
กรอบงบประมาณ ระยะเวลาที่ก าหนด วัน/เดือน/ปี งบประมาณ งบประมาณรวม

ที่ขอต้ัง ตามปฏิทิน ที่ด าเนินการ ที่รับการอนุมัติ ที่คงเหลือ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น 69,000.00      พ.ย.61 - ส.ค.62 - -               69,000.00-      

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนะแนว สู่ทักษะอาชีพ 60,700.00      พ.ย.61 - ส.ค.62 - -               60,700.00-      

3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทาง 68,900.00      ธ.ค.61 - ก.ย.62 - -               68,900.00-      

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International

Student Assessment)

4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง 56,580.00      ธ.ค.61 - ก.ย.62 - -               56,580.00-      

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 -               

5 โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  Learning) 65,600.00      ธ.ค.61 - ก.ย.62 - -               65,600.00-      

มีคุณธรรม จริยธรรม -               

6 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44,320.00      ต.ค. - พ.ย.61 1-21 พ.ย.61 36,375.00      7,945.00-        

ปีการศึกษา 2561 -               

7 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) คร้ังที่ 43 300,000.00    พ.ย. - ธ.ค.61 14-18 ธ.ค.61 47,250.00      252,750.00-    

AMSS++ (Smart Area) และระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) -               

8 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 97,470.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 - 97,470.00-      

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาส่ือ DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยคลังความรู้ (DLIT Resources) 89,160.00      ต.ค.61 - มี.ค.62 - 89,160.00-      

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 210,820.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 29-31 ต.ค.61 203,300.00    7,520.00-        

รวมงบประมาณ 1,062,550.00  286,925.00    775,625.00-    

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

รายงานผลการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธศึกษา เขต 30



งบประมาณที่ตั้ง อนุมัติ คงเหลือ

1,062,550.00  286,925.00        775,625.00-    

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1

งบประมาณทีต่ัง้ 

50% 

อนุมัต ิ

14% 

คงเหลอื 

-36% 

สรุป 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 



กรอบงบประมาณ ระยะเวลาที่ก าหนด วัน/เดือน/ปี งบประมาณ งบประมาณรวม

ที่ขอต้ัง ตามปฏิทิน ที่ด าเนินการ ที่รับการอนุมัติ ที่คงเหลือ

1 โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 180,000.00    ก.พ. และ ส.ค.62 - -               180,000.00-    

2 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่การจัดการเรียนการสอน 123,900.00    มี.ค. - ก.ย.62 - -               123,900.00-    

3 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ระดับมัธยมศึกษา 60,000.00      ก.พ. - ก.ย.62 - -               60,000.00-      

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 20,000.00      4-ม.ค.-62 4-ม.ค.-62 16,600.00      3,400.00-        

พ.ศ. 2562 -               

5 โครงการการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 249,540.00    ม.ค. - ก.ย.62 - -               249,540.00-    

ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning -               

6 โครงการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา 113,000.00    ม.ค. - ก.ย.62 -               113,000.00-    

7 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา 249,540.00    ม.ค. - ก.ย.62 - -               249,540.00-    

8 โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 150,000.00    24 - 25 ม.ค. 62 - 150,000.00-    

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม -               

9 โครงการจัดงานวันครูคร้ังที่ 63 ประจ าปี 2562  โครงการต่อเนื่อง 171,400.00     ม.ค.62 16-ม.ค.-62 103,500.00    67,900.00-      

รวมงบประมาณ 1,317,380.00  120,100.00    1,197,280.00-  

รายงานผลการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2)

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธศึกษา เขต 30

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ



งบประมาณที่ตั้ง อนุมัติ คงเหลือ

1,317,380.00  120,100.00        1,197,280.00-  

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2

งบประมาณทีต่ัง้ 

50% 

อนุมัต ิ

5% 

คงเหลอื 

-45% 

สรุป 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 



กรอบงบประมาณ ระยะเวลาที่ก าหนด วัน/เดือน/ปี งบประมาณ งบประมาณรวม

ที่ขอต้ัง ตามปฏิทิน ที่ด าเนินการ ที่รับการอนุมัติ ที่คงเหลือ

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนย์สาระการเรียนรู้ 240,800.00    พ.ย.61 - ส.ค.62 18-27 มิ.ย.62 12,640.00      228,160.00-    

2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 150,000.00    มี.ค. - ก.ย.62 150,000.00-    

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และสร้างจิตส านึกความเป็นไทยใน 75,000.00      ต.ค.61 - ก.ย.62 14-16 มิ.ย.62 39,000.00      36,000.00-      

สถานศึกษาตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ -               

4 โครงการการการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ 30,000.00      มี.ค. - ก.ย.62 30,000.00-      

ประวัติศาสตร์ชาติไทย -               

5 โครงการการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 100,000.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 10-พ.ค.-62 75,400.00      24,600.00-      

6 โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 130,000.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 27-28 พ.ค.62 100,740.00    29,260.00-      

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 294,660.00    ม.ค. - ก.ย.62 30-พ.ค.-62 10,500.00      284,160.00-    

8 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ 731,450.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 17 เม.ย.16พ.ค.62 335,690.00    395,760.00-    

9 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรวมพัฒนาเต็มศักยภาพ 100,000.00    ก.พ. - ก.ย.62 13-14 มิ.ย.62 81,225.00      18,775.00-      

10 โครงการบริหารจัดการขยะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “ท าความดีด้วยหัวใจ 40,000.00      เม.ย.-ก.ย. 62 26-มิ.ย.-62 30,280.00      9,720.00-        

ลดภัยส่ิงแวดล้อม” ประจ าปี 2562 -               

11 โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพ 80,000.00      มิ.ย. - ก.ย.62 80,000.00-      

12 พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” 22,660.00      พ.ค.-ก.ย. 62 5-มิ.ย.-62 24,870.00      2,210.00        

รวมงบประมาณ 1,994,570.00  710,345.00    1,284,225.00-  

รายงานผลการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธศึกษา เขต 30

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ



งบประมาณที่ตั้ง อนุมัติ คงเหลือ

1,994,570.00  710,345.00        1,284,225.00-  

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3

งบประมาณทีต่ัง้ 

50% 

อนุมัต ิ

18% 

คงเหลอื 

-32% 

สรุป 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 



กรอบงบประมาณ ระยะเวลาที่ก าหนด วัน/เดือน/ปี งบประมาณ งบประมาณรวม

ที่ขอต้ัง ตามปฏิทิน ที่ด าเนินการ ที่รับการอนุมัติ ที่คงเหลือ

1 โครงการการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 62,100.00      ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               62,100.00-      

2 โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจ าปี 2562 350,000.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               350,000.00-    

3 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 225,825.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               225,825.00-    

4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร 120,000.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               120,000.00-    

5 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับที่มุ่งเน้นการใช้แบบทดสอบอัตนัย 36,560.00      ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               36,560.00-      

6 โครงการการบริหารงานบุคคลและอัตราก าลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 162,950.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               162,950.00-    

7 โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 200,000.00    ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               200,000.00-    

8 โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณของ สพม.30 และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 82,420.00      ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               82,420.00-      

9 ตรวจสอบภายใน - -               -               

10 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน 80,000.00      ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               80,000.00-      

11 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 40,000.00      ต.ค.61 - ก.ย.62 - -               40,000.00-      

รวมงบประมาณ 1,359,855.00  0 -               1,359,855.00-  

รายงานผลการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4)

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธศึกษา เขต 30

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ



งบประมาณที่ตั้ง อนุมัติ คงเหลือ

ไตรมาสที่ 1 1,062,550.00     286,925.00    775,625.00-    

ไตรมาสที่ 2 1,317,380.00     120,100.00    1,197,280.00-  

ไตรมาสที่ 3 1,994,570.00     710,345.00    1,284,225.00-  

ไตรมาสที่ 4 1,359,855.00     -              1,359,855.00-  

รวม 5,734,355.00     1,117,370.00  4,616,985.00-  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. การแจ้งกรอบวงเงิน จาก สพฐ. ไม่ชัดเจน 1. แจ้งกรอบวงเงินให้ชัดเจน

2.การอนุมัติงบประมาณไม่พร้อมกัน 2. อนุมัติงบเป็นก้อน

3.ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ

 1,062,550.00  
 1,317,380.00  

 1,994,570.00  

 1,359,855.00  

 710,345.00  

งบประมาณทีต่ัง้ อนุมัต ิ คงเหลอื 



ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 286,925.00  
 120,100.00  

 710,345.00  

 -    

-775,625.00  

-1,197,280.00  -1,284,225.00  -1,359,855.00  

สรปุการด าเนนิงาน 4 ไตรมาส 


