


รายงานผลการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
รอบ 6 เดือน 

******************** 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) เพ่ือจัดทำรายงานผลการกำกับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รอบ 6 เดือน 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. รายงานผลการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 2. รายงานผลการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (จำแนกตามหมวดงบประมาณ)   

1. รายงานผลการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2565  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ดำเนินการกำหนดกรอบวงเงินเพื่อการบริหาร
จัดการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้ จำนวน 22 โครงการ/กิจกรรม กรอบวงเงิน 
จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และได้กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ทาง
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) และตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของทุก โครงการ/
กิจกรรม โดยกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อจัดทำรายงานการกำกับ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพม.สุรินทร์ โดยสรุป 
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงรายการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม  
  (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(รอบ 6 เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 บริหารจัดการภายใน
สำนักงาน (งบใช้จ่ายประจำ) 
 

2,670,400.- 1,750,490.11 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของ  
สพม.สุรินทร์ (งบกลาง) 

600,000.- 15,000 
 
 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาด้านนโยบายและ
แผน การบริหารงบประมาณ 

500,000.- 9,190 กลุ่มนโยบาย 
และแผน 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(รอบ 6 เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตามประเมินผลและ
รายงาน 

4 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด  

400,000.- 212,974 กลุ่มนิเทศ ฯ  

5 ยกระดับคุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานศึกษาปลอดภัย 

50,000.- 21,660 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

6 ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
“สพม.สุรินทร์ u 15 ลีกคัพ  
ครั้งที่ 3” 

100,000.- 0 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

7 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือขอรับรางวัล
พระราชทาน 

20,000.- 1,080 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

8 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนลูกเสือในสถานศึกษา 

30,000.- 11,106 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

9 ส่งเสิรมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ 

120,000.- 11,992 กลุ่มอำนวยการ 

10 พัฒนางานและระบบการ
บริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

100,000.- 11,075 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

11 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ สพม.สุรินทร์และ
สถานศึกษาในสังกัด 

53,600 16,475 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

12 พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  

20,000.- 14,340 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(รอบ 6 เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

20,000.- 0 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

14 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

50,000.- 0 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
ราชการและอัตราจ้าง 
ตำแหน่งครูผู้สอน 

15,000.- 0 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

16 พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

0.- 0 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งานเกษียณอายุราชการ) 

125,000.- 0 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

18 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและ
พัสดุ 

20,000.- 0 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

19 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการบริหาร
จัดการและการ จัดการเรียนรู้ 
สพม.สุรินทร์ 

31,000.- 0 กลุ่ม DLICT 

20 อบรมกฏหมาย (ดำเนินการ
ทางวินัย) 

15,000.- 0 กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

21 สพม.สุรินทร์ “โรงเรียนสวย
น่าอยู่” 

30,000.- 0 กลุ่มอำนวยการ/
กลุ่มนิเทศ ฯ 

22 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000.- 12,350 กลุ่มอำนวยการ 

รวมงบประมาณ  5,000,000.- 2,087,732.11 2,912,267.89 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, (2565) 



 จากตารางที่ 1 แสดงรายการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม (รอบ 6 เดือน)    
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) พบว่า ผลการใช้จ ่ายของโครงการ/กิจกรรม รวมทั ้งสิ้น 
2,087,732.11.- บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เด ือน คิดเป ็นร ้อยละ 41.75 ของกรอบวงเง ินรวม 
5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ตามโครงการที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 10 
โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4  

2. รายงานผลการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ (จำแนกตามหมวดงบประมาณ)  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จากระบบ GFMIS (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) ดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รอบ 6 เดือน  

หมวด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ผูกพันสัญญา คงเหลือ 
จำนวน 

งบประมาณ 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อย
ละ 

งบ
ดำเนินงาน 

22,385,648 16,036,034.59 71.64 23,990 0.11 6,325,629.41 25.26 

งบลงทุน 54,249,900 36,712,538.08 65.83 15,498,800.9 28.57 303,856.02 5.60 
งบเงิน
อุดหนุน 

263,237,466 263,135,466 99.96 - - 102,000 0.04 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

934,310 833,680 89.23 833,680 89.23 100,630 10.77 

รวม 
 

340,807,324 316,717,718.67 92.93 16,356,470.9  6,832,115.43  

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รอบ 6 เดือน พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS  
ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 92.93 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายในภาพรวมที่ตั้งไว้ในไตรมาสที่ 2 ที่
ร้อยละ 51  
 การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่าย
ลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ในรายไตรมาส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้หน่วยรับงบประมาณทุกส่วนราชการ
ถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยกำหนดเป้าหมายให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม  
(ทุกงบ) ร้อยละ 96.00 ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 



จึงได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม โดย
แยกเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม  
              โดยแยกเป็นรายไตรมาส ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

หมวดงบรายจ่าย 
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 4  
(ร้อยละ) 

รายจ่ายประจำ 34 57 79 98 
รายจ่ายลงทุน 13 29 46 75 

ภาพรวม 
(ทุกงบรายจ่าย) 

30 51 72 93 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, (วันที่ 14 มีนาคม 2565)  
 

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

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

เมษายน 2565 


