
1. จ ำนวนโครงกำรทีไ่ด้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   จ ำนวน 5,000,000.00 บำท

   1.1  งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน จ ำนวน  2,432,293.55  บำท
   1.2 งบประตำมภำรกิจหลัก  จ ำนวน 14 โครงกำร จ ำนวน  2,117,915.00  บำท
   1.3 งบประมำณบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล จ ำนวน    449,791.45  บำท
2. ควำมก้ำวหน้ำของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ
ที่ กิจกรรม/งำน/โครงกำร งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำยแล้ว (%) คงเหลือ (%)

1 บริหำรจัดกำรงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

2,432,293.55 61.56          38.44         

2 งบประมำณตำมภำรกิจหลัก
2.1 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม พนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำวเงินงบประมำณเพือ่ถวำยเป็นพระ
รำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

147,475.00    100.00        

2.2 กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69  ปี
กำรศึกษำ 2562-2563 479,200.00    100.00        

2.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพือ่เป็น
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทีดี่ (Organization 
Development)

200,000.00    83.19          16.81         

2.4 พัฒนำทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ ผอ.รร. 
ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพือ่กำรนิเทศกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563

120,000.00    100.00        

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำเข้ำรับกำรประเมิน
เพือ่รับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 20,000.00      100.00        

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
และส่ิงแวดล้อมศึกษำ 9,400.00        100.00        

2.7 พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(กีฬำสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ ปี 2562) 119,580.00    100.00        

   งบประมำณจำกแผนจำกแผนงำนพืน้ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน   จ ำนวน 5,000,000.00 บำท

รายงานการตดิตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2563-2565
รอบปี 2563 (รายไตรมาสที ่1-2 ตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มนีาคม 2563)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3
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ที่ กิจกรรม/งำน/โครงกำร งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำยแล้ว (%) คงเหลือ (%)
2.8 เพิม่ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำร
สถำนที ่และกำรให้บริกำร 392,220.00    100.00        

2.9 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษำนิเทศก์ 36,905.00      100.00        

2.10 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 และจัดท ำรูปเล่ม 309,060.00    100.00        

2.11 ประชุมชี้แจงกำรหักเงินเดือนค่ำจ้ำง เพือ่ให้
เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองกลำงส ำหรับ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 77,675.00      100.00        

2.12 กำรคัดเลือกลูกจ้ำงต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว 150,000.00    100.00        
2.13 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำทีม่ีประสิทธิภำพและประสำน
เชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผล

18,000.00      100.00        

2.14 กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 38,400.00      100.00        

3 งบประมำณบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 449,791.45    37.04          62.96         
5,000,000.00 

เจ้ำหน้ำที่
นำงชลกนก  ศรีไทย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

รวมงบประมำณ
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3. จ ำนวนโครงกำรในควำมรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มแยกตำมยทุธศำสตร์

1.อ ำนวย
  กำร

2.
นโยบำย
และแผน

3.
ส่งเสริม

กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ

4.บริหำร
 งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพย์

5.บริหำร
  งำน
บุคคล

6.พัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร

7.นิเทศ 
ติดตำม
และ

ประเมิน 
ผล

8.
ส่งเสริม

กำร
จัด

กำรศึกษำ

9.
กฎหมำย
และคดี

10.
ตรวจสอบ
ภำยใน รวม

1. ด้ำนควำมมั่นคง / กำร
จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ของมนุษย์และของชำติ

1 1

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน / กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ

1 1

3. ด้ำนกำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ / กำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์

1 1 2

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม /  
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหล่ือม
ล  ำทำงกำรศึกษำ

1 1

5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวติที่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม / กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพฒันำคุณภำพชีวติที่เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1 1

6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ / กำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ

3 1 1 1 1 1 8

รวม 3 1 0 1 2 0 4 2 0 1 14
เจ้ำหน้ำที่
นำงชลกนก  ศรีไทย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

ยุทธศำสตร์

จ ำนวนโครงกำรทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่ม


