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คำ�นำ�
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปผลการดำ�เนินงานและการพัฒนางานตามกลยุทธ์ จุดเน้นและนโยบาย
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานและการบริหารจัดการศึกษาให้หน่วยงานสถานศึกษาและสาธารณชน
ทั่วไปทราบ รวมทั้งนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำ�เนินงาน
การจัดการศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา  และหวังว่ารายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้และสนับสนุนการศึกษาต่อไป
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สิงหาคม 2563
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
สำ�นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 26 ได้ ดำ � เนิ นงานด้ า นการดู แ ลสนั บสนุ น
การจัดการศึกษาในสังกัด โดยมีสถานศึกษา จำ�นวน 35 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการวางแผน
พัฒนาด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมและตรงความต้องการของสถานศึกษาและสอดคล้องเป็น
ไปตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาและเพื่อเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานด้านการสนับสนุน
การจัดการศึกษาของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดยสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดำ�เนินงานแต่ละรายการดังนี			
้
1.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ยรวม
3.86 ดีมาก
1.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำ�นักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80
ดีมาก
1.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ระดับคะแนน 176.5 ดีมาก  
1.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สรุปคะแนนรวมมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดีมาก  
1.5 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
การประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.เขต 26) การประเมินองค์
ประกอบที่ 1 คะแนน 4.15707 ประเมินผู้บริหารคะแนน 4.22156 คิดเป็นร้อยละ 84.43 อยู่ในระดับ
มาตรฐานขั้นสูง  
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1.6 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.เขต 26) คะแนนเฉลี่ยรวม
4.50701 ระดับคุณภาพ            
1.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำ�เนินงานของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.43 อยู่ในระดับความ
โปร่งใส AA คิดเป็นลำ�ดับที่ 28 จากจำ�นวน สพท. 225 เขต ทั้งประเทศ
2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ  O–Net  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา  2562 เทียบกับปีการศึกษา  2561 ในประเทศพบว่าลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 6.03 และ 3.31 ตามลำ�ดับ และค่าคะแนน
ระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกันคือวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ลดลง ร้อยละ 6.88
และ 3.61 ตามลำ�ดับ
ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ  O–Net  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา  2562 เทียบกับปี 2561 ในระดับประเทศพบว่าลดลง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนลดลงร้อยละ 5.31, 5.10, 2.21
และ 1.31 ตามลำ�ดับ ส่วนค่าคะแนนระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกันคือ ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 5.24 5.12 1.56 1.29 ตามลำ�ดับ
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บทที่ 1
บทนำ�
ความสำ�คัญและความเป็นมา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2553 กำ�หนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอำ�นาจ
ในมาตรา 5 และ 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา  8 และมาตรา  33 วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคำ�แนะนำ�ของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2553  จึงกำ�หนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และที่ตั้งของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา จำ�นวน 42 เขต โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 13 อำ�เภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม
แกดำ� โกสุมพิสยั กันทรวิชยั เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมพิ สิ ยั วาปีปทุม นาดูน ยางสีสรุ าช กุดรัง                
และชื่นชม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแล
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีอำ�นาจหน้าที่ ตามมติคณะ
กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอำ�นวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มกฎหมายและคดี
9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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10. หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอาศัยหลักในการจัดการระบบโครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา  9 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ          
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ
1. มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ นั่นคือ มีการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพแต่ผู้ปฏิบัติมีอิสระที่จะเลือกปฏิบัติตามแนวทาง             
ที่เหมาะสมของตนเอง ดังนั้นแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจึงใช้กรอบนโยบายของคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และมีการก�ำหนดนโยบายตามความต้องการจ�ำเป็นต่อตนเอง
เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
2. มีการกระจายอ�ำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น คือ การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจการตัดสินใจขององค์กรหลักทั้งสามองค์ ดังกล่าวอย่างชัดเจน          
ไม่ก้าวก่าย หรือซ�้ำซ้อนกัน การกระจายอ�ำนาจจึงควรถึงมือผู้ปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ภารกิจ
หลักของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จึงอยูท่ กี่ ารก�ำกับดูแลสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาได้บริหาร
จั ด การศึ ก ษาเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด   โดยสถานศึ ก ษามี อิ ส ระในการก�ำหนดความต้ อ งการ      
การด�ำเนินการ และตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน วิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล                 
และงานบริหารทั่วไป
3. มีการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  นั้นคือ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีมาตรฐานและดัชนี          
ชี้วัดคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการที่ชัดเจนสามารถประเมินและตรวจสอบได้ การด�ำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ
2563 จึงก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการรายงาน
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 รอบ 6 เดือน
ขอบเขตการรายงาน
1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีผลประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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วิธีด�ำเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย จุดเน้น เป้าหมายตัวชี้วัดความส�ำเร็จและจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบและประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา  2562 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ก�ำหนดขอบเขตในการรายงานผลการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานการจัดการศึกษา  โดยศึกษาจากเอกสารรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน ผลการประเมิน ผลการวิเคราะห์ และขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณ
ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
5. สรุป เขียนรายงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลผลการด�ำเนินงานไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 น�ำข้อมูลผลการด�ำเนินงานไปใช้ในการพัฒนา
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป
3. สาธารณชนได้ทราบผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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2. โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื
ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต้น26
เขต 26
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นายทองสุข มาตย์คำมี
รองผู้อำนวยการสำนักนายทองสุ
งานเขตพืข้นมาตย์
ที่การศึคำมี
กษา รักษาราชการแทน
รองผู
้อำนวยการสำนั
กงานเขตพื
่การศึ
กษาธยมศึ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนั
กงานเขตพื
้นที้น่กทีารศึ
กษามั
กษา เขต 26
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

นายสุริยา ทองบุญมา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
นายสุริยา ทองบุญมา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

นายสิทธิพล พหลทัพ
ทธิพ้นลที่กพหลทั
รองผู้อำนวยการสำนักนายสิ
งานเขตพื
ารศึกพษามัธยมศึกษา เขต 26
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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3. ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
1.1 ข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63)
ปีการศึกษา

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (1-499 คน)
ขนาดกลาง (500-1,499 คน)
ขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน)
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป)
รวม

2562
21
6
4
4
35

2563
21
5
5
4
35

1.2 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63)
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม

2561
5,836
5,948
5,713
4,761
4,633
4,739
40
43
65
31,778

ปีการศึกษา
2562
5,823
5,716
5,813
4,713
4,470
4,417
36
40
42
31,070

2563
5,902
5,738
5,542
5,134
4,520
4,342
13
39
46
31,276
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1.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63)
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู
ครูมาช่วยราชการ (ต่างเขต)
ครูไปช่วยราชการ (ต่างเขต)
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
ลูกจ้างประจำ
รวม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
รวม

2561
32
31
1,711
10
4
70
63
1,921

ปีการศึกษา
2562
32
25
1,664
3
4
75
55
1,858

2563
35
27
1,583
2
4
58
43
2,062

2561
27
37
64

ปีการศึกษา
2562
35
37
72

2563
28
23
51

1.4 จำนวนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63)
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

2561
1

ปีการศึกษา
2562
1

2563
-

2

1

2

10
28
1
16
58

11
33
1
17
64

15
32
1
15
62
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O - NET) ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  ใน 4  สาระหลัก พบว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละสูงสุด คือ 57.63 รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์   และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.32 , 30.50 และ 27.49 ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณา 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่าคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง
8.22-15.90
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 - 2562

จากตารางที่ 2 พบว่า  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน             
(O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 – 2562  พบว่า  รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น         
คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.81, และ 0.70 ตามลำ�ดับ และรายวิชาที่มีคะแนน
เฉลีย่ ลดลง คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 6.88  และ 3.61 ตามลำ�ดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ทั้ง 4 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นและลดลง สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ย
ในระดับประเทศ
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จากตารางที่ 3 พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6  ใน 5  สาระหลัก พบว่า  วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 41.15 รองลงมาได้แก่     
วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์   วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย     
ร้อยละ 35.07, 28.06, 25.82 และ 22.31 ตามลำ�ดับเมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่า
คะแนน  มีการกระจายมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง  7.60 -14.26
ตารางที่ 4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 – 2562

จากตารางที่ 4 พบว่า  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน          
(O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 – 2562  พบว่า  รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น      
คือ  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67,  และรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ
วิชาภาษาไทย   วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 5.24, 5.12, 1.56        
และ 1.29 ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศพบว่า  ทั้ง 4 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ย           
เพิ่มขึ้นและลดลง สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ
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4. ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน

14
เป้าประสงค์ (Goal)
1.  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเป็นธรรม
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะและมีวัฒนธรรมการทำ�งานมุ่งเน้น        
ผลสัมฤทธิ์
4. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาวินยั เข้มแข็งวิชาการเข้มข้น
บนความพอเพียง
ค่านิยม (Value)
SESAO26 (Secondary Educational Service Area Office 26)
S = Service Mind
จิตบริการ
E = Effectiveness
ทำ�งานมุ่งประสิทธิผล
S = Smart
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
A = Accountability
มีความรับผิดชอบ
O = Okay
ตอบรับข้อเสนอแนะ
2 = Two Ways Communication
สื่อสารสองทาง
6 = Six Networks           การบริหารจัดการแบบกระจายอำ�นาจและร่วมมือกันเป็น 6 สหวิทยาเขต
จุดเน้น
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะสนับสนุนสถานศึกษาในทุกมิติ เลิกกำ�หนดกรอบการทำ�งาน ส่งเสริม
ให้สถานศึกษามีอสิ ระทางความคิดในเชิงบริหารจัดการศึกษา กำ�หนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 จุดเน้น
ประกอบด้วย
1) การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน
2) การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำ�เพ็ญ
ประโยชน์ และรักษาดินแดน
4) การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา  1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์ เลี้ยงเพื่อ               
เป็นอาหาร
5) การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ    
6) การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
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7) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
8) การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9) การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้น
10) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20
11) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK)
12) การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ
13) การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก
14) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของ สถานศึกษา 
15) การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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บทที่ 3
ผลการดำ�เนินงาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานด้าน ICT
งบประมาณจากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำ�นวน 31,060 บาท
การดำ�เนินงานและกิจกรรมที่สำ�คัญ
1. ประชุมวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานด้าน ICT กิจกรรมศึกษาดูงาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ ศึกษาดูงาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาดูงาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี       
เขต 1 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และ ศึกษาดูงาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1
และติดตามผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าร่วมประชุมผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
4. ประเมินผลการดำ�เนินงาน สรุปรายงานผลการดำ�เนินงาน
ผลการประเมินโครงการ
กิจกรรมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ณ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 1 และจังหวัดตราด บุคลากรเข้าร่วม 9 คน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน สามารถนำ�ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่ นักเรียน บุคลากรและหน่วยงานอืน่ ได้ๆ
ภาพกิจกรรม
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่บุคลากรในสำ�นักงานเขตพื้นการศึกษาได้เห็นการปฏิบัติงานในสำ�นักงาน
เขตพื้นที่อื่นเพื่อนำ�มาปรับปรุงองค์กร
3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทิน
          4. ยืดหยุ่นการกำ�หนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ
5. จัดทำ�ตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ
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2. ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในปี
งบประมาณ 2563 ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระส�ำคัญในสิทธิประโยชน์จะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุ
ราชการ และสามารถด�ำเนินการยืน่ ขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประโยชน์จากระบบ
(Pension Electronic Filing) ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ�ำเกษียณอายุราชการจ�ำนวน 83 ราย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำ  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ  
2563 จ�ำนวน 83 ราย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน  17 ราย รวม 100 ราย
เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ�ำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ
2563 ด�ำเนินการยื่นขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเองทาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ
คิดเป็นร้อยละร้อย
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ�ำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ  
2563 ได้รับเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นเดือนแรก
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ�ำในสังกัด ใช้ประโยชน์จากระบบ (Pension
Electronic Filing) ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ
ผลการด�ำเนินงาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
2563 ด�ำเนินการยืน่ ขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ
ได้ครบถ้วนทุกราย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
2563 ได้รับเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญภายในเดือนตุลาคมคม 2563 ได้รับเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญภายในเดือนตุลาคม
2563 เป็นเดือนแรก
ระยะเวลาการด�ำเนินการ
ด�ำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการประชุม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26       
วันที่ 9 - 11 มิถุนายน  พ.ศ.2563
งบประมาณที่ใช้ด�ำเนินการ
  
งบด�ำเนินงานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ�ำนวน 23,000 บาท                                                       
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดำเนินงาน
ตามแผนปฏิ
ทิน กิจ:กรรม
เพื่อการพั
่ยั่งยืนในหน่วดยงาน
3. ชื่อโครงการ
โครงการสร้
างจิฒตนางานที
สำ�นึกในการลดและคั
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานโดยใช้หลักการ 3R
2563 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีจิตสำนึกที่ดี
2. เพื่อส่ประจำ
งเสริ�มปีสนังบประมาณ
บสนุนให้ข้าพ.ศ.
ราชการครู
วัตถุประสงค์ กและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างยั่งยืน
สร้างความตระหนั
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดำ�เนินงาน
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีองค์ความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
ตามแผนปฏิทิน กิจกรรม เพื่อการพัฒนางานที่ยั่งยืนในหน่วยงาน
หน้าที่และความสำคัญ
ดแยกขยะมู
ลฝอยในหน่วกยงาน
2.ในการบริ
เพื่อส่งเสริหารจั
มสนัดบการ
สนุนการลดและคั
ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
ษาในสัโดยใช้
งกัดมีหจลัิตกสำการ
�นึกที๓R่ด    ี

สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีองค์ความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
1. จัดทำโครงการเพื
ขออนุ
มัติ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยใช้หลักการ 3R
หน้าที่และความสำ
�คัญในการบริห่อารจั
ดการ
กิจกรรม 2. ประชุมวางแผนงานแต่งตั้งคณะทำงาน
3. ประชุ
างจิตนึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
1. มจัชีด้แทำจงการดำเนิ
�โครงการเพืน่อการตามโครงการสร้
ขออนุมัติ
ในหน่วยงาน โดยใช้ห2.ลักประชุ
การม3R
สู่ภาคการปฏิ
ัติ �งาน
วางแผนงานแต่
งตับ้งคณะทำ
3. ประชุ
จงการดำใ�ห้เนิมนีกการตามโครงการสร้
างจิตลนึฝอยในหน่
กในการลดและคั
4. ประชาสั
มพันมชีธ์้แรณรงค์
ารลดและคัดแยกขยะมู
วยงานดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน
โดยใช้นหงานตามกิ
ลักการ 3Rจกรรม
สู่ภาคการปฏิบัติ
5. ดำเนิ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
6. สรุป4.รายงานผลการดำเนิ
นงาน
5. ดำ�เนินงานตามกิจกรรม
6. สรุปรายงานผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน
1. บุคลากรทางการศึ
กษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย
1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย                     
ในหน่ในหน่
วยงาน
โดยใช้
หลัหกลัการ
ได้ออย่ย่าางถูงถูกกต้ต้อองง
วยงาน
โดยใช้
กการ3R3R  ได้
2. บุคลากรทางการศึ
กษาในสั
งกัด งมีกัจดิต  มี
สำนึจิตกสำที�่ดนึีแกละให้
ความสำคั
ญในการลดขยะมู
ลฝอยลฝอย                 
2. บุคลากรทางการศึ
กษาในสั
ที่ดีและให้
ความสำ
�คัญในการลดขยะมู
โดยการร่
วมมืวอมมืร่วอมใจกั
นในการลดขยะในหน่
โดยการร่
ร่วมใจกั
นในการลดขยะในหน่ววยงาน
ยงาน
ภาพกิ
จกรรม
ภาพกิ
จกรรม

กิจกรรม
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4. ชื่อโครงการ : จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  แสดงบริบทและอุปสรรค
ในการทำ�งานของเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพือ่ นำ�ผลการดำ�เนินงานในปีทผ่ี า่ นมานำ�มาแก้ไขปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการดำ�เนินงานตาม
กลยุทธ์ของสถานศึกษาในสังกัดและของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ปีงบประมาณ 2563
ให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
1. วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  ของเล่มรายงานของปีที่ผ่านมาเพื่อนำ�มาวิเคราะห์และปรับปรุง                   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.  บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3. บันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการตามแผนประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งผล  
การดำ�เนินโครงการที่ได้ดำ�เนินการเรียบร้อยแล้ว
4. จัดทำ�ร่างรายงานทีจ่ ดั ทำ�เรียบร้อยแล้วเสนอผูบ้ งั คับบัญชากลัน่ กลองข้อมูลและตรวจสอบความถูกผิด
ของเอกสาร ออกแบบปกรายงาน
5. จัดทำ�รูปเล่มรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
6. สรุปผลการจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินการให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ทราบ
ผลการดำ�เนินงาน			
1. สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับทราบผลการดำ�เนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมนำ�ผลการดำ�เนินงานดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและบริหารการดำ�เนิน
งานในปี 2564
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับทราบผลการดำ�เนินงานและอุปสรรคในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งสามารถดูได้จาก เว็บไซต์ สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 http://www.web.ses26.go.th/
ปัญหา/อุปสรรค
1. การสรุปผลรายงานผลการดำ�เนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความล่าช้าเนื่องจากผู้รับผิดชอบ                
ส่งรายงานโครงการไม่ครบตามวันเวลาที่กำ�หนด
2. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จัดสรรมาให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความ
ล่าช้าทำ�ให้เร่งดำ�เนินการในช่วงสิ้นงบประมาณประกอบกับภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
(COVID - 19) ส่งผลให้เวลาสรุปผลรายงานการดำ�เนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ไม่ทันเวลา
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บคุ ลากรเห็นความส�ำคัญของการท�ำรายงานผลโครงการ
ให้ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อน�ำรายงานที่ได้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณปีต่อไป
2. การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอย่างรวดเร็ว และชัดเจน เพือ่ จะได้
ชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ชื่อโครงการ : การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2563
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ
3. เพือ่ ให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดได้มแี ผนประกอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กิจกรรม
1. แจ้งนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-แจ้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการ
-SWOT ANALYSIS
-วิเคราะห์ข้อมูล
4. แจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 เพื่อจัดท�ำโครงการ   
และเสนอโครงการจะด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุม่ นโยบายและแผนตามระยะเวลาทีก่ �ำหนด
5. กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ�ำนวนโครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้
โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์
6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ
7. จัดท�ำร่างแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. น�ำเสนอแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
10. จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ�ำปีรายงานให้ สพฐ. ทราบ
11. น�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีไปสู่การปฏิบัติ
12. รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งนโยบายต่างๆ                      
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ งบด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการใช้                         
เพื่อวิเคราะห์การจัดท�ำโครงการเพื่อใช้พิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                      
และได้ ป ระชุ ม รองผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและผู ้ อ�ำนวยการกลุ ่ ม เพื่ อ ก�ำหนดทิ ศ ทาง                            
และแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งพิจารณา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562 จากนั้นประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี      
งบประมาณ 2563 ดังนี้ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ประชุมกลั่นกรองโครงการและวงเงินงบประมาณ
จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563  คณะกรรมการมีมติให้กลุ่มต่างๆ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปรับแก้ไขโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามคณะกรรมการฯพิจารณา  พร้อมทั้งให้ส่ง        
รายละเอียดที่ปรับ   แก้ไขแล้วให้กลุ่มนโยบายและแผนตามมติภายในวันที่ 28 มกราคม 2563  กลุ่มนโยบาย
และแผนจึงได้ น�ำแผนการใช้จา่ ยงบประมาณและโครงการเพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 29 เมษายน 2563            
ในคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครัง้ ที่ 5/2563 และจัดท�ำเป็นเล่มแผนปฏิบตั กิ าร                
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้กลุ่มต่างๆและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบด�ำเนินงานและแนวทาง                      
ในการปฏิบัติ ต่อไป
ปัญหาอุปสรรค ยังคงเป็นปัญหาเดิม ดังนี้
1. ในการจัดท�ำโครงการเพือ่ บรรจุในแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีนนั้ เนือ่ งจากแต่ละกลุม่ มีภารกิจทีจ่ ะต้อง            
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมามีค่อนข้างจ�ำกัดจึงเกิดปัญหา เรื่องงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงานเพราะต้องด�ำเนินงานพร้อมๆกันทุกฝ่าย
2. การน�ำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่ไปด�ำเนินงาน        
ซ�้ำซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�ำให้เกิดการใช้งบประมาณ
ซ�้ำซ้อน
3. โครงการทีด่ �ำเนินการหรือบรรจุในแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีไม่สามารถตอบสนองการรายงานผลการ
ด�ำเนินงานตามค�ำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS) หรือการรายงานผลการด�ำเนินงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัด                
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ, การรายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (E-Mes) และการบริหารจัดการศึกษา                         
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สตผ.) การราย
งานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานศึกษาธิการ ภาคการรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด การรายงานผลการด�ำเนินงานของจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) และการรายงานติดตามผลการด�ำเนิน
งานของส�ำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส�ำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้ความส�ำคัญหรือศึกษาท�ำความเข้าใจแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนจะเสนอ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี เมื่อด�ำเนินงานหรือกิจกรรมในโครงการ จึงไม่สามารถ
ตอบสนองการรายงานผลการด�ำเนินงานต่างๆ ได้

ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ,การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) และการรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
ของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้ความสำคัญหรือศึกษาทำความเข้าใจแบบรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อน
จะเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อดำเนินงานหรือกิจกรรมในโครงการ
อเสนอแนะ
จึข้งไม่
สามารถตอบสนองการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆได้
1. เนื่องจากงบประมาณมีจ�ำกัด อาจจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการและหากโครงการ/
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมใด
งบประมาณจัดสรรมาโดยตรงจากส�ำนั
กษาขั้นพื้นฐานและถ้าพิจารณา
1. เนื่อมีงจากงบประมาณมี
จำกัด อาจจำเป็ นต้กองานคณะกรรมการการศึ
งจั ดลำดับความสำคัญของโครงการและหากโครงการ/
นว่าพอสมควรที
่จะสามารถด�ำเนิ
นกิจกรรมผลักกงานคณะกรรมการการศึ
ดันนโยบายสู่การปฏิบกัตษาขั
ิได้ก้น็คพืวรพิ
จารณาตัาดพิงบประมาณ   
กิเห็
จกรรมใด
มีงบประมาณจั
ดสรรมาโดยตรงจากสำนั
้นฐานและถ้
จารณา
อนหรือตัด่จโครงการ/กิ
จกรรมนั
้นออกจากแผนปฏิ
การประจ�ำปี
หรืจอารณาตั
ให้คงไว้ดงบประมาณที
แต่รองบประมาณ
เห็ทีน่ซว่�้ำาซ้พอสมควรที
ะสามารถดำเนิ
นกิจกรรมผลั
กดันนโยบายสูบัต่กิารปฏิ
บัติได้ก็ควรพิ
่
จัดสรรจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
้นฐาน โดยตรง
งเสนอของบประมาณ
ซ้ทีำซ้่รัอบนหรื
อตัดโครงการ/กิ
จกรรมนั้นออกจากแผนปฏิ
บัต้นิกพืารประจำปี
หรือให้ถ้าคไม่งไว้เพีแยต่งพอจึ
รองบประมาณที
่รับจัดสรร
เพิ่มสำนั
จากผูกงานคณะกรรมการการศึ
้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื
้นที้น่กพืารศึ
กษาเพื
่อพิจถ้ารณา ต่
ไป งเสนอของบประมาณเพิ่มจาก
จาก
กษาขั
้นฐาน
โดยตรง
าไม่เพียองพอจึ
ผู้อำนวยการสำนั
กงานเขตพืน้นงานเพื
ที่การศึ่อรายงานผลการด�ำเนิ
กษาเพื่อพิจารณา ต่อนไปงานของหน่วยเหนือ ควรบูรณาการท�ำงานร่วมกัน            
2. ในการด�ำเนิ
2. ในการดำเนิ
นงานเพื
่อรายงานผลการดำเนิ
นงานของหน่
อ กควรบู
น กงาน
โดยเฉพาะ
กพร.สพฐ.
และส�ำนั
กติดตาม และประเมิ
นผลการจัวยเหนื
ดการศึ
ษาขัร้นณาการทำงานร่
พื้นฐาน (สตผ.)วมกั
และส�ำนั
โดยเฉพาะ
และสำนักตรวจราชการและติ
กติดตาม และประเมิดนตามประเมิ
ผลการจัดการศึ
ษาขัก้นปลั
พื้นดฐาน
( สตผ.)กและสำนั
ศึกษาธิการกพร.สพฐ.
ภาค และส�ำนั
นผล กส�ำนั
กระทรวงศึ
ษาธิการกงาน
ในการ     
ศึจักดษาธิ
การ ภาค และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมิ
นผลวมกั
สำนันกเพืปลั่อลดภาระการรายงานการและจั
ดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำ
ท�ำระบบรายงานและแบบรายงานผลการด�ำเนิ
นงานร่
ดท�ำ
ระบบรายงานและแบบรายงานผลการดำเนิ
นงานร่วมกั
่อลดภาระการรายงานการและจั
ดทำเอกสารต่
างๆดท�ำ
เอกสารต่างๆ ของสถานศึกษาและส�ำนักงานเขตพื
้นทีน่กเพืารศึ
กษาหลายครั้งรวมทั้งเพื่อความชั
ดเจนในการจั
ของสถานศึ
กษาและสำนักงานเขตพื
ที่การศึกษาหลายครั
เพื่อนความชั
ดเจนในการจั
ทำกิ
กิจกรรม และโครงการเพื
่อขับเคลื่อ้นนนโยบายสู
่การปฏิบัต้งิจรวมทั
ะได้ด้ง�ำเนิ
การในครั
้งเดียวเตรียดมสิ
่งต่จากรรม
งๆ ที่หน่วย
และโครงการเพื
ขับเคลืม่อีเวลา 
นนโยบายสู
่การปฏิ
บัตยิจนการสอนและปรั
ะได้ดำเนินการในครับ้งปรุเดีงยพัวเตรี
ยมสิ่งไต่ขการด�ำเนิ
างๆที่หน่วนยเหนื
เหนือต้องการ่อจะได้
ในการจั
ดการเรี
ฒนาแก้
งานร่อวมกับ
ต้ส�ำนั
องการ
จะได้มีเ้นวลา
ในการจั
กงานเขตพื
ที่การศึ
กษาดการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
รูปภาพ กิจกรรม
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6. ชื่อโครงการ : การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืนประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน 30,000 บาท ใช้งบประมาณ 8,120 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำ�เนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามกรอบประเมินของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    
ผูบ้ ริหารในสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มคี วาม
ตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำ�เนินให้บรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อนำ�แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและ
ขยายผล สู่สถานศึกษาในสังกัด
4. เพื่อให้การจัดทำ�รายงานและข้อมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการดำ�เนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นไปตามผลการดำ�เนินงานแต่ละตัวชี้วัดที่กำ�หนดไว้
5. เพื่อพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด
กิจกรรม
1. จัดทำ�โครงการเพื่อขออนุมัติ
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมรับทราบนโยบายการดำ�เนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. แต่งตั้งคณะทำ�งานรับผิดชอบตัวชี้วัด
4. ดำ�เนินการประชุมชี้แจงการดำ�เนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปี 2563 ระดับเขตพื้นที่ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
5. จัดทำ�เอกสารชี้แจงแนวทางดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 40 คน
6. ประชุมติดตามการรายงานและสรุปผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ รอบที่ 1
7. ดำ�เนินงานตามกิจกรรม
8. ประชุมติดตามการรายงานและสรุปผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ รอบที่ 2
9. ดำ�เนินงานตามกิจกรรม
10. สรุปรายงานผลการดำ�เนินงาน
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10.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกกลุ่มงานในสังกัด ดำเนินการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
บั ผิดชอบตัวบชีว้ัตดั ิรทุาชการประจำปี
กกลุม่ งานในสังงบประมาณ
กัด ด�ำเนินการรายงานตั
ตามมาตรการปรั
ปรุงประสิท่ยธิรวม
ภาพ
ประสิทธิภผูร้าพในการปฏิ
พ.ศ. 2563 วได้ชีคว้ ดั รบทั
นตามกำหนดบคะแนนเฉลี
ในการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ครบทันตามก�ำหนด คะแนนเฉลี่ยรวม 4.50701
4.17408
ภาพกิจกรรม

		

7. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลั
กปรัชญาของเศรษฐกิ
พอเพี
ยงด้านการศึกจษาพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้
7.
ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนหลักจปรั
ชญาของเศรษฐกิ
ตามหลั
กปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์
												
1.  เพื
ม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
2. วัตอ่ ถุส่งปเสริ
ระสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
พอเพี
ษา การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็น
2.1 เพื่อส่งเสริมจสนั
บสนุยนงด้ให้าสนการศึ
ถานศึกกษามี
เพือ้่ตให้
ครูสกามารถน�ำหลั
กปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพีกยษา
งมาใช้จดั การเรียนการสอน เพือ่ สร้างอุปนิสยั
ศูนย์การเรี2.ยนรู
ามหลั
ปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงด้านการศึ
พอเพียงให้นัก2.2
เรียนได้
เพื่อให้ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอน
เทศ ยติงให้
ดตาม
เพื่อสร้างอุ3.ปนิเพืส่อัยนิพอเพี
นักเรีและประเมิ
ยนได้ นผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อม    
เพื่อรับการประเมิ
นย์กติารเรี
้ตามหลักปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงด้านการศึ
2.3 นเพืเป็่อนนิศูเทศ
ดตามยนรูและประเมิ
นผลการจั
ดการศึกษาของสถานศึ
กษาที่มกีกษา 
ารเตรียม
เป้าหมายอมเพื่อ						
ความพร้
รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
1.3. สถานศึ
กษาที่สมัครเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
ด้านการศึกษา จ�ำนวน
1 กโรงเรี
3.1 สถานศึ
ษาทีย่สนมัครเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้2.านการศึ
กษา จำนวน
ยน
ครูสามารถน�ำหลั
กปรั1ชโรงเรี
ญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงมาใช้จดั การเรียนการสอนเพือ่ สร้างอุปนิสยั พอเพียง
ครูส35
ามารถนำหลั
ให้นักเรียนได้ 3.2
จ�ำนวน
โรงเรียน กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัย
พอเพียงให้
ักเรีได้ยนได้
จำนวน
น
3.นครู
รับการนิ
เทศ 35ติดโรงเรี
ตาม ยและประเมิ
นผลการจัดการศึกษาในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ครูได้ยรนการสอนเพื
ับการนิเทศ ติ่อดสร้ตาม
ษาในการนำหลั
พอเพียงมาใช้จ3.3
ัดการเรี
างอุปและประเมิ
นิสัยพอเพีนยผลการจั
งให้นักเรีดยการศึ
นได้ กจ�ำนวน
35 โรงเรีกยปรั
น ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้ จำนวน 35 โรงเรียน
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การด�ำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ประชุมเตรียมความพร้อมในการนิเทศและการจัดท�ำคูม่ อื แนวทางการนิเทศการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 18 คน
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตาม และประเมินผล
2.1 ด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู                ้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
2.2 ด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการให้ครู
สามารถน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียน
ได้ จ�ำนวน 35 โรง  
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา 
สู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
สรุปผลการด�ำเนินงาน
สถานศึกษาได้รับคู่มือแนวทางการนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน
ศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน          
ให้สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา คือ โรงเรียนดงใหญ่วทิ ยาคมรัชมังคลาภิเษก และครูสามารถน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้ รวมทั้งครูได้รับการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  นอกจากนี้ผลจากการนิเทศ ติดตาม ผู้บริหาร  
ครู นักเรียน เห็นคุณค่าและน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เช่น โรงเรียนกันทรวิชัย และโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ส่งผลให้นักเรียน                     
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ภาพสะท้อนผลการปฏิบัติ
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ภาพ การประชุมเตรียมความพร้อมในการนิเทศและการจัดทำ�คู่มือแนวทางการนิเทศการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
ภาพ ผลงานโรงเรียนกันทรวิชัยที่ดำ�เนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา

ภาพ ผลงานโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ที่ดำ�เนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
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8.ชื8.่อโครงการวั
นสำคั
ญต่าญงๆต่างๆ
ชื่อโครงการวั
นส�ำคั
งบประมาณที
่ได้ร่ไับด้จัรับดสรร
สพม.26
จำนวน
40,000
บาทบาท
ใช้งบประมาณ
28,970
บาท บาท
งบประมาณที
จัดสรร
สพม.26
จ�ำนวน
40,000
ใช้งบประมาณ
28,970
วัตถุวัปตถุระสงค์
ประสงค์
1. เพื
งกิจงกรรมที
่ควรปฏิ
บัตบิในวั
ญต่ญางต่าๆง ๆ
1. ่อเพืได้่อทได้ราบถึ
ทราบถึ
กิจกรรมที
่ควรปฏิ
ัติในนวัสำคั
นส�ำคั
2. เพื่อเพืสื่อบสืทอดขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
และวั
ฒนธรรมต่
าง าๆง ของไทย
          2.
บทอดขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
และวั
ฒนธรรมต่
ๆ ของไทย

กิจกรรม
กิจกรรม
คลากรในสั
กัดาเข้ร่วามกิ
ร่วมกิ
จกรรมและพิ
ีวันส�ำคั
ใหม่งานวั
งานวันนสงกรานต์
สงกรานต์ การเข้า
บุคบุลากรในสั
งกัดงเข้
จกรรมและพิ
ธีวันธสำคั
ญต่ญางต่าๆง ๆเช่นเช่นวันวันขึ้นขึ้นปีปีใหม่
ร่วมกิ
กรรมวั
นปิยนมหาราช
วันแม่วันแแม่
ห่งแชาติ
วันพ่วัอนแห่
ชาติงชาติ
ฯลฯฯลฯตลอดจนการประดั
บผ้า บผ้ตกแต่
งสถานที
การเข้
าร่วจมกิ
จกรรมวั
ปิยมหาราช
ห่งชาติ
พ่องแห่
ตลอดจนการประดั
า ตกแต่
ง ่
ราชการในวั
นส�ำคันญสำคั
ต่าญง ต่ๆาง ๆ
สถานที
่ราชการในวั
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
1. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
1.พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม (จ�ำนวนผู้เข้าร่วมพิธี 11 คน)
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม (จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี 11 คน)
1.

2. ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก            
2. ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพิธี ซุ้มที่ 1 ตั้งอยู่บนถนนมหาสารคาม – โกสุมพิสัย บริเวณ         
ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพิธี ซุ้มที่ 1 ตั้งอยู่บนถนนมหาสารคาม – โกสุมพิสัย
หน้าสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม (จ�ำนวนผู้เข้าร่วมพิธี 17 คน)
บริเวณหน้าสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม (จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี 17 คน)
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3. ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มดอกไม้ วันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม
2563  ณ อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย, กวด) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองข่า) จำ�นวน   
ผู้เข้าร่วมพิธี 4 คน

9. ชื่อโครงการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�ำนวน 30,000 บาท ใช้งบประมาณ 30,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในสังกัด
2. เพือ่ ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลส�ำเร็จกิจกรรม
ของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สาธารณชน  
3. เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีเวที ช่องทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม ผลส�ำเร็จ
ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน
กิจกรรม
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว การส่งผลงาน นวัตกรรม ผลส�ำเร็จ และการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของครู นักเรียน ผ่านเว็บไซต์
2. จัดจดหมายข่าวเพือ่ เผยแพร่ขา่ วสารความเคลือ่ นไหวของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด สพม.26
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ผลการดำเนินงาน
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1. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
ผลการด�ำเนินผูงาน
1. อบรมเชิ
งปฏิบคัตลากรในสั
ิการโครงการการสร้
างเครืกลุ
อข่่มาละ
ยประชาสั
พันธ์  
โรงเรียนละ
2 คน และบุ
งกัด สพม.26
1 คน ม(รวมจำนวนผู
้เข้าอบรม 80 คน)
ผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูผรู้ บั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน        
คน ปและบุ
ปัละญ2หา/อุ
สรรคคลากรในสังกัด สพม.26 กลุ่มละ 1 คน  (รวมจ�ำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน)
ปัญหา/อุระบบอิ
ปสรรคนเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ให้งาน ICT ดำเนินการแก้ไข
ให้งาน ICT ด�ำเนินการแก้ไข

10. ชื่อโครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท�ำรายงานประเมินตนเอง SAR
วัตถุประสงค์
10.ชื่อโครงการ
ฒมนางานประกั
นคุาณใจภาพการศึ
กษา ดและจั
ดทำรายงานประเมิ
ตนเองครูSAR
1. เพือ่ ส่งพัเสริ
ความรูค้ วามเข้
เกีย่ วกับแนวคิ
การประกั
นคุณภาพการศึกนษาแก่
ผรู้ บั ผิดชอบงาน
คุณภาพการศึกษาทั้ง 35 โรงเรียน
วัประกั
ตถุปนระสงค์
เพื่อ่อส่ถ่งาเสริ
ยทอดความรู
ละแนวทางการเขี
นรายงานการประเมิ
SARกษาแก่
ประจ�ำปี
ษา 
1.2. เพื
มความรู้ค้แวามเข้
าใจ เกี่ยวกับยแนวคิ
ดการประกันคุณนตนเอง
ภาพการศึ
ครูผกู้รารศึ
ับผิดกชอบงาน
2563นคุณภาพการศึกษาทั้ง 35 โรงเรียน
ประกั
กิจกรรม2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา
2563 1. การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผลการจัดการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR
2. การวิจยั และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
กิจกรรม
1. การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผลการจัดการเขียนรายงานการประเมินตนเองSAR
2. การวิจัยและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
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ผลการด�ำเนินงาน
1. ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวคิด แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26   

2. ครูและบุคลากร เข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจ�ำปีการศึกษา 2563
และได้เขียน SAR ของโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน โดยอ้างอิงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานการศึกษาของสมศ.
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11. ชื่อโครงการถอดบทเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนน�ำภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp Turbo)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
กิจกรรม
(Boot Camp Turbo)
1. 2.การวางแผน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ
(Boot Camp Turbo)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. การวางแผน
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ
ท�ำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนิ- นจัดการ
- จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
- ประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานตามโครงการ
3. การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
2. ด�ำเนินการ
- จั-ดการกิ
ท�ำข้อมูจลกรรมถอดบทเรี
สารสนเทศ ยนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ติดตาม ครูยผนู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp Turbo
3. การจั- ดนิกิเจทศ
กรรมถอดบทเรี
- การกิจกรรมถอดบทเรี
ยนครูผู้สอนภาษาอั
งกฤษเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรม
4.รายงานผลการจั
ดกิจกรรมถอดบทเรี
ยนและนิ
- นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp  Turbo
Boot Camp Turbo
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและนิเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp Turbo

ผลการดำเนิ
นงาน
ผลการด�ำเนิ
นงาน
นิเทศติดติตาม
ดตามครู
ครูผผู้สู้สอนภาษาอั
่ผ่านการอบรม
Boot Boot
Camp  Turbo
1 นิ1.เทศ
อนภาษาอังกฤษที
งกฤษที
่ผ่านการอบรม
Camp Turbo

ปัญหา/อุ
ปสรรค
ปัญหา/อุ
ปสรรค
สรรในการจัดดกิกิจกรรมถอดบทเรี
ยนจึงยด�ำเนิ
การนินเทศ
ติดเตาม
ู้สอนวิครู
ชาภาษา
1. 1.ไม่ไม่
ได้ไรด้ับรับจัจัดดสรรในการจั
จกรรมถอดบทเรี
นจึงนดำเนิ
การนิ
ทศ ครู
ติดผตาม
ผู้สอนวิชา
อังกฤษที
่ผ่านการอบรม
Boot Boot
Camp  Turbo
เพียงกิจได้
กรรมเดี
ยวจกรรมเดียว
ภาษาอั
งกฤษที
่ผ่านการอบรม
Camp ได้Turbo
เพียงกิ
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12. ชื่อโครงการ : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เกิดความเข้มแข็ง(ก.ต.ป.น.)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำ�นวน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ 63,000 บาท
วัตถุประสงค์
  
1. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
  
2. เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3. เพื่อนำ�ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กิจกรรม

35

ผลการด�ำเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ทั้ง 35 แห่ง ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีเอกสารหลักฐาน ในการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด           
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.1 เชิงปริมาณ
       3.1.1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ�ำนวน 2 ครั้ง /ปี
3.1.2. โรงเรียนในสังกัดสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน          
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1 ครั้ง / ปี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ทุกโรงเรียนได้รับการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอ้ มูลสารสนเทศผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่สามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่าง            
มีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการ
ท�ำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กร
ที่ท�ำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน
13. ชื่อโครงการ : การจัดเก็บข้อมูลและติดตามการด�ำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จ�ำนวน 20,000 บาท ใช้งบประมาณ 20,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (ยากจนพิเศษ) ติดตามการ
จ่ายเงินให้กับนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขการขอรับสนับสนุนเงิน
อุดหนุน
2. เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจน
พิเศษในปีการศึกษา 2563 ครบทุกคน และได้น�ำข้อมูลไปขอรับการพิจารณาเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน และได้น�ำข้อมูลไปขอรับการพิจารณาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขครบทุกคน
ในปีการศึกษา 2563
กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการก�ำกับติดตาม กระบวนการและ การใช้จา่ ยเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แบบมี
เงื่อนไขในสถานศึกษา
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2. กำกับติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรองตรวจสอบ ข้อมูล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 37
ที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
2. ก�ำกับติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรองตรวจสอบ ข้อมูล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถาน
ผลการดำเนินงาน
ศึกษาที่ โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
ด้ ว ย กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26
ผลการด�ำเนินงาน
ได้กำหนดจั
ดเก็ดบการศึ
ข้อมูกลษา 
และติ
ดตามการดำเนิ
ดกรองปั
จัยพื26
้นฐานเงิ
นอุดหนุดน
ด้วยดโครงการการจั
กลุ่มส่งเสริมการจั
ส�ำนั
กงานเขตพื้นทีน่กงานระบบคั
ารศึกษามัธยมศึ
กษา จเขต
ได้ก�ำหนดจั
นัโครงการการจั
กเรียนยากจนดเก็(เงิบนข้ทุอนมูลเสมอภาค)
ของสำนักงานเขตพื
้ นที่กดารศึ
กษามั
กษา นเขต
26นซึนั่งกมีเรีวัตยถุนยากจน
ประสงค์
และติดตามการด�ำเนิ
นงานระบบคั
กรองปั
จจัธยยมศึ
พื้นฐานเงิ
อุดหนุ
เพื
ดสรรเงิกนงานเขตพื
อุดหนุนต่้นอทีนั่การศึ
กเรียกนยากจนแบบมี
เงื่อนไข
เศษ) ติเพืด่อตามการจ่
ายเงิน
(เงิ่อนติทุดนตามผลการจั
เสมอภาค) ของส�ำนั
ษามัธยมศึกษา เขต
26 ซึ(ยากจนพิ
่งมีวัตถุประสงค์
ติดตามผลการ
ให้
ับนักนเรีอุยดนยากจนพิ
กษาที
่เข้าร่ ว(ยากจนพิ
มโครงการตามเงื
นไขการขอรั
สนักบับสนุ
นอุดหนุ น
จัดกสรรเงิ
หนุนต่อนักเเรีศษของสถานศึ
ยนยากจนแบบมี
เงื่อนไข
เศษ) ติด่อตามการจ่
ายเงินบให้
นักนเรีเงิยนยากจน
โดยการเก็
บข้อมูลกสภาพ
พิกัดแหล่งที่ออ่ ยูนไขการขอรั
่อาศัย และรายได้
เฉลีน่ยเงิต่นออุครั
วเรืนอโดยการเก็
นของนักเรีบยข้นตามความเป็
พิเศษของสถานศึ
ษาทีเ่ ข้าบ้ร่าวนมโครงการตามเงื
บสนับสนุ
ดหนุ
อมูลสภาพบ้านน
พิกงัดเพืแหล่
งทีอ่อมูยูล่อมาประกอบการพิ
าศัย และรายได้เจฉลีารณาจั
่ยต่อครั
วเรือนของนักเรียนตามความเป็
จริงเพื่อน�ำข้
อมูลอมาประกอบ
จริ
่อนำข้
ดสรรงบประมาณสนั
บสนุนค่าใช้จ่านยในการช่
วยเหลื
ให้สอดคล้อง
จารณาจั
ดสรรงบประมาณสนั
บสนุนค่ดาประสิ
ใช้จ่าทยในการช่
วยเหลืงอบประมาณอย่
ให้สอดคล้องกัางสู
บเกณฑ์
กัการพิ
บเกณฑ์
ตามความจำเป็
น เหมาะสมและเกิ
ธิภาพในการใช้
งสุด ตามความจ�ำเป็น
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างสูงสุด
การออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2563 ณ เขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและบ้านนักเรียน
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
08.00 – 17.30 น.
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
08.00 – 17.30 น.
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
08.00 – 17.30 น.
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
08.00 – 17.30 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
08.00 – 17.30 น.
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
08.00 – 17.30 น.

กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลฯ
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม/มัธยมยางสีสุราช
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนยางวิทยาคม
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
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ภาพกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน
ภาพกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน

การด�ำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ปีการศึกษา  2563
การดำเนิ
ผลสรุ
ปได้ดังนต่การเยี
อไปนี่ย้ มบ้านนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2563 ผลสรุป
ได้ดังต่1.อไปนี
้ ยอยู่ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา 
การอาศั
กเรีา ยนนักพบว่
า นัลกักเรีษณะที
ยนส่ว่อนมากไม่
ได้นอมีาศัสยภาพทรุ
อยู่กับบิดดโทรม
ามารดา
2. 1.ลักการอาศั
ษณะที่อยยูอยู
่อาศั่ของนั
ย พบว่
เรียนมี
ยู่อาศัยเป็
ท�ำจากวัสดุสังกะสีและ
ไม้ไผ่เหลือใช้2. ลักษณะที่อยู่อาศัย พบว่า นักเรียนมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นมีสภาพทรุดโทรม ทำจากวัสดุสังกะสี
และไม้3.ไผ่เการเดิ
หลือใช้นทางมาโรงเรียน พบว่า  นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจ�ำทาง ทางโรงเรียนจะช่วยค่า
โดยสารครึ่ง3.หนึการเดิ
่ง นทางมาโรงเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทาง ทางโรงเรียนจะช่วย
ค่าโดยสารครึ
่งหนึ่ง
4. สถานภาพของบิ
ดามารดา  พบว่า  บิดามารดาของนักเรียนมีสถานภาพบิดามารดาหย่าร้าง และบิดา
มารดาเสียชี4.วิตสถานภาพของบิดามารดา พบว่า บิดามารดาของนักเรียนมีสถานภาพบิดามารดาหย่าร้าง และบิดา
5. ยความสั
มารดาเสี
ชีวิต มพันธ์ในครอบครัว พบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับดี
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5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับดี
6. พฤติกรรมการใช้เวลาส่วนใหญ่ของนักเรียนในวันหยุด พบว่า  นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันหยุด
ช่วยงานบ้าน /ช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ / และนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันหยุดท�ำงานพิเศษหารายได้
7. สภาพฐานะของครอบครัว พบว่า นักเรียนมีสภาพฐานะของครอบครัวอยูใ่ นระดับยากจน และนักเรียน
มีสภาพฐานะของครอบครัวอยู่ในระดับต้องได้รับการช่วยเหลือ  
สรุปได้ว่าการเยี่ยมบ้านนักเรียนบังเกิดผลดี โดย ผลดีต่อครูท�ำให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล    
ท�ำให้เข้าใจนักเรียนมากขึ้น และ ได้เห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนในความปกครอง ผลดี
ต่อผู้ปกครองท�ำให้ ได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน และสามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษา
ปัญหาของบุตรหลานกับครู และผลดีต่อนักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและ
โรงเรียน
14. ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจ�ำปี 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จ�ำนวน 70,000 บาท ใช้งบประมาณ 70,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เด็กนักเรียนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษา ให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถร่วมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
3. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพือ่ สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (ฉก.ชน.สพม.26) และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ในสังกัดและออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา 
กิจกรรม

1. การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประชุมคณะกรรมการก�ำกับติดตาม กระบวนการและ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข           
ในสถานศึกษา  
2. ก�ำกับติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรองตรวจสอบ ข้อมูล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถาน
ศึกษาที่ โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
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ผลการดำเนินงาน
อบรมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง

ผลการด�ำเนินงาน
และช่วยเหลือนัอบรมเจ้
กเรียนาพนัสพม.26
จำนวน
35 โรง โรงเรี
นกละ
2 คน และบุ
ลากรทางการศึ
กษาวยเหลือ          
กงานส่งเสริ
มความประพฤติ
นกั เรียยนนั
ศึกษา ประจ�ำศู
นย์คเฉพาะกิ
จคุม้ ครอง และช่
นักเรีย90
น สพม.26
โรง โรงเรียทนธาจารย์
ละ 2 คน
คลากรทางการศึ
รวมจำนวน
คน ณ ห้จ�ำนวน
องประชุ35มพระเทพสิ
สำนัและบุ
กงานเขตพื
้นที่การศึกกษา 
ษามัรวมจ�ำนวน
ธยมศึกษา90เขตคน                      26
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ต�ำบลแวงน่าง อ�ำเภอ
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิภาพกิ
จกรรมการจั
ดอบรมเจ้
งานส่งงเสริ
เสริมความประพฤติ
มความประพฤติ
เรีกยศึนนั
จกรรมการจั
ดอบรมเจ้าาพนั
พนักกงานส่
นักเรีนยักนนั
กษากศึกษา
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15.ชื่อโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ
41
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 100,000 บาท ใช้งบประมาณ 64,380 บาท
วัต15.
ถุประสงค์
ชื่อโครงการ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ
1. เพื่อ่ไติด้ดรตาม
นิเทศสพม.26
และประเมิ
นผลการจั
ดกิจกรรมให้
องกับนโยบายและจุ
งบประมาณที
ับจัดสรร
จ�ำนวน
100,000
บาท ใช้สงอดคล้
บประมาณ
64,380 บาทดเน้น
การพั
ณภาพการศึกษาทุกระดับ
วัตถุฒปนาคุ
ระสงค์
ตาม  นิ
เทศ  และประเมิ
นผลการจัดกิจกรรมให้บสัตอดคล้
บนโยบายและจุดเน้น การพัฒนา 
2. 1.เพืเพื่ออ่ พัติฒดนาศึ
กษานิ
เทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิ
ิงานได้องกั
ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึ
กระดับ
3. เพื่อกพัษาทุ
ฒนากระบวนการนิ
เทศตามสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียนและพัฒนาระบบ
2. เพื่อพัฒนาศึ
การนิเทศภายในโรงเรี
ยน กษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศตามสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียนและพัฒนาระบบ
กิจการนิ
กรรมเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน และปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศและประเมินความพร้อมการสอน
กิจกรรม
ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัและปฏิ
สโคโรนา
กิจกรรมที
่ 1 ประชุมวางแผน
บัติก2019
ารสร้า(COVID-19)
งเครื่องมือนิเทศและประเมินความพร้อมการสอน   
กิจกรรมที
่ 2รปฏิ
บัติการประเมิ
อมการสอนทางไกลในสถานการณ์
ในสถานการณ์
แพร่
ะบาดของโรคติ
ดเชืน้อความพร้
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)           แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019่ 2(COVID-19)
และงานนโยบาย
โดยคณะประเมินฯ
กิจกรรมที
ปฏิบัติการประเมิ
นความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติด
กรรมที่ 3 ปฏิ(COVID-19)  และงานนโยบาย  โดยคณะประเมิ
บัติการประเมินการเตรียมความพร้อมการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรักิสจโคโรนา 2019
นฯ  
กิจกรรมที
ปฏิบัติการประเมิ
นการเตรี
ระบาดของโรคติ
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019่ 3 (COVID-19)
ภาคเรี
ยนที่ 1ยมความพร้
ปีการศึกษาอมการสอนในสถานการณ์
2563 และงานนโยบายแพร่
โดยคณะประเมิ
นฯ ด
เชื้อไวรักิสจโคโรนา 2019
(COVID-19)  ภาคเรี
ยนที
่ 1 ปีการศึ
กษา 2563  และงานนโยบาย  โดยคณะประเมินฯ  
กรรมที่ 4 ประชุ
ม ถอดบทเรียนสรุ
ปผลการนิ
เทศทำรายงานโครงการ
กิจกรรมที่ 4  ประชุม  ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศท�ำรายงานโครงการ
ผลการดำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการสร้างเครื่องมือนิเทศ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการสร้างเครื่องมือนิเทศ
คณะศึกษานิเทศก์ประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพความต้องการนิเทศ
คณะศึกษานิเทศก์ประชุม  วางแผน  วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพความต้องการนิเทศของ
ของสถานศึ
กษาเพื่อก�ำหนดเนื
่อกำหนดเนื้อหาสาระในการนิ
้อหาสาระในการนิเทศ
เทศและจั
และจัดดท�ำเครื
ทำเครื่อ่องมืงมืออการนิ
การนิเเทศ
ทศ และเครื
สถานศึกษาเพื
และเครื่อ่องมื
งมืออประเมิ
ประเมินนความ
ความพร้
อมการสอนทางไกลในสถานการณ์
แพร่
ระบาดของโรคติดเชื
ดเชื้อไวรั
้อไวรัสโคโรนา 2019
สโคโรนา 2019 (COVID-19)
(COVID-19) และงาน
พร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์
แพร่
ระบาดของโรคติ
และงานนโยบายจั
ดทำเครื
งมือการนิ
และเครื
อประเมิ
นความพร้
อมการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่
นโยบายจัดท�ำเครื
่องมือ่อการนิ
เทศ เทศ
และเครื
่องมื่อองมืประเมิ
นความพร้
อมการสอนทางไกลในสถานการณ์
แพร่
ระบาดของโรคติ
้อไวรั
สโคโรนา 2019(COVID-19)  และงานนโยบาย  
(COVID-19) และงานนโยบาย
ระบาดของโรคติ
ดเชืด้อเชืไวรั
สโคโรนา 2019
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กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการประเมินความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และงานนโยบาย  โดยคณะประเมินฯ  
ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  ตามภาระงานหลักและงานนโยบาย  โดยศึกษานิเทศก์ จำ�นวน 5 วัน โดยแบ่ง
เป็น 3 ทีม

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการประเมินการเตรียมความพร้อมการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  และงานนโยบาย  โดยคณะประเมินฯ
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กิจกรรมที่ 4 ประชุม ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศทำรายงานโครงการ
คณะศึกษานิเทศก์ประชุม ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 ประชุม  ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศทำ�รายงานโครงการ
การจัคณะศึ
ดการศึ
กษาเทศก์ประชุม  ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กษานิ

ปัญหา/อุปสรรค
ในการนิเทศติดตาม  โรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ 2563  ได้มีบูรณาการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล
ปัญหา/อุปสรรค
ตามนโยบาย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งไม่ได้มีในแผนที่ได้วางแผนไว้

ในการนิเทศติดตาม โรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ 2563 ได้มีบูรณาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
ตามนโยบาย
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่ได้มีในแผนที่ได้วางแผนไว้
ควรวางแผนด้านงบประมาณไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายทีไ่ ม่มงี บประมาณให้

ข้อเสนอแนะ
16. ชือ่ โครงการ : สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึ
กษาและโรงเรีายนงบประมาณไว้
นมัธยมศึกษาขนาดเล็
กในสั
กงานเขตพื
ารศึกตามนโยบายที
ษามัธยมศึกษาเขต
ควรวางแผนด้
ล่วงหน้
าเพืงกั่อดใช้ส�ำนั
ในการนิ
เทศ ้นติทีด่กตาม
่ไม่ม26ีงบประมาณให้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จ�ำนวน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ 50,000 บาท
วัตถุประสงค์
16.ชื่อโครงการ
บสนุ
เสริมการพั
ฒนาคุ
ณภาพการจั
ดการศึ
านักงานเขตพื้นที่
1. เพื่อสนั
ส่งเสริ
ม พันฒและส่
นาคุณงภาพการจั
ดการศึ
กษาของโรงเรี
ยนขนาดเล็
กให้กมษาของสํ
ีคุณภาพตามมาตรฐานการ
บัติงานโรงเรี
ธยมศึกษา พ.ศ.
(ปรักบษาขนาดเล็
ปรุง พ.ศ. 2562)
การศึปฏิกษามั
ธยมศึยกนมั
ษาและโรงเรี
ยนมั2560
ธยมศึ
กในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา                  
มัธยมศึกษาเขต
26
พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียน
งบประมาณที
ับจัดสรร
สพฐ
50,000
ให้เป็นปัจจุบ่ได้ันรในโรงเรี
ยนในสั
งกัดจำนวน
ทั้ง 35 โรงเรี
ยน บาท ใช้งบประมาณ 50,000 บาท
วัตถุประสงค์3. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                       
(Independent
: IS)ณและการบริ
ดการด้
วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางเกณฑ์
างวัลคุณภาพ   
1. เพื่อส่งเสริStudy
ม พัฒนาคุ
ภาพการจัหดารจัการศึ
กษาของโรงเรี
ยนขนาดเล็
กให้มีคุณรภาพตามมาตรฐานการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียน
ปฏิบแห่
ัติงงานโรงเรี
ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มาตรฐานสากล
2. เพื4.่อส่เพืงเสริ
สนับสนุนการพั
ฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิ
บัติงานโรงเรี
ยนมั
ธยมศึกษา
่อติดมตามผลการดําเนิ
นงานของโรงเรี
ยนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน และประเมิ
นความพึ
งพอใจ

พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
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กิจกรรม
1.กิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 จำนวน 3 โรงเรียน(ตามบัญชีจัดสรร) ได้แก่ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยา
สรรค์ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ โรงเรียนละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท
2.กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามและสรุปรายงาน จำนวน 50,000 บาท(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.

1.1 ประชุมเพื่อกำหนดกรอบงาน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
มิถุนายน 2563
1.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มิถนุ ายน การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยจัดสรร ตุลาคม 2563
งบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม
กิจกรรมดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA)
3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
คุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน

2.

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 3
โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยา
สรรค์
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.2 กิจกรรมกำกับติดตาม การ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26
ทั้ง 35 โรงเรียน

3.

2.3 กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA)โรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26
จำนวน 14 โรงเรียน
กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามและสรุป
รายงาน
1. นิเทศ กำกับติดตามการนำมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.
2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35
โรงเรียน
2. นิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
การกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35
โรงเรียน
3. นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้า

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
มิถุนายน ตุลาคม 2563

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ

มิถุนายน ตุลาคม 2563

-

นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ

กรกฎาคม ตุลาคม 2563

50,000

นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA) ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 14
โรงเรียน
4. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็กที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
5. นำเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้
และผลงานนักเรียน นำไปสู่การเผยแพร่
ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ
6. สะท้อนผลผ่านกิจกรรมการสนทนา
กลุ่ม (focus group)
7. สรุปรายงาน

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำเนิ
นงาน เทศ กำ�กับติดตามการนำ�มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2560
1. ในการนิ
(ปรับปรุง 1.พ.ศ. ในการนิ
2562) โรงเรี
นในสั
ดทั้ง 35 โรงเรียน ได้นำ�มาตรฐานการปฏิ
ัติงานโรงเรี
ยนมัพ.ศ.
ธยมศึ2560
กษา 
เทศ ยกำกั
บติงดกัตามการนำมาตรฐานการปฏิ
บัติงานโรงเรียบนมั
ธยมศึกษา
พ.ศ. 2560 (ปรั(ปรั
บปรุ
ง พ.ศ.
ในการปฏิ
กโรงเรี
บปรุ
ง พ.ศ.2562)
2562)ไปใช้
โรงเรี
ยนในสับงกััตดิงานทุ
ทั้ง 35
โรงเรียนยน ได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกโรงเรียน
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2. ในการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา 47
47
(SESA) ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกโรงเรียน
2. ในการนิ2.เทศในการนิ
กํากับเทศ
ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้
อมูลสารสนเทศด้
านคุณานคุ
ภาพมั
ธยมศึ
กษากษา 
กํากับ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้
อมูลสารสนเทศด้
ณภาพมั
ธยมศึ
(SESA) ของโรงเรี
นในสังกัยดนในสั
ทั้ง 35
น มีกยารบั
ทึกนข้ทึอกมูข้ลอให้มูลเป็ให้นเป็ปันจปัจุจบจุันบันทุกทุโรงเรี
(SESA) ยของโรงเรี
งกัดโรงเรี
ทั้ง 35ยโรงเรี
น มีกนารบั
กโรงเรียยนน

3.ในการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
3. ในการนิเทศ  กํากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สํานั3.ในการนิ
กงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นดการเรี
ฐาน (OBECQA)
โดยในกลุ
่มโรงเรีกยษาค้
นที่อนยูคว้
่ในโครงการโรงเรี
ยน
เทศ กําStudy
กับ ติด:ตามการจั
ยนการสอน
รายวิชณาการศึ
าด้วยตนเอง
(Independent
IS) และการบริหารจั
ดการด้วยระบบคุ
ภาพ ตามแนวทางเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ
มาตรฐานสากล
14 :โรงเรี
ยน มีการจัดหการเรี
ย้นนการสอนรายวิ
าการศึตามแนวทางเกณฑ์
กโดยในกลุ
ษาค้นคว้่มาโรงเรี
ด้วยตนเอง
(Independent
(Independent
Study
IS) และการบริ
ารจั
ดการด้
ยระบบคุ
ณชภาพ
รางวั
คุณภาพแห่ง
แห่งสํานั
กงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
พื้นวฐาน
(OBECQA)
ยนที
่อยูล่ในโครงการ
งสําโรงเรี
นักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั
้นมีฐาน
ผ่า่มนแล้
โรงเรี
นกคืษาค้
อ โรงเรี
สํานักแห่
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขั14้นพืก้นโรงเรี
ฐานย้นนพื(OBECQA)
โดยในกลุ
โรงเรีว ย4นที
่อยู่ใยนโครงการโรงเรี
ยน ศึกษา
ยน มาตรฐานสากล
การจั(OBECQA)
ดการเรี
ยนการสอนรายวิ
ชาการศึ
นคว้ายด้นเขวาไร่
วยตนเอง                     
โรงเรีย(Independent
นวาปี14ปุทโรงเรี
ม โรงเรี
และโรงเรี
ยนสารคามพิ
ยาคม
ก 9นโรงเรี
น ยSCQA
สํานั
กงนารี
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขัชท้นาการศึ
พื้นฐานกอีษาค้
(OBECQA)
ผ่ยตนเอง
านแล้่นวประเมิ
4(Independent
โรงเรี
น คือ
มาตรฐานสากล
ยแห่
นยงมีนผดุ
การจั
ดการเรี
ยนการสอนรายวิ
คว้าด้ยวนขอยื
การศึยกนเขวาไร่
ษา 2564
และไม่
อยื
่น้นประเมิ
1(OBECQA)
โรงเรี
คือผ่แาละโรงเรี
โรงเรี
นทรวิยชนัย ทคืยาคม  
โรงเรี
ศึกษา 
โรงเรีกขยษาขั
นวาปี
ม นโรงเรี
ยนผดุยงนนารี
ย4นสารคามพิ
9 โรงเรีศยึกน          ษา
แห่งสํรอบปี
านักงานคณะกรรมการการศึ
พืป้นุทฐาน
นแล้ยวนกั
โรงเรี
อ โรงเรีอียกนเขวาไร่
ารศึกษา 2564
และไม่ขทอยื
่นประเมิ
โรงเรียยนนขอยื
คือ โรงเรี
ยนกันนทรวิ
ชัย
โรงเรียนวาปีขอยื
ปุท่นมประเมิ
โรงเรีน ยSCQA
นผดุงรอบปี
นารีแกละโรงเรี
ยนสารคามพิ
ยาคม
อีกน 91 โรงเรี
่นประเมิ
SCQA
4. ในการสั
งเกตชั
ยนในโรงเรี
ยนในสังกังกัดดทัทั้ง้ง35
โรงเรียนน โดยครู
ยนการสอน               
4. ในการสั
งเกตชั
เรี้นย่นเรีนในโรงเรี
โรงเรี
ารจัดการเรี
ดการเรี
ยนการสอน
รอบปีการศึกษา
2564
และไม่
ข้นอยื
ประเมิ
น ย1นในสั
โรงเรียน คือ 35โรงเรี
ยนกันโดยครู
ทรวิชมัยมีกีการจั
แบบ active
leaning
ื่อการจั
ดการเรียนรู
ยนรู้ท้ที่นี่น่า่าสนใจ
สนใจ
แบบ active
leaning
พร้อพร้
มทัอ้งมทั
มีส้งื่อมีสการจั
ดการเรี

4. ในการสังเกตชั้นเรียนในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน โดยครูมีการจัดการเรียนการสอน
แบบ active leaning พร้อมทั้งมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
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5. สะท้อนผลผ่านกิจกรรมการสนทนากลุม่ (focus group) ในกลุม่ โรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
ซึ่งได้มีการสนทนากลุ่ม (focus group) ในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภายในกิจกรรม                      
มีการน�ำเสนอผลส�ำเร็จของการพัฒนางาน ของโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์และ
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

ปัญหา/อุปสรรค
1. ห่วงเวลาในการประเมินนิเทศก�ำกับติดตามเป็นเวลาที่นานเนื่องจากออกประเมินนิเทศก�ำกับ ติดตาม
1 โรงเรียน 1 วัน
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับระยะเวลาให้กระชับขึ้น
17. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ�ำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบัน
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2564
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ. จ�ำนวน 55,000 บาท ใช้งบประมาณ 53,120 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประสานความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการคัดเลือกนักเรียน                  
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาในจังหวัด
มหาสารคามเข้าศึกษาต่อ
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2. เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
49
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
2. เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครอบคลุม       
4. เพื่อกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มี คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
5. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒ นา และ
4. เพื่อกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ�ำเพ็ญประโยชน์           
สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่ เรียนให้ กับนิสิ ตในโครงการและสถาบั นอุดมศึกษา/
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
อาชีวศึ5.กษาในพื
้นที่ รวมทั
นการพั
ฒนานิกสดีิตมให้ีทเี่เป็รียนนฐานกำลั
ญในการพั
ฒนา สังคม
เพื่อแลกเปลี
่ยนเรี้งเป็ยนรู
้โครงการเด็
เพื่อเป็งนสำคั
การเสริ
มสร้างความเข้
มแข็และประเทศชาติ
ง พัฒนา  และ                  
ไป อข่ายแนะแนวการศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียนให้กับนิสิตในโครงการและสถาบันอุดมศึกษา/
สร้ต่าองเครื

อาชี
ศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็นฐานก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา  สังคม และประเทศชาติ            
กิจวกรรม
ต่อไป
กิจกรรม 1.กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน
กรรมที่ ่12แลกเปลี
ประชุมวางแผนการจั
ดสรรโควต้
1.2.กิ
กิจจกรรมที
่ยนเรียนรูโ้ ครงการเด็
กดีมาีทกิี่เจรีกรรม
ยน                                                                                                                                            
มชี้แ่ จงการจั
ดโควตา ากิจกรรม                                                                      
        2.3กิประชุ
จกรรมที
2 ประชุดมสรรและรายละเอี
วางแผนการจัดยสรรโควต้

3. ประชุ
ผลการดำเนิ
นงานมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควตา
ผลการด�ำเนิ
งาน ่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน
กิจนกรรมที
กิจเมืกรรมที
1 แลกเปลี
ยนรูณ้โครงการเด็
กดีมีที่เ้นรียทีน่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยกลุ่มส่งเสริม
่อวันที่ 19
สิงหาคม่ยนเรี
2563
สำนักงานเขตพื
่อวันกทีษาได้
่ 19 สิจงัดหาคม
2563 ณ มส�ำนั
กงานเขตพื
กษามัธยมศึ
26้มโดยกลุ
่มส่งเสริ
การ
การจัดเมืการศึ
กิจ กรรมประชุ
แลกเปลี
่ยนเรี้นยทีนรู่การศึ
้โครงการส่
งเสริกมษา เขต
นั กเรียนผู
ีคุณ ธรรม
จริยมธรรม
จัดและบำเพ็
การศึกษาได้
จดั กิจกรรมประชุ
มแลกเปลี
ย่ นเรีนอุยดนรูมศึโ้ ครงการส่
งเสริมวนัศึกกเรีษาในพื
ยนผูม้ ้นคี ทีณ
ุ ่จธรรม
จริยธรรม และบ�ำเพ็
ญ
ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่
อในสถาบั
กษาและอาชี
ังหวัดมหาสารคาม
(โครงการ
ประโยชน์
อในสถาบั
มศึกษาและอาชี
วศึกษาในพื
น้ ทีจ่ ประกอบด้
งั หวัดมหาสารคาม
(โครงการเด็ง กักดดีมสพม.26
ที เี่ รียน)
เด็ ก ดี มี ทเข้ี่ เารีศึยกน)ษาต่โดยมี
ผู้ เข้ านร่อุวดมประชุ
ม จำนวนรวม
75 คน
ว ย บุ ค ลากรในสั
โดยมี
ู้เข้าร่วมประชุและผู
ม จ�ำนวนรวม
75 คนทยาลั
ประกอบด้
วย บุคลากรในสั
ด สพม.26
สิตในโครงการมหาวิ
และผูท้แยาลั
ทนย
นิสิตผในโครงการ
้แทนจากมหาวิ
ยมหาสารคาม,
มหาวิทงกัยาลั
ยราชภัฎนิมหาสารคาม,
จากมหาวิ
ทยาลังชาติ
ยมหาสารคาม,
มหาวิทยาลัยราชภั
มหาวิทยาลั
ยการกี
ฬาแห่
ชาติ วิทยาเขต
การกีฬาแห่
วิทยาเขตมหาสารคาม,วิ
ทยาลัฎยมหาสารคาม,
เทคนิ คมหาสารคาม,วิ
ทยาลั
ยอาชี
วศึกงษามหาสารคาม,
มหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ม หาสารคาม,วิท ยาลั ย การอาชี พ พยั ค ฆภู มิ พิ สั ย และวิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
มหาสารคาม, วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยและวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามนิสิต
มหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามนิสิตในโครงการ พัฒนา และ สร้างเครือข่ายนิสิ ตในการประกอบคุณงาม
ในโครงการ พัฒนา และ สร้างเครือข่ายนิสิตในการประกอบคุณงาม ท�ำความดี และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
ทำความดี และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยได้มีการจัดตั้งองค์กรนิสิตโครงเด็กดีมีที่เรียนเป็น
รุ่นน้องต่อไป โดยได้มีการจัดตั้งองค์กรนิสิตโครงเด็กดีมีที่เรียนเป็นของ สพม.26 ในการขับเคลื่อนโครงการเด็กดี
ของ สพม.26 ในการขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีที่เรียนต่อไป
มีที่เรียนต่อไป
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการจัดสรรโควตาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการจัดสรรโควตาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมวางแผนพิจารณาจัดสรรโควต้า
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมวางแผนพิจารณาจัดสรรโควต้า
ให้
ยธรรม
และบำเพ็
ญประโยชน์
เข้าศึเกข้ษาต่
ในสถาบั
นอุดมศึนอุกษาและ
ให้นนักักเรีเรียยนในสั
นในสังงกักัดดทีที่ม่มีคีคุณุณธรรม
ธรรมจริจริ
ยธรรม
และบ�ำเพ็
ญประโยชน์
าศึกอษาต่
อในสถาบั
ดมศึกษาและ
อาชี
ว
ศึ
ก
ษาจั
ง
หวั
ด
มหาสารคาม
:
โครงการเด็
ก
ดี
มี
ท
่
ี
เ
รี
ย
นในปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2564
โดยมี
ผ
เ
้
ู
ข้
า
ร่
ว
มประชุ
มรวมมรวม               
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม : โครงการเด็กดี มีที่เรียนในปีการศึกษา  2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุ
25 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ได้
ได้แแก่ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยย
มหาสารคาม
ทยาลั
ยราชภั
ฎมหาสารคาม
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
การกียการกี
ฬาแห่ฬงาแห่
ชาติงวิชาติ
ทยาเขตมหาสารคาม
มหาสารคาม มหาวิ
มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฎมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
ยาลัยยอาชี
อาชีววศึศึกกษา
ษา เขต
เขต2626เข้เข้าร่าวร่มประชุ
วมประชุมมวางแผนร่
วางแผนร่วมกั
วมกันนโดย
โดยได้ได้
ิจารณา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิวิททยาลั
พิจพารณา
สรรจ�ำนวนโควต้าาการเข้
จัจัดดสรรจำนวนโควต้
การเข้าาศึศึกกษาต่
ษาต่ออตามโครงการเด็
ตามโครงการเด็กกดีดีมมที ีทเี่ ี่เรีรียยนให้
นให้กกบั ับนันักกเรีเรียยนในสั
นในสังงกักัดด และวางแผนการชี
และวางแผนการชีแ้ ้แจงจง
รายละเอียยดให้
ดให้กกับับครู
ครูแแนะแนวโรงเรี
นะแนวโรงเรียยนในสั
รายละเอี
นในสังงกักัดดในล�ำดั
ในลำดับบต่ต่ออไป
ไป
กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควต้า
วันที่ 25
กันยายน
2563 ดณสรรและรายละเอี
ห้องประชุมพระเทพสิ
กิเมืจ่อกรรมที
่ 3 ประชุ
มชี้แจงการจั
ยดโควต้ทา ธาจารย์ สพม.26 โดย โดยกลุ่มส่งเสริม               
การจัดการศึ
มชี้แ2563
จงการจัณดสรรและรายละเอี
ยดโควตาเข้
าศึกษาต่
อใน โดย โดยกลุ่ มส่ งเสริม
เมื่อกวัษา ได้
น ที่ 25จัดกัประชุ
น ยายน
ห้ องประชุมพระเทพสิ
ทธาจารย์
สพม.26
การจัดการศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควตาเข้าศึกษาต่อใน

สถาบั นอุด มศึกษาและอาชีว ศึกษา จ.มหาสารคาม ตามโครงการส่ งเสริมนั กเรี ย นผู้ มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
และบำเพ็ญ ประโยชน์ เข้าศึกษาต่อ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ในปี การศึกษา 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
70 คน ประกอบด้วย บุคลากร สพม.26, ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัย อาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลั ยเทคนิค
มหาสารคาม วิทยาลั ยเทคนิ ควาปี ปทุม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบ
จำนวนโควตา รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อตามโครงการแต่ละสถาบันดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ   กระบวนการคัดเลือกควรเน้นย�้ำจากโรงเรียนต้นสังกัดที่คัดเลือกเด็กนักเรียนควรเลือกนักเรียน
ที่จะเข้าเรียนจริงๆ จะได้ไม่เป็นการกันสิทธิ์นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนจริงๆ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนการคัดเลือกทุน จัดทำฐานข้อมูลทุน พิจารณาเกณฑ์
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2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา หรือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
18.ในระดั
ชื่อโครงการ
ประชุ่ไมด้รพิับจการประสาน
ารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ปี 2563
บต่าง ๆ :ตามที
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จ�ำนวน 20,000 บาทใช้งบประมาณ 5,520 บาท
3. เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์
4. เพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
1. เพื่อวางแผนการคัดเลือกทุน จัดท�ำฐานข้อมูลทุน พิจารณาเกณฑ์
5. ่อเพืคั่อดส่เลืงอเสริกนัมกนัเรีกยเรีนรัยนบทุคันดการศึ
เลือกกและพิ
เรียวแทนนั
นที่เรียกนดีเรียมีนในสั
ความรูงกั้ ดความสามารถมี
2. เพื
ษา หรืจอารณานั
คัดเลือกกตั
เพื่อเข้ารับการคัคดวามพร้
เลือก อม
ในระดั
บต่าารังบๆการพั
ตามที
่ได้รับกการประสาน
ที่จะเข้
ฒนาศั
ยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาให้รับ
3. เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษา
ทุนการศึ
อเนื่องจนจบระดันบักปริ
ญาตรี
ตาม “โครงการทุ
กษาพระราชทาน
4. กเพืษาต่
่อกระจายโอกาสให้
เรียญนที
่ขาดแคลนทุ
นทรัพย์ ได้นการศึ
มีโอกาสได้
รับทุนการศึกม.ท.ศ.
ษา ปี 2563”
เพื่อกส่ษาพระราชทานสมเด็
งเสริมนักเรียน คัดเลือจพระบรมโอรสาธิ
ก และพิจารณานัรกาชฯ
เรียนที
่เรียนดี มีความรู
(มูลนิธ5.ิการศึ
สยามบรมราชกุ
มารี้ ความสามารถมี
(ม.ท.ศ.)” ความพร้อม
ที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาให้รับทุนการ
เพื่อวางแผนบปริพิญจารณา
ดเลือกนักเรีนยการศึ
นที่มกีคษาพระราชทาน
ุณสมบัติเข้ารับทุม.ท.ศ.
นการศึกปีษาต่
อเนื่อ(มูง ลนิธิการ
ศึกษาต่อเนื่อ6.งจนจบระดั
ญาตรีตและคั
าม “โครงการทุ
2563”
ศึกจนจบปริ
ษาพระราชทานสมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ มสยามบรมราชกุ
มารี (ม.ท.ศ.)”
ญญาตรี “โครงการทุ
นการศึกษาเฉลิ
ราชกุมารี ปี 2563”
6. เพือ่ วางแผน พิจารณา และคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ข้ารับทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง จนจบปริญญาตรี
“โครงการทุ
กิจกรรม นการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปี 2563”
กิจกรรม

1. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนรับทุนโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.26

1. การส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลนักเรียนรับทุนโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.26
การประชุ
พิจารณาและคั
เลือกกนั
เรีบยนรั
ทุนโดยคณะกรรมการคั
เลือนกทุน
2. 2.การประชุ
มพิจมารณาและคั
ดเลือดกนั
เรียกนรั
ทุนบโดยคณะกรรมการคั
ดเลือดกทุ
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ผลการด�ำเนินงาน
1. มีแผนการคัดเลือกทุนเป็นของตนเอง
2. มีฐานข้อมูลรับทุน และมีเกณฑ์การคัดทุนเป็นของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านทุนการศึกษา
4. เพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
5. นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความรู้ ความสามารถมีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ              
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ได้รับการส่งเสริมและคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี                    
ตาม “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563” (มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม          
โอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ท.ศ.)”
ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลทุนที่ได้จะได้ด�ำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา 
2563
19. ชื่อโครงการ : ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสร สพม.26 จ�ำนวน 83000, บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการ
ควบคุมการเงินทีด่ ี ป้องกันการรัว่ ไหลและสูญหาย มีการดูแล ป้องกันทรัพย์สนิ ทีร่ ดั กุมและสามารถตรวจสอบได้  
มีการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า  ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ทางการเงิน
สามารถตรวจสอบได้  
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งเสริม การท�ำงาน
เป็นทีม รวมทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2.1 จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
2.2 แจ้งโครงการหรือแผนการตรวจสอบให้ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อจัดเตรียมหลักฐาน
2.3 ด�ำเนินการตรวจสอบส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย
1) การควบคุมทางการเงิน ได้แก่ ด้านการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
และการเบิกจ่ายเงิน
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2) การควบคุมบัญชีในระบบ GFMIS ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) เงินฝาก
คลัง และลูกหนี้เงินยืม (ทุกบัญชี)
3) การควบคุมเงินทดรองราชการ
4) งบเดือนใบส�ำคัญและหลักฐานการจ่าย
5) การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (กรณีตกเบิก)
6) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน (กรณีตกเบิก)
7) การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างช�ำระ
2.4 รายงานผลการตรวจสอบ
1) รายงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2) แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพือ่ ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ถกู ต้อง
3) สรุปผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ�ำนวน 9 โรงเรียน
3.1 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26            
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
3.2 จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
3.3 แจ้งโครงการ/ปฏิทินการตรวจสอบให้โรงเรียนเป้าหมายทราบ เพื่อจัดเตรียมหลักฐาน
3.4 ด�ำเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามปฏิทินประจ�ำเดือน ประกอบด้วย
1) ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 10 ประเด็น)
2) การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ตรวจสอบการด�ำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เงินรายได้สถานศึกษา
3.5 รายงานผลการตรวจสอบ
1) รายงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2) แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพือ่ ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ถกู ต้อง
3) สรุปผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ
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ผลการด�ำเนินงาน
1. การตรวจสอบส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.26 ได้ด�ำเนินการตรวจสอบด้านบัญชีการเงินของ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) การควบคุมทางการเงิน ได้แก่ ด้านการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์             
(E-Payment) และการเบิกจ่ายเงิน
2) การควบคุมบัญชีในระบบ GFMIS ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) เงินฝากคลัง
และลูกหนี้เงินยืม (ทุกบัญชี)
3) การควบคุมเงินทดรองราชการ
4) งบเดือนใบส�ำคัญและหลักฐานการจ่าย
5) การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (กรณีตกเบิก)
6) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน (กรณีตกเบิก)
7) การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช�ำระ
โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ของทางราชการที่ก�ำหนดหรือไม่ โดยการสุ่มตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ 2563             
ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า สพม.26 มีการควบคุมจัดเก็บหลักฐานการจ่าย ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย จัดเก็บเรียง
ไว้เป็นแต่ละปีงบประมาณ โดยบรรจุเอกสารไว้ในลังพลาสติกใสเพือ่ ป้องกันปลวกกัดแทะ มิให้เอกสารถูกท�ำลาย
และเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บเอกสารภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผลการตรวจหลักฐานการจ่ายของรายการแต่ละประเภทการจ่าย พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินทีถ่ กู ต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ ไม่มีการเบิกเงินขาดหรือเบิกเงินเกินหลักฐานการจ่าย เอกสารหลักฐานครบถ้วน
เพียงแต่มีบางรายการที่แบบฟอร์มยังไม่ถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล แบบฟอร์ม
การขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ของโรงเรียนแต่ละแห่งอาจท�ำมาไม่เหมือนกัน ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อแนะน�ำให้โรงเรียนใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องถือเป็นแนวปฏิบัติแล้ว
ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 พบว่า  การจัดซื้อพัสดุโดยวิธี e - market ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีการด�ำเนินการเบิกจ่าย     
ในปีงบประมาณ 2563 ส�ำหรับการจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง และการจัดจ้างโดยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) มีการด�ำเนินการจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ในส่วนของการควบคุมทรัพย์สิน ของปีงบประมาณ 2563  พบว่า มีการจัดท�ำ
บัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน   รวมทั้งมีการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี และจัดส่งรายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจ�ำปีให้กับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำหรับสถานที่เก็บพัสดุกลาง ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีทเี่ ก็บพัสดุไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัยเนือ่ งจากปัญหามีปลวกเยอะ วิธกี ารแก้ปญ
ั หา 
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คือ มีการส�ำรวจความต้องการใช้วัสดุของกลุ่มงานต่างๆ ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และด�ำเนินการ   
จัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับและให้แต่ละกลุ่มงานน�ำวัสดุไปเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มต่างๆ เอง
2. การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ในปีงบประมาณ 2563 ได้สุ่มตรวจสอบสถานศึกษาจ�ำนวน 9 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ�ำนวน
7 แห่ง  โรงเรียนขนาดกลาง จ�ำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ�ำนวน 1 แห่ง โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐาน
การรับจ่ายเงินของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 - 2563  มีขอบเขตการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
		
1. การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
		 1) การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ�ำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีครอบคลุมเงินทุกประเภทและมีความโปร่งใส สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
ผลการตรวจสอบ พบว่า  สถานศึกษามีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี มีความสอดคล้อง
กับภารกิจของสถานศึกษาและจุดเน้นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปียังไม่ครอบ
คลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน มีการติดตามเร่งรัดการด�ำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีในทุกภาคเรียน รวมถึง
การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
			

ข้อเสนอแนะ
1. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี โรงเรียนควรระบุแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน
รายละเอียดการบริหารใช้จ่ายงบประมาณควรแบ่งแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน แหล่งเงินงบประมาณใดสามารถ
น�ำมาใช้ในการด�ำเนินโครงการ กิจกรรม หรือใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคได้ เช่น อุดหนุนเงินรายหัว รายการ         
ใดสามารถน�ำมาใช้จ่ายในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค หรือด�ำเนินโครงการทั่วไปได้ และรายการใดไม่สามารถ           
น�ำมาใช้ได้เนื่องจากบางรายการมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเฉพาะเจาะจงอยู่
2. ในการด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือจุดเน้นของ สพฐ. ควรล้อนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นในปีนั้นๆ มา  เนื่องจากจะเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ              
ที่ สพฐ. ตามเก็บข้อมูลและในส่วนของโรงเรียนหากมีอะไรแตกต่างเพิ่มเติม ก็ให้เพิ่มเข้าไปเป็นอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน
3. โครงการที่บรรจุในแผนฯ ควรก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น จ�ำนวนครู จ�ำนวน
นักเรียน เท่าไหร่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินการคลัง และควรด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ�ำปีให้ครอบคลุมตามหลักของ ปปช. และ สตง.
			 2) การควบคุมเงินคงเหลือ
พบว่า  สถานศึกษามีการจัดท�ำรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวันเป็นประจ�ำทุกวันที่มีการ
รับและจ่ายเงิน เพื่อเสนอให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาทราบและลงนาม จ�ำนวน 1 แห่ง และมีจ�ำนวน 8 แห่ง          
ที่มีการจัดท�ำรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวัน แต่ยังท�ำไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และสถานศึกษาส่วนใหญ่มียอด         
คงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวัน ณ วันตัดยอด ไม่ตรงกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด
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ข้อเสนอแนะ
ในทุกสิ้นวัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่ปรากฏ       
ในทะเบียนต่างๆ เพื่อจัดท�ำรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวัน พร้อมตรวจสอบกับสมุดคู่ฝากทุกเล่ม จ�ำนวนเงิน            
คงเหลือจะต้องถูกต้องตรงกันระหว่างทะเบียนคุมเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานเงินคงเหลือ
ประจ�ำวัน เพื่อเสนอให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาทราบและลงนาม
			 3) การเก็บรักษาเงิน
พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งมีค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ�ำวัน            
แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก�ำหนด และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่
ระเบียบก�ำหนด นั่นคือ เจ้าหน้าที่การเงินเก็บรักษาเงินสดในมือไว้เอง ไม่ได้น�ำไปจัดเก็บไว้ในตู้นิรภัย ส�ำหรับ
การเก็บรักษาเงินสดไม่เกินอ�ำนาจการเก็บรักษาตามทีก่ ระทรวงการคลังอนุมตั แิ ละระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง สถานศึกษา 
ส่วนใหญ่ไม่ได้น�ำเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง ตามระยะเวลาที่ระเบียบก�ำหนด และ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย             
ส่วนใหญ่ไม่ได้น�ำส่งสรรพากรท้องที่ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
			 ข้อเสนอแนะ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา  ต้องก�ำชับให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบ
ทีก่ �ำหนด หากมีเงินสดในมือคงเหลือจะต้องจัดเก็บไว้ในตูน้ ริ ภัยของโรงเรียน กรณีเงินรายได้แผ่นดิน ให้น�ำส่งคลัง
อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หากวันใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาเกินกว่า 10,000 บาท ให้น�ำส่งคลัง ภายใน 7
วันท�ำการ และกรณีสถานศึกษามีเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้น�ำส่งสรรพากรในท้องที่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้น
เดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
			 4) การควบคุมการรับเงิน
พบว่า  มีค�ำสั่งมอบหมายผู้ท�ำหน้าที่รับ-จ่ายเงินอย่างชัดเจน ตามค�ำสั่งหรือบันทึก             
สั่งการของผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา  มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ช�ำระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน แต่มีสถานศึกษาบางแห่ง ที่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง                 
ที่มีการรับเงิน สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการสรุปยอดเงินรวมไว้ด้านหลังส�ำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย              
ของแต่ละวัน
			 ข้อเสนอแนะ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา  ต้องก�ำชับให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีร่ บั เงินออกใบเสร็จรับเงินให้กบั ผูช้ �ำระ
เงิน ทุกครัง้ เพื่อควบคุมการรับเงินน�ำเข้าระบบบัญชีของโรงเรียน และจะต้องรวมยอดเงินของใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับสรุป ไว้ที่ด้านหลังส�ำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน
			 5) การควบคุมการจ่ายเงิน
พบว่า  การจ่ายเงินแต่ละประเภทยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบหรือแนวทาง             
การด�ำเนินงานที่ก�ำหนดในบางรายการ ในบางโรงเรียน และหลักฐานการจ่ายมีบางรายการที่ยังไม่ครบถ้วน                     
ผู้จ่ายเงิน ไม่มีการลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย พร้อมทั้งชื่อตัวบรรจง และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินก�ำกับไว้                   
ที่หลักฐานการจ่ายทุกรายการ
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			ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ต้องควบคุมก�ำกับให้มีการจ่ายเงินแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือแนวทางการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด และก�ำชับให้ผู้จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย พร้อมทั้ง
ชื่อตัวบรรจง และ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินก�ำกับไว้ที่หลักฐานการจ่ายทุกรายการ
		 6) การจัดท�ำบัญชี
พบว่า  การบันทึกการรับ-จ่ายเงินในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินทุกประเภท             
ที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน   การจัดท�ำทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและบันทึกรายการรับ      
และน�ำส่งเงินในทะเบียนยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน บางแห่งไม่ได้จัดท�ำทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน   
เพื่อบันทึกรายการรับและน�ำส่งเงิน  โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท�ำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน เพื่อบันทึก
ควบคุมสัญญาการยืมเงิน และใบส�ำคัญรองจ่าย รวมทั้งไม่บันทึกการเปลี่ยนสภาพของสัญญาการยืมเงิน       
ให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ สถานศึกษาที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ยังไม่มีการจัดท�ำทะเบียน
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
			 ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาจะต้องจัดท�ำระบบบัญชีให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการควบคุมและ
ตรวจสอบยอดคงเหลือของเงินแต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่เงินของ
ทางราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีส�ำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515  
			7) การจัดท�ำรายงานการเงิน
พบว่า  มีการจัดท�ำรายงานประเภทเงินคงเหลือ แต่ยอดคงเหลือของเงินแต่ละประเภท               
ไม่ตรงกับยอดในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินต่างๆ และรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร สถานศึกษา
ทุกแห่งไม่ได้จัดท�ำ  โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดส่งรายงานประจ�ำเดือนให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและก�ำกับดูแล และโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท�ำรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา  เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 26 ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
			 ข้อเสนอแนะ
				ทุกสิ้นเดือน สถานศึกษาต้องจัดท�ำรายงานการเงิน และจัดส่งรายงานการเงิน      
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของสถานศึกษา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  
ได้แก่ ส�ำเนารายงานเงินคงเหลือประจ�ำวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานประเภทเงินคงเหลือ และงบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคาร กรณีมีบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และจัดท�ำรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา                
เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
			 8) การตรวจสอบรับ-จ่ายประจ�ำวัน
พบว่า  สถานศึกษาทุกแห่ง มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบรับ-จ่าย
ประจ�ำวันตามระเบียบทีก่ �ำหนด แต่สว่ นใหญ่ผทู้ �ำหน้าทีต่ รวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ�ำวันไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามระเบียบที่ก�ำหนด
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			ข้อเสนอแนะ
ควรก�ำชับให้ผทู้ ไี่ ด้รบั แต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด เป็นประจ�ำ 
อย่างสม�่ำเสมอ
			 9) การควบคุมเงินยืม
พบว่า  การควบคุมเงินยืมของสถานศึกษา  การส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก�ำหนด และมีลูกหนี้เงินยืมค้างเกินระยะเวลาที่ระเบียบก�ำหนด
			 ข้อเสนอแนะ
หากมีกรณีผู้ยืมมิได้ด�ำเนินการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดให้   
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าภายใน  
30 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดตามสัญญาการยืมเงิน และควรก�ำหนดมาตรการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมเป็น        
ลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนให้ ทุกคนถือปฏิบัติและให้ด�ำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด
		 10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
พบว่า  สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท�ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และไม่ได้จัดท�ำ
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด โรงเรียนส่วนใหญ่              
ใช้วิธีการขีดฆ่าจ�ำนวนเงิน และเขียนใหม่ทั้งจ�ำนวน พร้อมผู้รับเงินลงลายมือชื่อก�ำกับ ส่วนกรณียกเลิกใบเสร็จ
รับเงินมีบางโรงเรียนที่ไม่น�ำต้นฉบับมาติดกับส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน   มีการใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ   
ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนทีใ่ ช้ไม่หมดเล่ม มีบางโรงเรียนทีไ่ ม่มกี ารประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือเจาะรู
ใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยู่กับเล่ม เพื่อมิให้น�ำมาใช้รับเงินได้อีก
			 ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท�ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และก�ำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้ใบเสร็จรับเงินภายในปีงบประมาณนั้นๆ ในกรณี               
ที่ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่ม ให้มีการประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับ
เงินฉบับที่เหลือติดอยู่กับเล่ม เพื่อมิให้น�ำมาใช้รับเงินได้อีก  กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องน�ำต้นฉบับมา
ติดกับส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน
		 2. การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยสุ่มตรวจสอบสถานศึกษา จ�ำนวน  9  แห่ง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษารายการ
เงินบ�ำรุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร  เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ผลการตรวจสอบ พบว่า
1) การรับเงินรายได้สถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับ        
ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง ถูกต้องตามแบบที่ทางราชการก�ำหนด แต่มีบางโรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินแล้ว
ยกเลิกไม่ใช้แต่ไม่น�ำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมาแนบติดไว้กับส�ำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
เงินระดมทรัพยากรที่ขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองหรือหน่วยงานภายนอกด�ำเนิน
การเป็นไปตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนด

59
การรับเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ เช่น การบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยังปฏิบัติ          
ไม่ถกู ต้องตามระเบียบฯ เนือ่ งจากเป็นการบริจาคทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทีร่ ะบุชอื่ ตัวบุคคล เป็นการเฉพาะ
ซึ่งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคทุนการศึกษาเป็นเครือญาติกัน  ท�ำให้ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ 5 (2) การรับบริจาค           
ที่มีเงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
2) การควบคุมและการรายงานการเงินของเงินรายได้สถานศึกษา
สถานศึกษามีการบันทึกควบคุมเงินรายได้สถานศึกษาในระบบบัญชีของสถานศึกษา 
และสามารถควบคุมเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้ครบถ้วนถูกต้อง เพียง 1 แห่ง และสถานศึกษามีการ       
จัดท�ำรายงานการรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ �ำหนด จ�ำนวน 1 แห่ง ส่วนสถานศึกษา 
อีก 8 แห่งไม่ได้จัดท�ำ
		 ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จะต้องก�ำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ                          
โดยเคร่งครัด กรณีที่มีการรับเงินแล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงินจะต้องแนบต้นฉบับติดไว้กับส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน     
มิเช่นนั้นจะถือว่าโรงเรียนมีการรับเงินแล้ว และจะต้องน�ำเงินเข้ามาในระบบบัญชีของโรงเรียนต่อไป
2. การรับบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552
3. สถานศึกษา  จะต้องจัดท�ำรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ตามแบบ          
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
3. การตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการใช้จา่ ยเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ โดยสุ่มตรวจสอบสถานศึกษา จ�ำนวน 9 แห่ง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
รายการเงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน                   
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลการตรวจสอบ พบว่าสถานศึกษาได้รบั จัดสรรเงินอุดหนุนฯครบถ้วนตามจ�ำนวนนักเรียน
ที่มีอยู่จริง ทั้ง 9 แห่ง
1) การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการจัดการเรียนการสอน
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
  
พบว่า  มีการก�ำหนดโครงการ/กิจกรรมรองรับการบริหารจัดการไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ�ำปีของสถานศึกษาครบทัง้ 9 แห่ง มีการใช้จา่ ยเงินอุดหนุนรายหัวสอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มีการใช้จ่ายเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ แตกต่างกันไปตามจ�ำนวนเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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1.2 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
พบว่า  มีการจัดสรรเงินให้กบั นักเรียนยากจนตามรายชือ่ ทีม่ ใี นระบบ DMC และจ่ายเงิน          
ให้นักเรียนครบตามจ�ำนวนที่จัดสรร กรณีที่มีเงินเหลือได้แจ้งให้สถานศึกษาน�ำเงินส่งคืนเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน
หรือเงินรายได้แผ่นดิน (แล้วแต่กรณี) การใช้จ่ายเงินตามจุดมุ่งหมายของลักษณะเงินที่จัดสรรมา และกรณีการ
จ่ายเงินสดให้แก่นักเรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อจ่ายเงินสดให้กับ
นักเรียน
2) การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่าหนังสือเรียน
พบว่า  มีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือและแบบฝึกหัด โดยครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณา          
คัดเลือกเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ รายการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่คัดเลือกผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)               
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับหลักฐานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่เอกสารบางรายการยังไม่ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ สถานศึกษามีการแจกหนังสือเรียนให้นกั เรียนโดยให้นกั เรียนหรือผูป้ กครองลงลายมือชือ่ รับหนังสือ
ไว้เป็นหลักฐาน
3) การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่าอุปกรณ์การเรียน
พบว่า มีการจ่ายเงินเพือ่ เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กบั นักเรียนโดยมีการแต่งตัง้ ผูจ้ า่ ยเงิน
อย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองกรณีที่มีเงินเหลือได้แจ้งให้สถานศึกษา                  
น�ำเงินส่งคืนเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนหรือเงินรายได้แผ่นดิน (แล้วแต่กรณี) และมีการให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง                 
ลงลายมือชือ่ รับเงินในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบฟอร์มทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ก�ำหนด
4) การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
พบว่า มีการจ่ายเงินค่าเครือ่ งแบบนักเรียนให้นกั เรียนครบถ้วนทันภายในวันเปิดภาคเรียน                
ทั้ง 9 แห่ง โดยมีการแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง                      
และกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายได้แจ้งให้สถานศึกษาน�ำเงินส่งคืนเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนหรือเงินรายได้แผ่นดิน              
(แล้วแต่กรณี) และมีการให้นกั เรียนหรือผูป้ กครอง ลงลายมือชือ่ รับเงินในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบฟอร์ม
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
5) การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พบว่า  การก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณาสถานศึกษาด�ำเนินกิจกรรมทั้ง 9 แห่ง แต่ละแห่ง
สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้ครอบคลุมไม่เหมือนกัน เนื่องจากปัจจัยงบประมาณแตกต่างกันส�ำหรับหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดในบางรายการ และหลักฐานการเบิกจ่าย บางรายการไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์
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4. การตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ตรวจสอบสถานศึกษามีการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่ โดยสุ่มตรวจสอบสถานศึกษา จ�ำนวน  9  แห่ง เกี่ยวกับความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ
2563
ผลการตรวจสอบ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มกี ารด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยใช้แบบฟอร์ม
ไม่ถูกต้องในบางรายการ และมีการอ้างอิงกฎระเบียบไม่ถูกต้องในบางรายการ  เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน สถานศึกษาไม่ได้ด�ำเนินการในระบบ e-GP กรณีจดั ซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงินตัง้ แต่ 5,000 บาท
โดยด�ำเนินการลงในระบบไม่เป็นปัจจุบัน สัญญาจ้างไม่ติดอากรแสตมป์ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ลงวัน
เดือนปีและไม่ลงลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง  ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย  กรณีการจ้างท�ำอาหาร ใช้วิธีการจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ด�ำเนินการตามระเบียบการ
จัดฝึกอบรมฯ   ค่าจ้างท�ำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนบเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ใบลงเวลา หนังสือ                  
ขออนุมัติจัดกิจกรรม ค�ำสั่ง/หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม ก�ำหนดการ การจัดท�ำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน ไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และ มีการส�ำรองเงินจ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีจ�ำเป็น
เร่งด่วน
		 ข้อเสนอแนะ
1. การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส�ำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงาน  
และผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2560
2. ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 121 ก�ำหนดให้การจ้างท�ำของทุกจ�ำนวนเงิน 1,000.- บาท
หรือเศษของ 1,000.- บาท แห่งสินจ้างที่ก�ำหนดไว้ ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ผู้รับจ้างเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษี
อากร
3. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีท่ีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน ให้จัดท�ำรายงานขอความเห็นชอบ
โดยระบุข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน (มาตรา  56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)) และไม่อาจ
ด�ำเนินการตามปกติได้ทัน (มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง)) ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                  
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม เมื่อจ่ายเงินให้ผู้ส�ำรอง
จ่ายลงลายมือชื่อรับเงินในใบส�ำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
4. การปฏิบตั งิ านจัดซือ้ จัดจ้างต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ซึ่งเอกสารหลักฐานจะต้องครบถ้วนถูกต้องมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
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ภาพกิจกรรม
โรงเรียนมิตรภาพ อำ�เภอแกดำ� จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดเล็ก)
วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนนาภูพิทยาคม อำ�เภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดเล็ก)
วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนนาภูพิทยาคม อำ�เภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดเล็ก)
วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
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โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำ�เภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดเล็ก)
วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร อำ�เภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดเล็ก)
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดเล็ก)
วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2563

64
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อำ�เภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดกลาง)
วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563

โรงเรียนบรบือ อำ�เภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดใหญ่)
วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อำ�เภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(ขนาดเล็ก)
วันที่ 2 – 3 กันยายน 2563
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20.ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
20. ชื่อโครงการ
สร้างจิ
ตส�ำนึ
กและความรู
้ในการผลิ
ตและบริโภคที
่เป็นบาท
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
งบประมาณที
่ได้รับจัด: สรร
สพฐ
จำนวน
15,000บาท
ใช้งบประมาณ
15,000
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จ�ำนวน 15,000บาท ใช้งบประมาณ 15,000 บาท
วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
่อส่มงเสริ
นให้ยโนจั
รงเรีดยกินจั
ดกิจกรรมการเรี
นรู้และแผนการเรี
นรู้ด่งแวดล้
้านสิ่งแวดล้
1. เพื1.่อส่เพื
งเสริ
สนัมบสนุสนันบให้สนุโรงเรี
จกรรมการเรี
ยนรู้แยละแผนการเรี
ยนรู้ดย้านสิ
อมศึกอษามศึกษา 
อกลด
ใช้ ”ลด”
ุปกรณ์
สิ่งแวดล้
รวมถึรวมถึ
งการงการ
“เลือ“เลื
ก ใช้
วัสดุวัอสดุุปอกรณ์
ที่เป็ทนี่เป็มินตมิรกัตบรกัสิบ่งแวดล้
อมอม
่อส่มงเสริ
มการจั
ดท�ำและพั
ร้างจิกตความตระหนั
ส�ำนึก ความตระหนั
กและพฤติ
2. เพื2.่อส่เพืงเสริ
การจั
ดทำและพั
ฒนาสืฒ่อนาสื
คลิป่อวีดคลิีโอปทีวีด่สีร้โอางจิทีต่สสำนึ
กและพฤติ
กรรม กรรม              
การเสริ
สร้ณ
างคุภาพชี
ณภาพชี
สิ่งแวดล้
อมอ“เลื
ใช้ ลด”
อุปกรณ์
บสิ่งแวดล้
การเสริ
มสร้มางคุ
วิตเป็วิตนเป็
มิตนรกัมิตบรกั
สิ่งบแวดล้
อม“เลื
ก ใช้อกลด”
วัสดุอวัุปสดุกรณ์
ที่เป็นทมิี่เป็ตนรกัมิบตสิรกั่งแวดล้
อม อม
สร้างเครื
ข่ายความร่
ทุกภาคส่
วนในการอนุ
รัพยากรธรรมชาติ
่งแวดล้
3. เพื3.่อเพื
สร้่อางเครื
อข่าอยความร่
วมมืวอมมื
กับอทุกักบภาคส่
วนในการอนุ
รักษ์รทักรัษ์พทยากรธรรมชาติ
และสิและสิ
่งแวดล้
อม อม
่อส่มงเสริ
นให้ยนโรงเรี
ย น  จั ดบรรยากาศและสิ
แวดล้
ให้ เ อื้ อบต่ัตอิงาน
การปฏิ บัติ ง าน                  
4. เพื4.่อส่เพืงเสริ
สนัมบ  สนั
สนุนบให้สนุ
โรงเรี
จัดบรรยากาศและสิ
่งแวดล้อม่ งให้
เอื้อต่ออมการปฏิ
การเรี
นรู้ บุครูคลากรทางการศึ
บุคลากรทางการศึ
น้อมน�ำแนวคิ
ดตามหลั
ชญาของเศรษฐกิ
และและ
การเรี
ยนรูย้ ครู
กษากษา และผู
และผู้เรียน้เรียน้นอมนำแนวคิ
ดตามหลั
กปรักชปรั
ญาของเศรษฐกิ
จ จ พอเพียง
บัติในการด�ำเนิ
นชีวิตนชีวิต
พอเพีสู่กยารปฏิ
งสู่ การปฏิ
บัติในการดำเนิ
5. เพื่อนิเทศ ก�ำกับและติดตาม โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อนิเทศ กำกับและติดตาม โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม
กิจกรรม จ�ำนวน  15,000.-  บาท (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)
จำนวน 15,000.- บาท (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก
1.นำเรื่องสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในวาระการ
ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
2.ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
รวมกิจกรรมที่ 1

-

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

-

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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จำแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

-

-

บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

-

-

-
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รายการ

งบประมาณ

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ขยะพลาสติก ตามสมรรถนะกับการอนุรักษ์
3.เกิดแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ส่ิง แวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“เลือก ลด ใช้”
บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามประเมินผล สรุป
1.การนิเทศติดตามการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมและขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชน
2.จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา
รวมถึงการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3.การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม การ
ลดขยะ ขยะพลาสติก ตามสมรรถนะกับการอนุรักษ์
4.การนิเทศแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“เลือก ลด ใช้ ”
วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รวมกิจกรรมที่ 3
กิ จ กรรมที่ 4 การสร้ า งสื่ อ รณรงค์ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1.ผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการทาคลิป VDO ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
2.จั ด ประกวดสื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ใน
หัวข้อ สิ่งแวดล้อมจะเป็นมิตร หากชีวิต “เลือก ลด
ใช้” อย่างยั่งยืน
รางวัลในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหนังสั้นหรือสารคดีสั้นความ
ยาว ไม่เกิน 10 นาที

15,000
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รายการ
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
ชนะเลิศ 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,200 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ
ชนะเลิศ 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,200 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันการทาคลิปโฆษณา ความ
ยาว 1 นาที
ชนะเลิศ 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,200 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
3.ประชุมสรุปงานและถอดบทเรียน
ค่าอาหารกลางวัน 12 คน คนละ 100 บาท จานวน
2 วัน 12 x 100 x 2 = 2,400 บาท
ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม 12 คน คนละ 60 บาท
จานวน 2 วัน 12 x 60 x 2 = 1,440 บาท
4. ค่าเข้าเล่มรายงาน
รวมกิจกรรมที่ 4

งบประมาณ

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
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ค่าวัสดุ

1,500
1,200
1,000
1,500
1,200
1,000

1,500
1,200
1,000

2,400
1,440
60
15,000

ผลการดาเนินงาน
3.กิจกรรมสร้างความตระหนัก โดยนาเรื่องสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า ในวาระการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 และ
ผู้อานวยการโรงเรีย นในสั งกั ดสร้า งความตระหนั กให้เกิ ดขึ้ นภายในโรงเรีย น โดยมีก ารจั ดกิจ กรรมด้า น
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ทั้ง 35 โรงเรียน
กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน

68
ผลการด�ำเนินงาน
3. กิจกรรมสร้างความตระหนัก โดยน�ำเรื่องสร้างจิตส�ำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในวาระการประชุมผู้บริหาร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 และ      
ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนในสังกัดสร้างความตระหนักให้เกิดขึน้ ภายในโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
ในสถานศึกษา ทั้ง 35 โรงเรียน  
  
กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน

โรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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ทศ การจั
ก ตามสมรรถนะ
4.4.ในการการนิ
ในการการนิเเทศ
การจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ด้ด้า้านสิ
นสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมมการลดขยะ
การลดขยะขยะพลาสติ
ขยะพลาสติ
ก ตามสมรรถนะ                       
บการอนุ
และแหล่
้การอนุ
สิ่งแวดล้
อมตามหลั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง“เลื
ก ลดใช้”ใช้”
กับกัการอนุ
รกั รษ์ักษ์และแหล่
งเรีงยเรีนรูยนรู
ก้ ารอนุ
รกั รษ์ักสษ์ง่ิ แวดล้
อมตามหลั
กปรักชปรัญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง “เลื
อกอลด
ุปกรณ์
ตรกั
่งแวดล้
ของโรงเรี
ยนในสั
โรงเรียนยนมีกมีารบั
การบันนทึทึกข้กอข้มูอลมูให้
ลให้เป็เป็นนปัปัจจุจบจุบันัน
วัสวัดุสอดุุปอกรณ์
ที่เทป็ี่เนป็มินตมิรกั
บสิบ่งสิแวดล้
อมอมของโรงเรี
ยนในสั
งกังดกัทัด้งทั้ง3535โรงเรี
กโรงเรี
ทุกทุโรงเรี
ยนยน

การติดตามการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
แบบรายงานการสังเกตชั้นเรียน
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5.จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมจะเป็นมิตร หากชีวิต “เลือก 70
ลด ใช้” อย่า5.จั
งยัด่งประกวดสื
ยืน ในการแข่
งขัน แบ่ด้างนสิ
เป็น่งแวดล้
2 กิจอกรรม
่อสร้างสรรค์
ม ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมจะเป็นมิตร หากชีวิต “เลือก
5. จัดประกวดสือ่ สร้างสรรค์ ด้านสิง่ แวดล้อม ในหัวข้อ สิง่ แวดล้อมจะเป็นมิตร หากชีวติ “เลือก ลด ใช้”
ลด ใช้” อย่โดยกิ
างยั่งจยืกรรมที
น ในการแข่
น แบ่งเป็งนสั้น2 หรื
กิจอกรรม
่ 1 กิจงขักรรมหนั
สารคดีสั้นความยาว ไม่เกิน 10 นาที แบ่งเป็น
อย่างยั่งยืน  ในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
จกรรมที
่ 1 กิจกรรมหนั
งสั้นหรือสารคดี
น 10 นาทีคือแบ่
งเป็น
กลุ่มที่ 1โดยกิ
โรงเรี
นขนาดเล็
มีผู้สส่งั้นสเข้ความยาว
แข่งขันไม่2ไม่เกิโรงเรี
โรงเรี
โดยกิจยกรรมที
่ 1 กิกจและขนาดกลาง
กรรมหนังสั้นหรือสารคดี
ั้นาความยาว
เกิน 10ยนนาที
แบ่งเป็ยนนโนนแดง
่มที่ 1ลโรงเรี
มีผทู้สยาคาร
่งเข้าแข่
นโรงเรี
คือโรงเรี
วิทยาคมได้รกลุ
ับรางวั
ชนะเลิ
ศที่ 1และโรงเรี
ยนหนองม่
วงวิ
อันดัยบนโนนแดง
1
กลุยม่ นขนาดเล็
โรงเรีกยและขนาดกลาง
นขนาดเล็
กและขนาดกลาง
มีผงได้
สู้ ขัง่ นรเข้ับ2ารางวั
แข่โรงเรี
งขันลย2รองชนะเลิ
ยน คืยอศนโนนแดง
โรงเรี
วิทวิยาคมได้
ศศและโรงเรี
ยยนหนองม่
ยาคาร
รองชนะเลิ
1 ยนวาปีปทุม
ทยาคมได้
รางวัลลชนะเลิ
และโรงเรี
นหนองม่ววงวิ
งวิพททิเศษ
ยาคาร
ได้
รางวั
กลุ่มทีร่ ับร2ับรางวั
โรงเรี
ยชนะเลิ
นขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่
มีผได้
ู้ส่งรรเข้ับับรางวั
าแข่งลลขัรองชนะเลิ
น 2 โรงเรีศศยอัอันนนดัดัคืบบอ1โรงเรี
กลุ่มที่ 2 โรงเรีกลุย่มนขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่
พิเศษ มีผู้ส่งเข้าแข่งขัน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนวาปีปทุม
ที่ 2ยโรงเรี
ยนขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรี
นบรบื
อ ได้รับรางวั
ลรองชนะเลิพิเศศษอันมีดัผบู้ส่ง1เข้าแข่งขัน 2 โรงเรียน คือโรงเรียน
ได้วาปี
รับรางวั
ศ ลและโรงเรี
นบรบือ ยได้นบรบื
รับรางวั
ศอันดับ 1ศอันดับ 1
ปทุมลได้ชนะเลิ
รับรางวั
ชนะเลิศ ยและโรงเรี
อ ได้ลรองชนะเลิ
รับรางวัลรองชนะเลิ
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันการทำคลิปโฆษณา ความยาว 1 นาที มีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียน
กิจกรรมที
่ 2 ่ การแข่
งขันงขัการทำคลิ
ปโฆษณา
ความยาว 1 นาที
ยนเข้
าร่าวร่มวม2 2โรงเรี
ยนยน                 
      กิ
จกรรมที
2 การแข่
นการท�ำคลิ
ปโฆษณา ความยาว
1 นาทีมีโรงเรี
มีโรงเรี
ยนเข้
โรงเรี
3 ที3ม 3ทีคืมอทีโรงเรี
ย
นเหล่
า
ยาววิ
ท
ยาคมได้
ร
บ
ั
รางวั
ล
ชนะเลิ
ศ
โรงเรี
ย
นวาปี
ป
ทุ
ม
ส่
ง
เข้
า
ร่
ว
ม
2
ที
ม
ได้
ร
บ
ั
คือโรงเรี
ยนเหล่
ายาววิ
ทยาคมได้
ับรางวัลชนะเลิ
ลชนะเลิศ ศโรงเรี
โรงเรียนวาปี
ยนวาปีปทุปมทุมส่งส่เข้งเข้
ม รได้
รับรางวั
ล             ลรอง
คืมอโรงเรี
ยนเหล่
ายาววิ
ทยาคมได้
รับรรางวั
าร่าวร่มวม2 ที2 มทีได้
ับรางวั
ลรางวั
รอง
ชนะเลิ
ศอันศดัอันบดัศ1บอัและอั
ดันบดับ2น2ตามลำดั
บบ บ
รองชนะเลิ
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ผลงานเข้าาร่ร่ววมแข่
มแข่งขัน ส่ส่งงผ่ผ่านระบบcould google drive เพื่อลดภาระการเดินทาง
(ประหยัดดน้น�ำ้ำมัมันนเชื้อเพลิง)
ส่ส่งงผลงานเข้
ทาง(ประหยั
ป็วนมแข่
ดาษและแผ่
เชืลดขยะที
้อเพลิงา) ่เร่ลดขยะที
น CD google drive เพื่อลดภาระการเดินทาง(ประหยัดน้ำมัน
ส่งผลงานเข้
งขั่เป็นนส่ดาษและแผ่
งนผ่CD
านระบบcould

เชื้อเพลิง) ลดขยะที่เป็นดาษและแผ่น CD
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การตัดสิน
การตัดสิน
การตัดสิน

ประกาศผลการประกวด
และใบประกาศ
ประกาศผลการประกวด
และใบประกาศ
ประกาศผลการประกวด และใบประกาศ

ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหา/อุปสรรค
1. เนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้ปิดปีงบประมาณท�ำให้เวลาในการด�ำเนินกิจกรรมมีความกระชั้นชิด
1.ปสรรค
เนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้ปิดปีงบประมาณทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความกระชั้นชิด
ปัญหา/อุ
ข้อเสนอแนะ
ยมการจันดช่กิวจงที
กรรมตั
่มปีงบประมาณ เวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความกระชั้นชิด
ข้อเสนอแนะ
1. 1.เนืเตรี
่องจากเป็
่ใกล้ป้งิดแต่ปีงเริบประมาณทำให้

1. เตรียมการจัดกิจกรรมตั้งแต่ เริ่มปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
1. เตรียมการจัดกิจกรรมตั้งแต่ เริ่มปีงบประมาณ
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21. ชือ่ โครงการ : การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การเลือ่ นขัน้ ค่าจ้าง
และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จ�ำนวน 40,000 บาท ใช้งบประมาณ 23,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมขวัญก�ำลังใจและยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วยความ
วิริยะอุตสาหะและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
3. เพือ่ ให้การพิจารณาการเลือ่ นขัน้ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล
4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
กิจกรรม

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. แต่งตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลือ่ นขัน้ ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ�ำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ผลการด�ำเนินงาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน  2563  
จ�ำนวน 1,467 ราย  และได้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม  2563  จ�ำนวน 1,786 ราย
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน  2563  จ�ำนวน 33 ราย  และได้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1
ตุลาคม 2563  จ�ำนวน 34 ราย  
3.  ลูกจ้างประจ�ำ  ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ในวันที่ 1 เมษายน  2563  จ�ำนวน 51 ราย  และ
ได้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม  2563  จ�ำนวน 50 ราย
4. พนักงานราชการ จ�ำนวน 77 ราย ได้รบั การเลือ่ นค่าตอบแทนประจ�ำปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2563)  
จ�ำนวน 77  ราย   
ปัญหา/อุปสรรค
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและลู ก จ้ า งประจ�ำที่ รั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน               
บางรายไม่เข้าใจแนวทางหลักเกณฑ์การด�ำเนินการและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดการ
ฟ้องร้อง ร้องเรียนได้
ข้อเสนอแนะ
การด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ�ำ 
และการเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานราชการควรให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ขา้ ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ�ำ เข้าใจแนวทางการด�ำเนินการ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
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22. ชื่อโครงการ : การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จ�ำนวน 290,000 บาท ใช้งบประมาณ 190,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณธรรม ความมี
ระเบียบวินัย และมีน�้ำใจนักกีฬา
2. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนให้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ การออกก�ำลังกายและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาและมีมาตรฐานการแข่งกีฬาให้สูงขึ้น
4. เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
กิจกรรม

จัดสรรงบประมาณให้กบั โรงเรียนในสังกัดเพือ่ พัฒนาทักษะด้านกีฬาส�ำหรับนักเรียนจ�ำนวน 6 โรงเรียน   

ผลการด�ำเนินงาน
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  
จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาส�ำหรับนักเรียน จ�ำนวน 1,000  คน  ณ  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
อ�ำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  เพือ่ เสริมสร้างส่งเสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะด้านกีฬาส่งผลให้นกั เรียน มีสขุ ภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมในการเรียน
2. โรงเรียนมหาวิชานุกูล
จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน                               
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  ปีการศึกษา 2563  ส�ำหรับนักเรียนจ�ำนวน  93  คน  คิดเป็นร้อยละ 100
3. โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีม่ คี วามสนใจทางด้าน
การกีฬาทั้งกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล จ�ำนวน 500 คน ที่ไม่ใช่นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ในวันที่ 30  
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม และสนามกีฬา โรงเรียนสารคามพิทยาคม
กิจกรรมภาคเช้า  เป็นการอบรมสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะความสามารถ ระเบียบวินัย ความ
โดดเด่น ของการเป็นนักกีฬารวมทั้งการดูแลตนเองด้านสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของการเป็นนักกีฬา
กิจกรรมภาคบ่ายช่วงแรก เป็นการปฏิบตั ติ นทางด้านการกีฬาทีส่ นใจ เพือ่ พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬาและสู่ความเป็นนักกีฬามืออาชีพ
กิจกรรมภาคบ่ายช่วงหลัง เป็นกิจกรรมภาคสนามตามกลุ่มความสามารถในกิจกรรมการกีฬา               
ที่สนใจทั้งกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล
จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลปรากฏว่า  นักเรียนมีความ       
พึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก ร้อยละ 95.32 และอยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
4.1 จัดกิจกรรมการอบรมทักษะด้านกีฬาประเภทฟุตบอล ฟุตซอล  และวอลเลย์บอล  
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- กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  เรื่อกฎ  กติกา  ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล                       
ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  และการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา
- กิจกรรมที่ 2 แบ่งกลุ่มการปฏิบัติการ  ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล  วอลเลย์บอล
4.2  จัดฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาประเภทฟุตบอล ฟุตซอลและวอลเลย์บอล ประจ�ำปี 2563
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมการอบรมทักษะด้านกีฬาประเภทฟุตบอล ฟุตซอล และ
วอลเลย์บอล  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 300 คน
5. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
             จัดอบรมส่งเสริมการจัดการเรียนเสริมทักษะด้านกีฬา  นักเรียนจ�ำนวน 100 คน ระหว่างวันที่               
29-30 กันยายน 2563 สถานที่ ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับสถานประกอบการ กลุม่ อาชีพอิสระ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการศึกษาสู่การประกอบอาชีพด้านกีฬาที่มีสมรรถนะความรู้และคุณลักษณะนิสัยตรงตามความต้องการของ
สังคม
6. โรงเรียนบรบือ
6.1 นักเรียนผ่านการอบรมโครงการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล  จ�ำนวน  100 คน
6.2 นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลที่ดีขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำ�เนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำ�เนินงานตามโครงการเดิม                    
ที่วางแผนไว้
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23. ชื่อโครงการ : การรับนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ. จำ�นวน 10,000 บาท ใช้งบประมาณ 10,0000 บาท
			 สพม.26 จำ�นวน 3,660 บาท ใช้งบประมาณ 3,660 บาท
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
   
2.  เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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3.  เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
4.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
กิจกรรม
5.  เพื
อ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผรู้ บั ผิดชอบการรับนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำ�เนินการรายงาน
การรับนักเรียน 1.ตามที
งานคณะกรรมการการศึ
้นพื้นฐานกำ�หนด
โรงเรี่สยำ�นจันักดทำแผนการรั
บนักเรียน ปีการศึกกษาขั
ษา 2563
กิจกรรม
2. จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
         1. โรงเรีย3.นจัประชุ
ดทำม�คณะกรรมการรั
แผนการรับนับกนัเรีกเรียนยนระดั
ปีการศึ
กษา 2563
บเขตพื
้นที่การศึกษา
         2. จัดทำ�4.แนวปฏิ
บัติกบารรั
บนับกนัเรีกเรียยนนและแผนการรั
ระดับเขตพืบ้นนัทีก่กเรีารศึ
แจ้งแนวปฏิ
ัติการรั
ยน ปีกกษา
ารศึกษา 2563 ของ สพม.26
         3. ประชุ5.มคณะกรรมการรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นระดั
บ
เขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษา 
อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
         4. แจ้งแนวปฏิ
บนักเรียนและแผนการรั
เรียกษา
น ปีการศึกษา 2563 ของ สพม.26
6. จัดตั้งบศูัตนิกย์ปารรั
ระสานงานการรั
บนักเรียน เขตพื้นบทีนั่กการศึ
         5. อบรมเชิ
บัติกดารการรายงานผลการรั
บนักเรียน ปีการศึกษา 2563
7. กิงจปฏิ
กรรมเปิ
บ้านวิชาการ (Open House)
         6. จัดตั้ง8.ศูนรายงานผลการรั
ย์ประสานงานการรั
บนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
บนักเรียน
         7. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา กำกับ ติดตาม การรับนักเรียน
         8. รายงานผลการรับนักเรียน
นงาน
         9.ผลการดำเนิ
สำ�นักงานเขตพื
้นที่การศึกษา/สถานศึกษา กำ�กับ ติดตาม การรับนักเรียน
1.
มี
แ
ผนการรั
บนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 35 โรงเรียน เพื่อเสนอต่อ
ผลการดำ�เนินงาน
ารศึกษาพิจารณาให้
ความเห็
นชอบงกัด ทั้ง 35 โรงเรียน เพื่อเสนอต่อ            
1.คณะกรรมการรั
มีแผนการรับบนักนัเรีกยเรีน ยระดั
น บปีเขตพื
การศึ้นทีก่กษา 2563
ของโรงเรี
ยนในสั
คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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2. ร่างแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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4. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพม.26 เพื่อให้โรงเรียน 77
4. แนวปฏิบบัตัติ ิกและประกาศรั
ารรับนักเรียนและแผนการรั
น ปีกกษาปี
ารศึทกี่ษา
2563ธของ
ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิ
บนักเรียนระดับบชันั้นกมัเรีธยยมศึ
1 และมั
ยมศึกสพม.26
ษาปีที่ 4เพืปี่อให้โรงเรียน
ได้ใกช้ษา
เป็4.  แนวปฏิ
น2563
แนวทางปฏิ
ิ และประกาศรั
บนักเรียนระดั
กษาปี
ที่ 1 และมั
กษาปีเพื
ที่ อ่ 4ให้ปีโรงเรียน            
การศึ
บตั บกิ ัตารรั
บนักเรียนและแผนการรั
บนับกชัเรี้นยมันธยมศึ
ปีการศึ
กษา 2563
ของธยมศึ
สพม.26
2563 บัติ และประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
ได้การศึ
ใช้เป็กนษา
แนวทางปฏิ
2563

5. อบรมเชิ5.งปฏิ
บัติการการรายงานผลการรั
บนักเรียนบปีนักการศึ
2563
สำหรับผู้รับ�หรั
ผิดบชอบ
อบรมเชิ
งปฏิบตั กิ ารการรายงานผลการรั
เรียนกษา
ปีการศึ
กษา 2563  สำ
ผูร้ บั ผิดชอบ                   
5.
อบรมเชิ
ง
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารการรายงานผลการรั
บ
นั
ก
เรี
ย
น
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2563
สำหรั
บ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ดชอบ
ของโรงเรี
ย
นในสั
ง
กั
ด
35
โรงเรี
ย
น
จำนวน
35
คน
ของโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน  จำ�นวน 35 คน
ของโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน จำนวน 35 คน
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6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา

7. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ของโรงเรียนในสังกัด

7.7. กิกิจจกรรมเปิ
กรรมเปิดดบ้บ้านวิ
านวิชาการ
ชาการ
(Open
House)  ของโรงเรี
(Open
House)
ของโรงเรียนในสัยงนในสั
กัด งกัด

8. รายงานผลการรับนักเรียน ผ่านระบบรายงานการรับนักเรียน สพม.26

8. รายงานผลการรั
บนักเรีบนัยกน  ผ่
8. รายงานผลการรั
เรียนานระบบรายงานการรั
ผ่านระบบรายงานการรับบนันักกเรีเรียยนน สพม.26
สพม.26
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9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา กำกับ ติดตาม การรับนักเรียน

ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหา/อุ1.ปสรรค
เนื่องจากในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. เนื่องจากในการรั
กเรียคนรเข้ปีากเรีารศึ
กษา
2563 เกิบดนัการแพร่
ดเชื้อไวรัส
(COVID-19)  ส่
งผลให้นักเรีบยนันสมั
ยนเกิ
นแผนการรั
กเรียนทีร่โะบาดของโรคติ
รงเรียนได้วางแผนไว้
โคโรนา 2019
ส่งผลให้นักเรียนสมั
รเข้าเรียนเกิ
แผนการรัยบนประจ�ำจั
นักเรียนทีง่โรงเรี
นได้อวประจ�ำอ�ำเภอ                   
างแผนไว้
2. ค่า(COVID-19)
นิยม ของผู้ปกครองในการส่
งบุตครหลานเข้
าเรียนนในโรงเรี
หวัดยหรื
นิยธมยมประจ�ำต�ำบลมี
ของผู้ปกครองในการส่
งบุตรหลานเข้
ท�ำให้น2.ักเรีค่ยานมั
จ�ำนวนลดลงเรื
่อย ๆาเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัด หรือประจำอำเภอ
ทำให้นักเรี3.ยปันมัญธหาการคมนาคมระหว่
ยมประจำตำบลมีจำนวนลดลงเรื
่อย ยๆน  บางพื้นที่โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้านของนักเรียน
างบ้านกับโรงเรี
ยนเอกชน (สามัญางบ้
) มีานกั
ความพร้
นบุคลากร
อุปกรณ์
มีบริากนของนั
ารรถรักบเรี–ส่
3.4.ปัญโรงเรี
หาการคมนาคมระหว่
บโรงเรีอยมด้
น าบางพื
้นที่โรงเรีสื่อยนอยู
่ไกลจากบ้
ยนง นักเรียน                       
ส่งผลให้4.ผโรงเรี
ู้ปกครองของนั
ยนทีญ่ม) ีฐมีานะทางครอบครั
ยมส่งสืบุ่อตรหลานของเข้
ยน ร.ร.เอกชน
ยนเอกชนกเรี(สามั
ความพร้อมด้านบุวคนิลากร
อุปกรณ์ มีบริากเรีารรถรั
บ–ส่ง นักเรียน
ส่ข้งอผลให้
ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัว นิยมส่งบุตรหลานของเข้าเรียน ร.ร.เอกชน
เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าถึงชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียน                 
1. ผู้บริหารโรงเรี
การสอนของโรงเรี
ยนตนยนต้องเข้าถึงชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรี
2.  การสนัยนตน
บสนุนงบประมาณ จัดทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้น ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องจาก                  
บสนุนงบประมาณ
จัดทุวนยากจน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้น ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องจาก
ในพื้นที2.่ ยังการสนั
มีผู้ปกครองที
่มีฐานะครอบครั
างความตระหนั
ก ความเชื
่อมั่น และให้เห็นความส�ำคัญของการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่
ในพื้นที่ ยั3.  การสร้
งมีผู้ปกครองที
่มีฐานะครอบครั
วยากจน
อย่างครอบคลุ
มและทั
่วถึง
3. การสร้
างความตระหนั
ก ความเชื่อมั่น และให้เห็นความสำคัญของการศึกษาแก่ประชาชน
4. าสร้
างความตระหนั
ในพื้นที่ อย่
งครอบคลุ
มและทัก่วถึแก่
ง ผู้ปกครอง ให้สนับสนุนให้ส่งบุตรหลาน เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
ะบบดูแลช่วยเหลื
เรียนทุกให้โรงเรี
น และอย่
อเนื่อง เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
4.5.สร้มีารงความตระหนั
ก แก่อผนัู้ปกกครอง
สนับยสนุ
นให้ส่งาบุงต่
ตรหลาน
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน และอย่างต่อเนื่อง
24.ชื่อโครงการ:พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 169,610 บาท ใช้งบประมาณ 159,100 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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24. ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จ�ำนวน 169,610 บาท ใช้งบประมาณ 159,100 บาท
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วัตถุประสงค์
เขต 26 1.ให้เพื
เป็อ่ นพัผูฒ
้มีสนามาตรฐานการปฏิ
มรรถนะสูงในการปฏิ
ัติหน้ของบุ
าที่ได้คอลากรในส�ำนั
ย่างมีประสิทกงานเขตพื
ธิภาพและประสิ
ล ธยมศึกษา เขต 26
บตั บงิ าน
น้ ทีก่ ารศึทธิกผษามั
เพื่อเพิ่มศังกในการปฏิ
ยภาพบุคบลากรในสำนั
กษามัธยมศึ
ให้เป็นผู้ม2.
ีสมรรถนะสู
ัติหน้าที่ได้อกย่งานเขตพื
างมีประสิ้นททีธิ่กภารศึ
าพและประสิ
ทธิกผษา
ล เขต 26 ให้มีประสบการณ์
เพื่อเพิ่มศัดกริยภาพบุ
ลากรในส�ำนั
กงานเขตพื
้นที่การศึบปรุ
กษามั
ธยมศึ
ให้มีประสบการณ์
แนวคิด 2.และความคิ
เริ่มสร้าคงสรรค์
ในการปฏิ
บัติงาน และปรั
งกลยุ
ทธ์ให้กษา เขต
เท่าทันกั26
บสถานการณ์
แนวคิ
ด และความคิ
ดริเริจม่ จุสร้
ในการปฏิบตั งิ าน และปรับปรุงกลยุทธ์ให้เท่าทันกับสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลง     
การเปลี
่ยนแปลงในปั
บันางสรรค์
และอนาคต
ในปัจจุบัน3.และอนาคต
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่
3. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ และองค์ความรูใ้ นการให้บริการของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
การศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1
นายสุริยา ทองบุญมา
-ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
13 สิงหาคม 2563
นางชุติมา นามศรีอุ่น
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
กิจกรรมที่ 2
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
14-15 สิงหาคม 2563
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จังหวัดกาญจนบุรี
และกิจกรรมถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ ดรีมปาร์ครีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
บุคลากรในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 จำ�นวน 70 คน ได้รับการพัฒนาและ
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 70 คน ได้รับการพัฒนาและ
ทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
บัติงานตามนโยบายและภารกิ
จที่ได้้นรทีับ่กมอบหมาย
บัต26
ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทบทวนการปฏิ
ความเข้มแข็งในการบริ
หารจัดการสำ�นักงานเขตพื
ารศึกษามัธสามารถปฏิ
ยมศึกษา เขต
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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25. ชื่อโครงการ : การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จ�ำนวน 114,000 บาท ใช้งบประมาณ 114,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19     
ในโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลมีวินัยและจิตส�ำนึกที่ดีในการเลือกผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเลือกผลิต
และเลือกซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0
4. เพือ่ เตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด�ำเนินงาน (ITA Oline)
5. เพื่อนิเทศ ก�ำกับ ติดตามและประเมินโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
กิจกรรม

1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 โดย 1 โรงเรียน 1นวัตกรรม
      2. กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลมีวนิ ยั และจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการเลือกผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     3. ความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน (ITA Oline)
4. การด�ำเนินงานนิเทศ ก�ำกับ และติดตามการศึกษา 
ผลการด�ำเนินงาน
1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 โดย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 จ�ำนวน 17 โรงเรียน มีการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในการด�ำเนินการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โดยโรงเรียนด�ำเนินการแล้วส่งรายงานมายังเขตพื้นที่ พร้อมทั้ง รายงานผล และด�ำเนิน
การตอบแบบสอบถาม ผ่านทางเว็บไซต์ www.1tambon1school.innoobec.com เช่น โรงเรียนวาปีปทุม         
จัดท�ำแบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ    
เชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม การจัดการเรียนรู้ โดยโปรแกรม Google Classroom              
ในสถานการณ์ COVID-19
2. กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลมีวนิ ยั และจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการเลือกผลิตและบริโภค                        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice ) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้น้อมน�ำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักสามประการคือ “มีความพอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่             กับการน�ำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมา
เป็นกรอบแนวคิด
โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดใน
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งก�ำหนด ให้มี 1 โรงเรียน      1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
ในการนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และด�ำเนินการไปได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพทางส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือก
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาและส่ง
เสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของสถานศึกษา และสนับสนุน โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  ตัวอย่าง
เช่น โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ Best Practice Zero Waste Green School โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นวัตกรรม ปุ๋ย
หมักธรรมชาติ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คิด ใช้ ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนคาร์บอนต�่ำ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน
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นคุณ
ณภาพประจ�ำต�ำบล
ภาพประจำตำบล
เอกสารกิจจกรรมคั
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กโรงเรียยนคุ
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4. นการด�ำเนิ
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4. การดำเนิ
งานนิเทศนงานนิ
กำกับเทศและติ
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กงานเขตพื
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มกับการนิ
ดตามโรงเรี
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ษามักธษามั
ยมศึธกยมศึ
ษา กเขต
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ตามร่
วมกับวการนิ
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ดตามโรงเรี
ยนในยน
ในการเตรี
ยมความพร้
วงสถานการณ์
COVID
19 จ�ำนวน
ครั้ง ้งโดยครั
้งที่ 1 การประเมิ
นความพร้
การเตรี
ยมความพร้
อมช่อวมช่
งสถานการณ์
COVID
- 19 -จำนวน
2 ครั้ง2โดยครั
ที่ 1 การประเมิ
นความพร้
อมในการอม           
ในการเตรี
การเรียนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติ
เชื้อไวรัส2019
โคโรนา 2019
เตรี
ยมการจัยดมการจั
การเรียดนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัสดโคโรนา
ในระหว่างวัในระหว่
นที่ าง
วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิด
18 - 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดเรียนของ
เรียนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
ระหว่างวัระหว่
นที่ 1า-งวั9นกรกฎาคม
2563 และได้
ดำเนิและได้
นการประชุ
การเตรียมความ
ไวรัส2019
โคโรนา 2019
ที่ 1 - 9 กรกฎาคม
2563
ด�ำเนินมการประชุ
มการเตรียม
พร้ความพร้
อมการนิอมการนิ
เทศ ติดเทศ
ตามและประเมิ
นผลการรายงานข้
อมูลผ่านทางเว็
ไซต์ บไซต์ www.1tambon1school.     
ติดตามและประเมิ
นผลการรายงานข้
อมูลผ่าบนทางเว็
www.1tambon1school.innoobec.com
โรงเรียนนคุที่ ณ4ภาพประจำตำบลในวั
นที่ 4 สิ–ง16.30
หาคม น.2563
innoobec.com  โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลในวั
สิงหาคม 2563 เวลา 08.00
ณ ห้เวลา
องประชุม
08.00
น. ณ ห้องประชุกมงานเขตพื
150 ปีเ้นมืทีอ่กงมหาสารคาม
กงานเขตพื
150 ปี–เมื16.30
องมหาสารคาม  ส�ำนั
ารศึกษามัธยมศึสำนั
กษา เขต
26 ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26
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ปัญหาและอุปสรรค
1. การด�ำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล ในงบที่ได้รับจัดสรรมาได้ด�ำเนินการล่าช้าเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID - 19 ท�ำให้การด�ำเนินงานในบางส่วนมีข้อจ�ำกัด
2. การด�ำเนินการเกี่ยวกับ การประเมิน ITA Online  สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล ได้รับ
ความชัดเจนในการด�ำเนินงานที่ช้า ท�ำให้การขับเคลื่อนเกี่ยวกับ ITA Online  สถานศึกษา ท�ำได้ล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด�ำเนิ น งานในกรอบของวั ต ถุ ป ระสงค์ โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ              
ประจ�ำต�ำบล
26. ชื่อโครงการ : ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จ�ำนวน 40,000 บาท ใช้งบประมาณ 24,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ประเมินผล ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด และของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นปีงบประมาณ 2563
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด และของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมาณ 2563
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด และของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมาณ 2563
4. เพื่อแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา
ในสังกัดและของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2563 ให้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรม

1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจติดตาม
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมาณ
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ติดตามผลการด�ำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
จ�ำนวน 2 ครั้ง
   
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ�ำนวน 2 ครั้ง
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ผลการดำเนินงาน
ผลการด�ำเนิ
สำนันกงาน
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงาน
ส�ำนันกงานได้
งานเขตพื
กษามัธยมศึกษา เขต
และสถานศึ
กัด สามารถรายงานผลการด�ำเนิ
ผลการดำเนิ
อย่าน้ งมีทีก่คารศึ
ุณภาพและประสิ
ทธิภาพ 26
บรรลุ
ตามวัตถุปกษาในสั
ระสงค์งและเป้
าหมาย ได้อย่างชัดเจน น
งานได้อย่างมีดคตามประเมิ
ณ
ุ ภาพและประสิ
ทธิภาพหารและการจั
บรรลุตามวัตดถุการศึ
ประสงค์
าหมาย ได้อย่กางานเขตพื
งชัดเจน ตามผลการ
ติดตาม
ตามผลการติ
นผลการบริ
กษาขัและเป้
้นพื้นฐานของสำนั
้นที่การศึกษา
ประเมิวนชีผลการบริ
ดการศึกงบประมาณ
ษาขั้นพื้นฐานของส�ำนั
งานเขตพืก้นงานคณะกรรมการการศึ
ที่การศึกษาตามตัวชี้วัดกแผนปฏิ
ตามตั
้วัดแผนปฏิหบารและการจั
ัติราชการ ประจำปี
พ.ศ. 2563กของสำนั
ษา บัติ
งบประมาณ
ของส�ำนั
งานคณะกรรมการการศึ
ขัราชการ
้นพื้นฐานประจ�ำปี
สำนักงานเขตพื
้นที่กพ.ศ.
ารศึก2563
ษามัธยมศึ
กษากเขต
26 คะแนนเฉลี่ยรวมกษาขั
3.80น้ พืดีน้ มฐาน
าก ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลีย่ รวม 3.80 ดีมาก

27. ชื่อ่อโครงการ:การพั
โครงการ : การพั
ฒนาศั
กยภาพนั
ยนและส่
งเสริ
มภาวะผู
้นำ�ให้
และบุ
คลากรทางการ
27.ชื
ฒนาศั
กยภาพนั
กเรีกยเรีนและส่
งเสริ
มภาวะผู
้นำให้
ผู้บผริู้บหริารหารครูครูและบุ
คลากรทางการ
�ตำ�บล
ศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำ
ภาพประจำตำบล
สพฐ จำนวน...
จำ�นวน...11,900....บาท
11,900....บาทใช้ใช้งบประมาณ…11,410…..บาท
งบประมาณ…11,410…..บาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ
ระสงค์
วัวัตตถุถุปประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภาวะผู้นำ�ให้ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
กรรม
กิกิจจกรรม
กรรมการแลกเปลี่ย่ยนเรี
นเรียยนรู
นรู้้ (Symposium)
กิกิจจกรรมการแลกเปลี
(Symposium) การประกวดผลงานดี
การประกวดผลงานดีเเด่ด่นนของโรงเรี
ของโรงเรียยนภาพประจำ
นภาพประจำ�ตำ�บล
ผลการดำ�เนินงาน
ตำบล
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)
ผลการดำเนิ
นงาน เด่นของโรงเรียนภาพประจำ�ตำ�บล กับโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสำ�นักงานเขตพื้นที่
การประกวดผลงานดี
สำนัธยมศึ
กงานเขตพื
้นที่ก26ารศึจำ�กนวน
ษามัธ17
ยมศึโรงเรี
กษายนเขตได้26
จัดกิจกรรมการแลกเปลี
่ยนเรี
ยนรู้ (Symposium)
การศึกษามั
กษา เขต
รับการเสริ
มสร้างและพัฒนาศั
กยภาพการแสดงออกของ
การประกวดผลงานดี
เด่นงของโรงเรี
ยนภาพประจำตำบล
นคุาณงศัภาพประจำตำบลสำนั
กงานเขตพื
้นที่
นักเรียน และได้รับการส่
เสริมกิจกรรมภาวะผู
้นำ�ให้ผู้บริหกับารโรงเรี
เสริมยสร้
กยภาพให้กับครู และบุ
คลากรทางการ
การศึ
กษามัธ�ยมศึ
ษา เขตนที26่ 18จำนวน
17 โรงเรี
การเสริ
มสร้ายงและพั
ฒนาศั
กยภาพการแสดงออก
ศึกษา โดยดำ
เนินกการในวั
กันยายน
2563ยนณ ได้ห้อรับงประชุ
มโรงเรี
นผดุงนารี
มหาสารคาม                 
ของนักเรียน และได้รับการส่งเสริมกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยดำเนินการในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม
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โดยกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลได้มีเวทีการนำ�เสนอผลงานและมีความสามารถ             
ในการแสดงออก ครู โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนและผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล เกิดความเข้าใจและตระหนักในการเป็น
ผู้นำ�ที่ดีและสามารถดำ�เนินกิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค
การได้รบั งบประมาณมาช่วงปลายปีงบประมาณ ทำ�ให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
เข้าร่วมได้ไม่ครบ สืบเนื่องจากไม่มีเวลาการเตรียมความพร้อมทำ�
ข้อเสนอแนะ
ทาง สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนดำ�เนินงานเองเลยจะรวดเร็วมากกว่า
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บทที่ 4
สรุปผลการดำ�เนินงานและข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมาณ 2563 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ได้ดำ�เนินการขับเคลื่อน
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้ด�ำ เนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด
โดยมีสถานศึกษา จำ�นวน 35 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการวางแผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
เพื่อให้ครอบคลุมและตรงความต้องการของสถานศึกษาและสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดำ�เนินงานแต่ละรายการดังนี้
1.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.86 ดีมาก
1.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 ดีมาก
1.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ระดับคะแนน 176.5 ดีมาก  
1.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 สรุปคะแนนรวมมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดีมาก  
1.5 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (สพม.เขต 26) การประเมินองค์ประกอบที่ 1
คะแนน 4.15707 ประเมินผู้บริหารคะแนน 4.22156 คิดเป็นร้อยละ 84.43 อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง  
1.6 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.เขต 26) คะแนนเฉลี่ยรวม 4.50701 ระดับ
คุณภาพ            
1.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำ�เนินงานของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.43อยู่ในระดับความโปร่งใส AA
คิดเป็นลำ�ดับที่ 28 จากจำ�นวน สพท. 225 เขต ทั้งประเทศ
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2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ O – Net ระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2561 ในประเทศพบว่าลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 6.03 และ 3.31 ตามลำ�ดับ และค่าคะแนนระดับเขตพื้นที่       
ก็ลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกันคือวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ6.88และ3.61 ตามลำ�ดับ
ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ O – Net ระดับมัธยมศึกษา            
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 เทียบกับปี 2561 ในระดับประเทศพบว่าลดลง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนลดลงร้อยละ 5.31, 5.10, 2.21 และ 1.31 ตามลำ�ดับ
ส่วนค่าคะแนนระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกันคือ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 5.24 5.12 1.56 1.29 ตามลำ�ดับ
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา  เขต 26 ได้จดั โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาในลักษณะการประเมินแบบองค์รวมเน้นการประเมิน   
ที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยายคุณภาพตามสภาพที่เป็นจริงโดยอาศัยหลักฐานข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพควบคู่กันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรูปแบบใหม่ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุ ณ ภาพภายใน พ.ศ. 2561 และนำ�สู่ก ารเขี ย นรายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา 
ทั้ง 3 มาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษาในรอบที่ 4 ผลจากการ
จัดโครงการสถานศึกษา  สามารถเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสะท้อนผลนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถนศึกษา ได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
จากสภาพการดำ�เนินงานและความต้องการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ทั้งระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาของผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดดำ�เนิน
การอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผลการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่ยังไม่ดีเท่าที่ต้องการ ดังนั้นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาภายใต้ความต้องการด้านบุคลากรและงบประมาณจึงควรดำ�เนินการในรูปของเครือข่าย
ความร่วมมือของโรงเรียนและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ได้ช่วยเหลือกัน ในด้านการบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไปพร้อมๆกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ปรึกษา
1. นายทองสุข มาตย์คำ�มี   รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารักษาราชการแทน                  
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. นายสุริยา  ทองบุญมา   รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3. นายสิทธิพล  พหลทัพ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
คณะทำ�งาน
1. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา      ผู้อำ�นวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
2. นางกุสุมา  โอษะคลัง     ผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์           ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี
ผู้อำ�นวยการกลุ่มอำ�นวยการ
5. นางบุญชู โคตรบรรเทา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำ�นวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
6. นางชุติมา นามศรีอุ่น
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. นางวราลักษณ์ บุษบง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8. นางภวิสร์ภร  อุปนันท์
ผู้อำ�นวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
9. นายเสนอ  เวียงบาล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
          10. บุคลากรสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกท่าน
จัดทำ�เอกสารและตรวจสอบ
1.นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์           ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2.นางสาวจรรยา  สีแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ

