงการ/ กิจกรรม/ งาน  ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประจำ) รายการงบกลาง แผนงาน

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน สำหรับดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ในไตรมาสที่ 2 จำนวน 10 โครงการ เปนงบประมาณทั้งสิ้น  382,270 บาท ใชไป 312,670 บาท คิดเปนรอยละ   

81.80 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการท่ีไดรับจัดสรรและสามารถดำเนินการตามแผน จำนวน  10 โครงการ คือ 

 1.โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ OBEC AWARDS  (76,000) ไดรับ

จัดสรรฯ ไตรมาสท่ี 2  จำนวน 41,120 บาท งบประมาณใชไป 27,400 บาท ดำเนินการตามแผน รอยละ 66.63 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาที่ไดรับการ

แตงตั้ง ประจำป 2563  (87,000บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 87,000 บาท งบประมาณใชไป 

87,000 บาท ดำเนินการตามแผนครบถวน รอยละ 100 เสร็จส้ินโครงการ 

 3. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 (535,750 บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสท่ี 2 จำนวน 34,560 บาท งบประมาณใชไป 24,320

บาท งบประมาณคงเหลือ 10,240 บาท  ดำเนินการตามแผน รอยละ 70.37 ดำเนินการตอในไตรมาสท่ี 3-4 

 4. โครงการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค (20,000 บาท ) 

ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 13,500 บาท งบประมาณใชไป 11,100 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,400 

บาท  ดำเนินการตามแผน รอยละ 82.22 ดำเนินการตอในไตรมาสท่ี 3-4 

 5. โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ  (110,300 

บาท ) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 50,570 บาท งบประมาณใชไป 28,840 บาท งบประมาณคงเหลือ 

21,730 บาท  ดำเนินการตามแผน รอยละ 57.03 ดำเนินการตอในไตรมาสท่ี 3-4 

 6. โครงการการพัฒนาระบบนวัตกรรมฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระยะที่ 2 (56,770 บาท) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 8,250 บาท 

งบประมาณใชไป 8,250 บาท ดำเนินการตามแผน รอยละ 100  



 7. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ OBEC AWARDS (76,000 บาท) 

ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 41,120 บาท งบประมาณใชไป 27,400 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,720 

บาท ดำเนินการตามแผน รอยละ 66.63 และดำเนินการตอในไตรมาสท่ี 3-4 

 

โครงการท่ีไดรับจัดสรรและไมสามารถดำเนินการตามแผน โดยเลื่อนไปจัดในไตรมาสถัดไป จำนวน  2 โครงการ 

คือ 

  1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(51,257 บาท) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที ่ 2 จำนวน 850 บาท ไมสามารถดำเนินการตามแผน เลื ่อนไปจัด 

ในไตรมาส 3-4  

 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (76,600 บาท) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสท่ี 2 จำนวน 18,300

บาท ไมสามารถดำเนินการตามแผน เลื่อนไปจัดในไตรมาส 3 

 

โครงการท่ีไดรับจัดสรรในไตรมาสท่ี 1 และนำมาเบิกจายในไตรมาสท่ี  2 

 1. โครงการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคลดีเดน  

"คนดี ศรี สพม.35"   (13,500 บาท) ไดรับจัดสรรฯ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 13,500 บาท เบิกจายในไตรมาสที่ 2 

จำนวน 11,360 บาท คงเหลือ 2,140 บาท  

 

ขอสังเกต   

 มีโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ, โครงการ/ กิจกรรมตอเนื่องอยูระหวาง

การดำเนินการ มีจำนวน  8 โครงการ ผูรับผิดชอบไดวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 – 4 และขณะนี้ 

อยูในชวงวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำใหการดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตองชะลอ

การจัดกิจกรรมทุกอยางไวกอน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ)               ผูรายงาน 

                  (นางณัฐกิตติ์  วงคน้ำโจ) 

      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

 

 



 

      (ลงชื่อ)               ผูรับรองรายงาน 

                  (นางอุดม     ถาวร) 

         ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

1แหลงท่ีมา : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย /งานงบประมาณกลุมนโยบายและแผน 


