


ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ 2563 งบ 2 ลาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รวมใชไป คงเหลือ งบเขตสํารอง งบ สพฐ.+งบอื่น สถานะการเบิกจาย

นโยบายที่ 1
1 โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศกึษา (กลุมสงเสริม - โชติกา) 55,000 448,000 รร.กําลังดําเนินการเบิกจาย

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุมพัฒน - สมเจตน) 75,000 75,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

3 โครงการพัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลดปญหาสังคม (กลุมสงเสริม - ชวนชม) ใหงบโครงการสงเสริมวินัยและ

ความรับผิดชอบ

ระงับดวย COVID-19

4 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม (กลุมนิเทศ - กัญญาณัฐ) 10,000 47,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

5 โครงการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กลุมสงเสริม - เปรมฤดี) 571,000 กําลังดําเนินการ

6 โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (กลุมสงเสริม - ภัทรโรบล) 5,000 5,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

7 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (กลุมนิเทศ - ณัชชนิฏฐา)

10,000 7,424 7,424 2,576 25,000 กําลังดําเนินการ

8 โครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล (กลุมนิเทศ - ณภัทร) 40,000 40,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

นโยบายที่ 2
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียนพรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 (กลุมนิเทศ - มาราศร)ี

30,000 30,000 20,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

2 โครงการพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA

(กลุมนิเทศ - สุทธิลักษณ)

10,000 10,000 10,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

3 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมหองสมุด และการเรียนรูเรื่องการอานตามแนวทาง PISA (กลุมนิเทศ - สมเจตน) 30,000 30,000 20,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

4 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปการศึกษา 2562 (กลุมสงเสริม - ชวนชม) 216,000 216,000 216,000 เบิกจายครบแลว

5 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปการศึกษา 2563 (กลุมสงเสริม - ชวนชม) 200,000 รอการจัดสรรงบเพิ่มเติม

+เลื่อนดวย COVID-19

นโยบายที่ 3
1 โครงการการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 (กลุมนิเทศ - อิทธิพงษ) 33,000 33,000 33,000 เบิกจายครบแลว

2 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  โดยใชกระบวนการนิเทศแบบมี

สวนรวม และการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู  ปการศึกษา 2563 (กลุมนิเทศ - อิทธิพงษ)

20,000 20,000 รอดําเนินการตามแผน

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชึพและการมีงานทํา (กลุมนิเทศ - สมเจตน) 20,000 20,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)(กลุมนิเทศ - สุทธิลักษณ) 20,000 20,000 5,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการสื่อสารสูสากล (กลุมนิเทศ - 

วีรยา, ณภัทร)

40,000 40,000 25,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุมพัฒน - สมเจตน) 600,000 รอการจัดสรรงบเพิ่มเติม

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) (กลุมพัฒน - สมเจตน)

20,000 20,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณของโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ สพม.39 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ 2563 งบ 2 ลาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รวมใชไป คงเหลือ งบเขตสํารอง งบ สพฐ.+งบอื่น สถานะการเบิกจาย

นโยบายที่ 4
1 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ (กลุมนิเทศ - กฤษฎา) 40,000 40,000 40,000 เบิกจายครบแลว

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และขยายผลการดําเนินงาน (กลุมนิเทศ - กัญญาณัฐ) 10,000 10,000 กําลังดําเนินการ

3 โครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูสูการเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced 

Learning for Digital Citizenship)(กลุมนิเทศ - วีรยา, ณภัทร)

20,000 รอการจัดสรรงบเพิ่มเติม

4 โครงการเพิ่มและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กลุมสงเสริม - ชวนชม) 6,000 10,000 กําลังดําเนินการ

5 โครงการยกระดับคุณภาพการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน (กลุมสงเสริม - เปรมฤดี) 155,000 กําลังดําเนินการ

6 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพม. 39 (กลุมนิเทศ - กฤษฎา)

70,000 ขออนุมัติโครงการแลว

รอการจัดสรรงบเพิ่มเติม

นโยบายที่ 5
1 โครงการสงเสริมสถานศกึษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลุมสงเสริม - ภัทรโรบล) 30,000 30,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

2 โครงการสงเสริม พัฒนาสํานักงาน และสถานศึกษาสีเขียว (Green office) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลุมอํานวยการ - จิรกร) 12,500 12,500 รอดําเนินการตามแผน

นโยบายที่ 6
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการสรรหาบุคลากรทดแทน

อัตรากําลังในสถานศึกษาที่ขาดแคลน (กลุมบุคคล - เตือนใจ,วิภา,กาญจนา)

80,000 44,562 44,562 35,438 120,000 กําลังดําเนินการ

2 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการเงิน บัญชี การพัสดุ เพื่อปองกันการทุจริตทุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ (กลุมการเงิน - อรุณประไพ)

75,000 75,000 รอดําเนินการตามแผน

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา (กลุมอํานวยการ - จิรกร) 152,000 23,600 4,100 27,700 124,300 50,000 กําลังดําเนินการ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ และการรายงานผลการดําเนินงานของ สพท. (กลุม

แผน - อรสิณียาพ)

130,000 102,170 25,500 127,670 2,330 กําลังดําเนินการ

5 โครงการเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กลุมพัฒน - สุภรีย) 126,500 126,500 รอดําเนินการตามแผน

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (กลุมนิเทศ -วราภรณ) 150,000 150,000 360,000 กําลังดําเนินการ

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคล่ือนการบริหารการจัดการศึกษาของสพท. และสถานศึกษา (กลุมแผน - สินีนาถ) 400,000 103,500 103,500 296,500 กําลังดําเนินการ

8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ สพม.39 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตสน. - สุวณี,จารุนันท) 50,000 3,860 3,860 46,140 กําลังดําเนินการ

9 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ITA (กลุมอํานวยการ - ธันยรดา) 150,000 กําลังดําเนินการ

10 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุมกฎหมาย - ธีระ) 40,000 40,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุม ICT - คณิน) 80,000 80,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

12 โครงการสงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษา    (ก.

ต.ป.น.) เพื่อขับเคล่ือนคณุภาพการศึกษา (กลุมนิเทศ - ทิพวรรณ)

50,000 5,800 5,800 44,200 กําลังดําเนินการ

13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณขององคกรที่มีประสิทธิภาพ (กลุมแผน) 90,000 รอการจัดสรรงบเพิ่มเติม

14 โครงการสงเสริมวินัยและความรับผดิชอบ (กลุมสงเสริม - โชติกา)(รับงบจากโครงการบรรพชา 5,000 บาท) 5,000 5,000 รอดําเนินการหลังเปดเรียน

รวม รวม 2,000,000 249,000 227,416 133,100 609,516 1,390,484 1,686,000 1,381,000

40 รอยละ 100.00 12.45 11.37 6.66 30.48 69.52
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งบประมาณของ สพม. 39 ที่จัดสรรใหดําเนินโครงการ จํานวน 200,000 บาท

- มีการใชจายในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) จํานวน 249,000 บาท หรือคิดเปน 12.45 % มีโครงการที่ใชจายงบประมาณครบแลว จํานวน 3 โครงการ

- มีการใชจายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) จํานวน 227,416 บาท หรือคิดเปน 11.37 % มีโครงการทีก่ําลังดําเนินการ หรือมีการใชจายงบประมาณแลว จํานวน 14 โครงการ

- มีการใชจายในชวงไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - พ.ค. 63) จํานวน 133,100 บาท หรือคิดเปน 6.66 % มีโครงการทีร่อดําเนินการตามแผนหรือดําเนินการหลังเปดเรียน และยังไมมีการใชจายงบประมาณ จํานวน 19 โครงการ

รวมใชจาย จํานวน  609,516 บาท หรือคดิเปน 30.48 % มีโครงการทีร่อการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพิ่มเติม จํานวน 5 โครงการ

คงเหลืองบประมาณที่ยังไมมีการใชจายตามแผนฯ อีก 1,390,484 บาท หรือคดิเปน 69.52 % มีการระงับดวยการระบาดของ COVID-19 จํานวน 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น จํานวน 42 โครงการ

12.45

11.37

6.66

69.52

รอยละของการใชจายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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ไตรมาสท่ี 1

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3

งบประมาณคงเหลือ
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