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รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
รอบ 6 เดือน
********************
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ดำเนินการกำหนดกรอบวงเงินเพื่อการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จำนวน 22 โครงการ/กิจกรรม กรอบวงเงิน จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และได้ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) โดยมีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามที่สำคัญ คือระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องนำเข้าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในระบบ และให้รายงานผลการดำเนินงานทางระบบ
ทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของทุก โครงการ/กิจกรรม โดยกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อจัดทำ
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพม.สุรินทร์ โดยสรุป ดังต่อไปนี้
สรุผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
ผลการใช้จ่าย
สรุปผลการดำเนินงาน
ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)
(รอบ 6 เดือน)
1
บริหารจัดการภายในสำนักงาน 2,670,400.- บริหารจัดการภายในสำนักงาน เบิกจ่าย
1,750,490.11 กลุ่ม
(งบใช้จ่ายประจำ)
งบประมาณตามภาระงานเป็นค่าตอบแทน
บริหารงาน
ใช้สอย, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าจ้างเหมา
การเงินและ
บริการ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,
สินทรัพย์
ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการอินเทอร์เน็ต
2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
600,000.- สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
15,000
กลุ่มนโยบาย
จัดการของ สพม.สุรินทร์
ในการแก้ไขปัญหากรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
และแผน
(งบกลาง)

2
ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

3

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาด้านนโยบายและ
แผน การบริหารงบประมาณ
การติดตามประเมินผลและ
รายงาน

500,000.-

4

นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด

400,000.-

5

ยกระดับคุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย

50,000.-

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)
1. จัดตั้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. การจัดทำเอกสารแผนปฏิบตั ิการประจำปี
3. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน และ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(รอบ 6 เดือน)
9,190
กลุ่มนโยบาย
และแผน

การติดตามนโยบายการตรวจราชการแบบ
บูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา
2564 ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน ที่ 2/2564, ระยะที่ 2
ปฏิบัติการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
2. ปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา
2565 ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 , ระยะที่ 2
ปฏิบัติการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
3. จัดมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2565
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุก
รูปแบบ

212,974

กลุ่มนิเทศ ฯ

21,660

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

หมายเหตุ

3
ลำดับที่

6

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
“สพม.สุรินทร์ u 15 ลีกคัพ
ครั้งที่ 3”

งบประมาณ

100,000.-

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน พร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุก
รูปแบบ ได้แก่ 1) ภัยยาเสพติด, 2) ภัยความ
รุนแรง เช่น Bully, 3) ภัยพิบัติต่าง ๆ, 4)
อุบัติเหตุ, 5) โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
เช่น Covid-19 , 6) ฝุ่น PM 2.5, 7)
การค้ามนุษย์, 8) การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน, 9) อาชญากรรมไซเบอร์
2. คัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบ
-แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก, ดำเนินการ
คัดเลือก} สรุปผลการคัดเลือก, มอบรางวัล
3. ตรวจติดตามและให้คำปรึกษา
- ออกตรวจ เฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน
- ออกให้คำปรึกษาให้กับผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนเพื่อลดความเครียด และสุขภาพจิต
ของผู้เรียน
1. จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชายอายุไม่
เกิน 15 ปี “สพม.สุรินทร์ ลีก1 U15”

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(รอบ 6 เดือน)

0

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

หมายเหตุ

ยังไม่ได้ส่ง
หลักฐาน

4
ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

7

นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล
พระราชทาน

20,000.-

8

นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือในสถานศึกษา

30,000.-

9

ส่งเสิรมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สู่องค์กรคุณภาพ

120,000.-

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)
2. จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชายอายุไม่
เกิน 15 ปี “สพม.สุรินทร์ ลีก 2 U15”
ประจำปี 2564
3. จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียน
1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อขอรับ
รางวัลพระราชทานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปี ๖๕
2. นักเรียนและสถานศึกษารับการประเมิน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับจังหวัด,
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือที่ได้รับคำสั่งฯ
ให้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ของ
สถานศึกษา
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วย และศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(รอบ 6 เดือน)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เพื่อเบิกจ่าย
งบประมาณ

1,080

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

11,106

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

11,992

กลุ่ม
อำนวยการ

5
ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(รอบ 6 เดือน)

ผู้รับผิดชอบ

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วย และศึกษานิเทศก์ (สัญจร)
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ ประธาน
กรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 8 สห
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) ณ ห้องประชุม สพม.สร.
5. ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO
Conference

10

พัฒนางานและระบบการ
บริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล

100,000.-

1. การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
2. การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายผู้สอน ศึกษานิเทศก์ สาย
ผู้บริหารสถานศึกษา

3. จัดเตรียมการรับพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

11,075

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

หมายเหตุ

6
ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(รอบ 6 เดือน)

ผู้รับผิดชอบ

4. จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
11

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ สพม.สุรินทร์และ
สถานศึกษาในสังกัด

53,600

12

พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.
สุรินทร์
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.
สุรินทร์
ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000.-

13

14

อิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล และข้อมูลทะเบียน
ประวัติในฐานข้อมูลอื่นๆ ด้านเอกสาร
อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับครู
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและ
บุคลากร
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(Evaluation Team)

16,475

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

14,340

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 , 4

0

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

50,000.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 , 4

0

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

หมายเหตุ

7
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(รอบ 6 เดือน)
0
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

15

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
ราชการและอัตราจ้าง ตำแหน่ง
ครูผู้สอน
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (งานเกษียณอายุ
ราชการ)
ตรวจสอบ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการบริหาร
จัดการและการ จัดการเรียนรู้
สพม.สุรินทร์

15,000.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 , 4

0.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 , 4

0

125,000.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 4

0

20,000.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 , 4

0

31,000.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 , 4

0

16
17

18
19

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
กลุ่ม DLICT

หมายเหตุ

8
ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

20

อบรมกฎหมาย (ดำเนินการทาง
วินัย)
สพม.สุรินทร์ “โรงเรียนสวยน่า
อยู่”

15,000.-

ดำเนินการในไตรมาสที่ 4

21
22

30,000.-

คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือแนะนำ (ระดับสหวิทยาเขต)
ประเมินการดำเนินงานสถานศึกษา
ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการทำงาน ในห้วงเดือน
ธันวาคม 2564

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
30,000.เพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
รวมงบประมาณ 5,000,000.ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, (2565) , กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, (2565)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(รอบ 6 เดือน)
0
กลุ่มกฎหมาย
และคดี
0
กลุ่ม
อำนวยการ/
กลุ่มนิเทศ ฯ
12,350
กลุ่ม
อำนวยการ

หมายเหตุ

2,087,732.11

จากตารางสรุผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม
2565) พบว่า พบว่า ผลการใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 2,087,732.11.- บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อย
ละ 41.75 ของกรอบวงเงินรวม 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และพบว่า โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา
ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 – 4 อย่างไรก็ตามโครงการการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ
**************************
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
เมษายน 2565

