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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รายไตรมาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประจําปงบประมาณ 2562
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สวนที่ 1 ขอมูลหนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5
และมาตรา 37 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8
และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2553 จึงกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน
42 เขต โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2553 และมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเปน 8 กลุม 1 หนวย ดังนี้
1.กลุมอํานวยการ
2.กลุมนโยบายและแผน
3.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
5.กลุมบริหารงานบุคคล
6.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9.หนวยตรวจสอบภายใน
ตอมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
โดยกําหนดใหมี กลุมกฎหมายและคดี เพิ่มขึ้น ทําใหการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเปน 9 กลุม 1 หนวย
วิสัยทัศน (Vision)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนองคกรที่ สงเสริม สนับสนุน บริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สูความเปนสากล อยางยั่งยืน
บนพื้นฐานของความเปนไทย
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สวนที่ 2 สรุปงาน/โครงการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดพิจารณาแผนการใชจา ยงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หากไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. งบบริหารสํานักงาน (งบประจํา)
จํานวน 5,000,000 บาท
รายละเอียดงบบริหารสํานักงาน จํานวน 5,000,000 บาท
ที่ รายการ
ก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาที่พัก
4 คาใชจายในการประชุมคณะทํางาน
5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน
8 คาวัสดุสํานักงาน
9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
10 คาจางถายเอกสาร
รวม (1-10)

จํานวนเงิน (บาท)
80,000
50,000
500,000
50,000
100,000
80,000
200,000
500,000
150,000
100,000
1,810,000
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คาจางลูกจาง 14 อัตรา
11 ลูกจาง(ป.ตรี) 3 อัตรา จาง 12 เดือน
จางอัตราละ 15,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน
12 แมบานทําความสะอาด 2 อัตราและยามฯ 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา
จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน
13 ลูกจาง ปวส. 7 อัตรา จาง 12 เดือน
จางอัตราละ 12,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน
รวมคาจางลูกจาง 14 อัตรา (11-13)
รวมรายการ (1-13)

567,000
453,600
1,058,400
2,079,000
3,889,000
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ข
1
2
3
4
5

ค

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาเชาอินเตอรเน็ต
คาไปรษณียโทรเลข
รวมคาสาธารณูปโภค (1-5)
รวมทั้งสิ้น (ก-ข)
-จัดสรรใหโครงการตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่ ตามความจําเปน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ก+ข+ค)

500,000
40,000
30,000
42,900
50,000
662,900
4,551,900
448,100
5,000,000
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2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

จํานวน 5,318,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโครงการ
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
คายเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะชีวิต เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
ลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานขอมูลผานระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใชสารเสพติดใน
สถานศึกษา CATAS System และระบบ NISPA
ประกวดผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา
2562
รวม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนประจําป 2562
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
พัฒนากระบวนการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC : (Youth Counselor)
การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติดปการศึกษา 2562
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปการศึกษา
2562
ขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา
คายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนประจําป 2562

งบประมาณ กลุมรับผิดชอบ
รองบ ปปส.
รองบ ปปส.
16,000

สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ

รองบ ปปส.

สงเสริมฯ

16,000
15,000

สงเสริมฯ

50,000
รองบ สพฐ.
70,000
200,000
200,000

สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ

35,000
70,000

สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
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ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดและตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ชิง
ทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ป 2562
ชื่อโครงการ
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ)
สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและมีงานทําตามแนวทาง ทักษะการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการในศตวรรษที่ 21 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560)
PLC : พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ
พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตรและหนาที่พลเมือง
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.)
ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
PLC : สงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา ดวยแบบฝกทักษะ
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางการคิดคํานวณ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคณิตศาสตร
พัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

28,000

สงเสริมฯ

งบประมาณ

กลุมรับผิดชอบ

100,000
84,000

สงเสริมฯ
นิเทศฯ

50,000

นิเทศฯ

29,000
30,000
รองบ สพฐ.

นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ

30,000
30,000
50,000
30,000
30,000
30,000
100,000
รองบ สพฐ.

นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
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ที่
24
25
26
27
28

1
2
3
4

ชื่อโครงการ
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ)
พัฒนาดําเนินงานกิจกรรมโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด ประจําปงบประมาณ
2562
พัฒนาผูเรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ โดยเนนจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning ) เพื่อใหผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร โดยแหลงเรียนรูในโรงเรียนและทองถิ่น
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลตามจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 (จุดเนนที่ 1,2,3,5)
รวม
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การเลื่อนขั้นคาจาง และการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานราชการ
เสริมสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26 ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย

งบประมาณ

กลุมรับผิดชอบ

50,000

นิเทศฯ

รองบ สพฐ.

นิเทศฯ

30,000
22,000
400,000

นิเทศฯ
นิเทศฯ
นโยบายและแผน

1,763,000
200,000

บริหารงานบุคคล

150,000
88,000

บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล

65,000

กฎหมายฯ

9
5

ที่
1
2
3
4
5

1
2
3

พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลตามจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 (จุดเนนที่ 4,6-15)
รวม

ชื่อโครงการ
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
การรับนักเรียนประจําปการศึกษา 2562
สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
การสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมการบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
การประยุกตใช ICT และ DLIT เพื่อการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รวม
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําป
งบประมาณ 2562
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป

600,000

นโยบายและแผน

1,103,000

งบประมาณ

กลุมรับผิดชอบ

รองบ สพฐ.
รองบ สพฐ.

สงเสริมฯ
สงเสริมฯ

58,000

สงเสริมฯ

30,000

นิเทศฯ

500,000

สงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ

588,000

50,000 นโยบายและแผน
100,000 นโยบายและแผน
40,000 นโยบายและแผน

10
4
5
6

สรรหาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2562
การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ที่

ชื่อโครงการ
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ตอ)
เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันสําคัญตางๆ
การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน
เชิดชูครูผูมีวินัยดีเดน
บริหารจัดการเรื่องรองเรียนและสอบสวนวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 26
ตรวจสอบภายในเพื่อสรางความเขมแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมปงบประมาณ 2562
ยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษและนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เปด "ตลาดนัดวิชาการ"
สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งสูมาตรฐานและคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสูสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใหเกิดความเขมแข็ง (ก.ต.ป.น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

200,000 บริหารงานบุคคล
35,000 อํานวยการ
80,000 อํานวยการ
งบประมาณ

กลุมรับผิดชอบ

30,000
80,000
150,000

อํานวยการ
อํานวยการ
อํานวยการ

30,000
50,000

กฎหมายและคดี
กฎหมายและคดี

150,000
430,000

ต.ส.น.
นิเทศฯ

200,000
50,000

นิเทศฯ
นิเทศฯ

23,000

บริหารงานการเงินฯ

11
17
18

การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการดานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 ปงบประมาณ 2562
ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รวม

50,000
100,000
1,848,000

สงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
นโยบายและแผน

10

สวนที่ 3 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาที่พัก
4 คาใชจายในการประชุมคณะทํางาน
5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน
8 คาวัสดุสํานักงาน
9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
10 คาจางถายเอกสาร
คาจางลูกจาง 14 อัตรา
ลูกจาง(ป.ตรี) 3 อัตรา จาง 12 เดือน
จางอัตราละ 15,000 บาท/เดือน
11 ประกันสังคม 750 บาท/เดือน
แมบานทําความสะอาด 2 อัตราและยามฯ 2
อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา
จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน
12 ประกันสังคม 450 บาท/เดือน
ลูกจาง ปวส. 7 อัตรา จาง 12 เดือน
จางอัตราละ 12,000 บาท/เดือน
13 ประกันสังคม 600 บาท/เดือน

คาสาธารณูปโภค
14 คาไฟฟา
15 คาน้ําประปา
16 คาโทรศัพท
17 คาเชาอินเตอรเน็ต

เปาหมาย/
หนวยนับ

งบประมาณ
(บาท)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

80,000

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

10,220.00

50,000
500,000

160,163.00 45,361.38

50,000

9,390.00

39,940.00

25,179.10 26,686.00

51,038.00

64,220.00

1,300.00

1,300.00

8,154.00 32,134.00 105,565.00

62,928.00

3,000.00

100,000

11,741.84

80,000

13,900.00

20,650.00

768.00

450.00

6,750.00

8,890.00

200,000

30,000.00

500,000

30,190.00

150,000

10,000.00

100,000

3,456.00

48,808.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

6,173.00

1,140.00

4,095.00

567,000

31,500.00

31,500.00

39,121.05

47,250.00

47,250.00

47,250.00

453,600

37,800.00

37,800.00

37,800.00

37,800.00

37,800.00

37,800.00

1,058,400

75,600.00

75,600.00

75,600.00

75,600.00

88,200.00

88,200.00

500,000

63,414.27

32,516.51

37,010.83

33,578.73

28,064.72

76,167.68

40,000

2,839.25

2,816.03

2,119.78

3,466.16

1,679.90

2,096.61

30,000

2,130.48

1,895.34

1,954.09

2,063.23

1,732.44

1,886.20

7,500.00

7,500.00

7,500.00

42,900

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

11

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
หนวยนับ

18 คาไปรษณียโทรเลข
19 จัดสรรใหโครงการตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

50,000

4,151.00

448,100

พ.ย.
4,117.00

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.
3,869.00

ม.ค.
5,632.00

39,200.00 107,000.00

ในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่ ตามความจําเปน
โครงการ
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

20

คายเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะชีวิต เพื่อปองกัน

ยังไมดําเนินการ

ปญหายาเสพติด
ลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2562

21
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานขอมูลผานระบบ
สารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใชสารเสพติดใน
สถานศึกษา CATAS System และระบบ NISPA
23

24

25
26
27

ประกวดผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

ยังไมดําเนินการ
16,000 ดําเนินการแลว

ยังไมดําเนินการ

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2562
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

15,000 ยังไมดําเนินการ

พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ

50,000 ยังไมดําเนินการ

และคุมครองนักเรียนประจําป 2562
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
พัฒนากระบวนการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
YC : (Youth Counselor)

ยังไมดําเนินการ

70,000 ยังไมดําเนินการ

12,944.00

ก.พ.
7,033.00

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

3,046.00
295,000.00

6,400.00

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

12

ลําดับที่
28

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
หนวยนับ

การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

200,000 ยังไมดําเนินการ

ปการศึกษา 2562

29 การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปการศึกษา 2562
ขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
30
ในสถานศึกษา
คายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนประจําป 2562
31
32 ประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกเปนตัวแทน
จังหวัดและตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ชิงทุนการศึกษา
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ป 2562
33 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
34 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและมี
งานทําตามแนวทาง ทักษะการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการในศตวรรษที่ 21 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
35 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
36 PLC : พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรม
Active Learning บูรณาการ
37 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนราย
วิชาภูมิศาสตรและหนาที่พลเมือง
38 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและคานิยมของชาติ

200,000 ยังไมดําเนินการ

35,000 ยังไมดําเนินการ

70,000 ยังไมดําเนินการ
28,000 ยังไมดําเนินการ

100,000 ยังไมดําเนินการ
84,000 ยังไมดําเนินการ

50,000 ยังไมดําเนินการ

29,000 ยังไมดําเนินการ
30,000 ยังไมดําเนินการ
260,000 ดําเนินการแลว

1,500.00 61,310.00

95,280.00

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับที่

39
40
50
51

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
หนวยนับ

(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
PLC : สงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพละศึกษา ดวยแบบฝกทักษะ
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู
สูการยกระดับคุณภาพการศึกษา
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

52 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางการคิดคํานวณ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคณิตศาสตร
53 พัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
54 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเชิงบูรณาการ
55 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
56 พัฒนาดําเนินงานกิจกรรมโครงการสงเสริมนิสัย
รักการอานและการพัฒนาหองสมุด ประจําป
งบประมาณ 2562
57 พัฒนาผูเรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ โดยเนนจัดการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning ) เพื่อใหผูเรียน
ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
58 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร
โดยแหลงเรียนรูในโรงเรียนและทองถิ่น
59 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
60 พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

30,000 ยังไมดําเนินการ
30,000 ยังไมดําเนินการ
50,000 ยังไมดําเนินการ
30,000 ยังไมดําเนินการ
30,000 ยังไมดําเนินการ
30,000 ยังไมดําเนินการ
100,000 ดําเนินการแลว
ยังไมดําเนินการ
50,000 ยังไมดําเนินการ

ยังไมดําเนินการ

30,000 ยังไมดําเนินการ
22,000 ยังไมดําเนินการ
400,000 ยังไมดําเนินการ

15,000.00

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ใหเกิดประสิทธิผลตามจุดเนนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
(จุดเนนที่ 1,2,3,5)
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
61 การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
62 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
63 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
และบุคลากรทางการศึกษา/การเลื่อนขั้นคาจาง
และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ
64 เสริมสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ใหมีคุรธรรม จริยธรรมและมีวินัย
65 พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพใหเกิด
ประสิทธิผลตามจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (จุดเนนที่ 4,6-15)
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ํา
การรั
66 บนักเรียนประจําปการศึกษา 2562
67 สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
68 เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายโครงการสงเสริม
นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน

เปาหมาย/
หนวยนับ

งบประมาณ
(บาท)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

200,000 ดําเนินการแลว

65,000 ยังไมดําเนินการ

600,000 ยังไมดําเนินการ

ยังไมดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ

58,000 ยังไมดําเนินการ

พ.ค.

มิ.ย.

110,000.00

150,000 ยังไมดําเนินการ
88,000 ดําเนินการแลว

เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

6,600.00

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
69 การสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมการมี
สวนรวมการบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
70 การประยุกตใช ICT และ DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
71 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562
72 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ประจําปงบประมาณ 2562
73 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
74 สรรหาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
75 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2562
74 การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
75 เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
76 วันสําคัญตางๆ
77 การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
การปฏิบัติการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมี

เปาหมาย/
หนวยนับ

งบประมาณ
(บาท)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

30,000 ยังไมดําเนินการ

500,000 ยังไมดําเนินการ

50,000 ยังไมดําเนินการ
100,000 ยังไมดําเนินการ

40,000 ยังไมดําเนินการ
200,000 ดําเนินการแลว

7,300.00 15,080.00

35,000 ยังไมดําเนินการ
80,000 ยังไมดําเนินการ
30,000 ยังไมดําเนินการ
80,000 ดําเนินการแลว
150,000 ดําเนินการแลว

1,800.00 18,460.00

37,160.00
9,595.00

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน
78 เชิดชูครูผูมีวินัยดีเดน
79 บริหารจัดการเรื่องรองเรียนและสอบสวนวินัย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เขต 26
80 ตรวจสอบภายในเพื่อสรางความเขมแข็งในการบริหาร
งานภาครัฐแนวใหมปงบประมาณ 2562
81 ยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จ
เปนที่ประจักษและนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เปด
"ตลาดนัดวิชาการ"
82 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาใหเขมแข็งสูมาตรฐานและคุณภาพ
83 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาสูสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ใหเกิดความเขมแข็ง (ก.ต.ป.น.)
84 ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส
85 การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร
จัดการดานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ปงบประมาณ 2562
86 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รวม

เปาหมาย/
หนวยนับ

งบประมาณ
(บาท)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน

30,000 ยังไมดําเนินการ
50,000 ยังไมดําเนินการ

150,000 ยังไมดําเนินการ
430,000 ยังไมดําเนินการ

200,000 ยังไมดําเนินการ
50,000 ยังไมดําเนินการ

23,000 ยังไมดําเนินการ
50,000 ยังไมดําเนินการ

100,000 ยังไมดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

