บทสรุป
ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้เริ่มดำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกลยุทธ์
ทั้ ง 6 ด้ านที่ ก ำหนดไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง แต่ ไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็ น ต้ น มา
โดยสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่มีความสอดคล้องกับความจำเป็นของหน่วยงาน และเป็นไป
ตามนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในช่วง 6 เดือนแรก ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตาม
เป้าหมาย จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.22 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติด
เชื้ อ โคโรนา 2019 (COVID- 19) ทำให้ บ างโครงการหรื อ บางกิ จ กรรมต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
กระบวนการ หรือวิธีการดำเนินงานบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมตามภารกิ จ ที่ มี ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จำนวนมาก สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีนโยบายปรับรูปแบบในบางกระบวนการเป็นการมอบแนวนโยบายและจุดเน้น
ในการดำเนิ น งานผ่ านช่องทางที่ ห ลากหลาย เช่น ผ่ านหนังสื อราชการ ผ่ าน Social Media (Group Line
Application, Facebook) หรือดำเนิ น การชี้แจงประสานงานผ่านระบบ Video Conference เป็นต้น ทั้งนี้
การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและตามนโยบายและจุดเน้นเร่งด่วนของส่วนกลาง
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผ ลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถดำเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และประสิ ทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา โดยมีการรายงานผลข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามระเบี ย บราชการ เป็ น ปั จ จุ บั น โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่กำหนดไว้ จำนวนทั้งสิ้น 46 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 58.22 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID- 19) ทำให้บาง
โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีต้องเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการออกไป แต่ยังคง
ดำเนิ น การในช่ว งของปี งบประมาณ พ.ศ.2563 นอกจากนี้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินงานโครงการที่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผ ลการ
ปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ ส ามารถตรวจสอบได้ จากการลงพื้ น ที่ข องผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ กษาธิก าร
(นายสุทิน แก้วพนา และคณะจากศึกษาธิการภาค 1) และคณะผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เป็นไปตามระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ สคส. กำหนด จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.22
ซึ่งการดำเนิ น งานโครงการทั้ งหมดสอดคล้ องกับ ระเบี ยบปฏิ บั ติ ข้อ ตกลง เกิด ความประหยัด และใช้ จ่าย
งบประมาณของทุกโครงการอย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์แก่ทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมโครงการหรือกิจกรรม

ที่ได้งบประมาณจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุม ร่วมสัมมนา หรือ Conference ต่าง ๆ
ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือตามระยะเวลาที่กำหนด
มีจำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.78 สาเหตุที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID- 19) ทำให้บางโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา (อบจ.) ถูก ระงับ ตามหนั งสื อ สั่ งการของ
อบจ.พระนครศรีอยุธยา และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่มีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 อย่างไรก็ตาม
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทางโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนมีการดำเนินการผ่าน
ระบบประชุมทางไกล Video Conference แทนที่ และในการดำเนินงานของบางโครงการได้วางแผนกำหนด
ดำเนิ น การในช่ ว งที่ ส ถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค COVID- 19 ดีขึ้ น ตามประกาศของรัฐ บาล และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

