
 

  



 

 
 

ค ำน ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำงำนตำมกลยุทธ์ 
จุดเน้นและนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564           
รอบ 6 เดือน และเพื่อเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้
หน่วยงำน สถำนศึกษำ และสำธำรณชนทั่วไปทรำบ รวมทั้งน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผน ปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และหวังว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำหำควำมรู้และสนับสนุนกำรศึกษำต่อไป 

 
     ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

มหำสำรคำม 
    พฤษภำคม 2564 
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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำในสังกัด โดยมีสถำนศึกษำ จ ำนวน 35 แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้มีกำร
วำงแผนพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ครอบคลุมและตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและ
สอดคล้องเป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จึงจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและเพื่อเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
   โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดังนี ้
    1. ผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ละรำยกำรดังนี้ 
     1.1 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนน   
เฉลี่ยรวม 3.86 ดีมำก 
             1.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนน    
เฉลี่ยรวม 3.80 ดีมำก 
     1.3 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  ระดับคะแนน 176.5 ดีมำก   
     1.4 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม สรุปคะแนนรวมมำตรฐำน 3 มำตรฐำน ดีมำก    
     1.5 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพม.มหำสำรคำม)  กำร
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 คะแนน 4.15707 ประเมินผู้บริหำรคะแนน 4.22156 คิดเป็นร้อยละ 84.43                
อยู่ในระดับมำตรฐำนขั้นสูง   
           1.6 คะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพม .มหำสำรคำม)  
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.50701  ระดับคุณภำพ             
         1.7 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.43 อยู่ใน
ระดับควำมโปร่งใส AA คิดเป็นล ำดับที่28 จำกจ ำนวน สพท. 225 เขต ทั้งประเทศ 
 



 

 
 

2. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
  ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ  O – Net ระดับ

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 เทียบกับปีกำรศึกษำ 2561 ในประเทศพบว่ำลดลง 2 กลุ่มสำระ    
กำรเรียนรู้คือวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ6.03 และ 3.31 ตำมล ำดับ 
และค่ำคะแนนระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เช่นกันคือวิทยำศำสตร์ละคณิตศำสตร์ลดลง
ร้อยละ 6.88 และ 3.61 ตำมล ำดับ 
  ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – Net ระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562 เทียบกับปี 2561 ในระดับประเทศพบว่ำลดลง 4 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ คือ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ โดยมีคะแนนลดลงร้อยละ 5.31 , 
5.10 , 2.21 และ 1.31 ตำมล ำดับ ส่วนค่ำคะแนนระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เช่นกัน 
คือ ภำษำไทย , คณิตศำสตร์  , ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์  ลดลงร้อยละ 5.24 5.12 1.56             
1.29 ตำมล ำดับ 
 



 

 
 

1 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 

    ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ มหำสำรคำม  จัดตั้ งตำมพระรำชบัญญัติ            
กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง   ศึกษำธิกำร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้มีเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับมำตรำ 33 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร  กระทรวงศึกษำธิกำร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำเมื่อครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร
ก ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่  17 สิงหำคม  พ.ศ. 2553 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 
29 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 และก ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 62 เขต โดยเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประกอบด้วยท้องที่
จังหวัดมหำสำรคำม และให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 13 อ ำเภอ ดังนี้ เมืองมหำสำรคำม แกด ำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย 
เชียงยืน บรบือ นำเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วำปีปทุม นำดูน ยำงสีสุรำช กุดรัง และชื่นชม 
    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมมติคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งแบ่งส่ วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
    1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
    2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    3. กลุ่มนโยบำยและแผน 

  4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  8. กลุ่มกฎหมำยและคด ี
  9. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 



 

 
 

2 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

    กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำอำศัยหลักในกำรจัดกำรระบบโครงสร้ำงและ
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ  
    1. มีเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติ นั่นคือ มีกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่มีประสิทธิภำพแต่ผู้ปฏิบัติมีอิสระที่จะเลือกปฏิบัติตำมแนวทำง  ที่เหมำะสม      
ของตนเอง ดังนั้นแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงใช้กรอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  ขั้นพื้นฐำนเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร และมีกำรก ำหนดนโยบำยตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น ต่อตนเองเพื่อบริหำรและจัด
กำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วย 
    2. มีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
กำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจกำรตัดสินใจขององค์กรหลักทั้งสำมองค์ ดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน  ไม่ก้ำวก่ำย หรือ
ซ้ ำซ้อนกัน กำรกระจำยอ ำนำจจึงควรถึงมือผู้ปฏิบัติให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ ภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ จึงอยู่ที่กำรก ำกับดูแลสนับสนุนและส่งเสริมให้สถำนศึกษำได้บริหำร  จัดกำรศึกษำเป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนด  โดยสถำนศึกษำมีอิสระในกำรก ำหนดควำมต้องกำร กำรด ำเนินกำร และตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำน วิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป 
    3. มีกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ              
ทุกระดับและทุกประเภทกำรศึกษำ นั้นคือ ทั้งเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีมำตรฐำนและดัชนี ชี้วัด
คุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจนสำมำรถประเมินและตรวจสอบได้  
    กำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่และกรอบภำรกิจ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564 จึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 
    1. เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
    2. เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม รอบ 6 เดือน 

ขอบเขตกำรรำยงำน 
    1. ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2564 รอบ 6 เดือน 
     2. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีผลประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ  
    3. ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

วิธีด ำเนินกำร 
    1. ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย จุดเน้น เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่รำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร
ทดสอบและประเมินคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2562 รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรฐำนกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และผลกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 



 

 
 

3 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

    2. ก ำหนดขอบเขตในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2563 
    3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ โดยศึกษำจำกเอกสำรรำยงำนผล             
กำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน ผลกำรวิเครำะห์ และขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลด้ำนงบประมำณ ข้อมูล
ด้ำนบุคลำกร และข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
    4. วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
    5. สรุป เขียนรำยงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1. สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนไปใช้ในกำรพัฒนำกำร      
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
    2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม น ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนไปใช้ในกำร
พัฒนำ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
    3. สำธำรณชนได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 256 4 รอบ 6 เดือน                 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

4 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

บทที่ 2 
บริบท ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำมหำสำรคำม 

 
 
 

    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ที่ตั้ง เลขที่ 134 ถนน เลี่ยงเมืองสำรคำม         
- ร้อยเอ็ด ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 35 โรงเรียน มีพื้นที่
รับผิดชอบครอบคลุม 13 อ ำเภอ ดังนี้ เมืองมหำสำรคำม แกด ำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ          
นำเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วำปีปทุม นำดูน ยำงสีสุรำช กุดรัง และชื่นชม 

  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกำฬสินธุ ์
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกำฬสินธ์ุและจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น 
 
 
  

1. ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำมหำสำรคำม 



 

 
 

5 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
     1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
     2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     3. กลุ่มนโยบำยและแผน 

   4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   8. กลุ่มกฎหมำยและคด ี
   9. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   10. หน่วยตรวจสอบภำยใน  

2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม 
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นำยสวำท ฦ  ชำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

 

นำยสุริยำ  ทองบุญมำ  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

 

ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

นำยวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญำ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

 

 

นำยวงศกร ประกอบนันท์ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

 

 

ำ  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำได้กระจำยอ ำนำจในกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ โดย 
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นสหวิทยำเขต 6 สหวิทยำเขต ดังนี้ 
   สหวิทยำเขต ที่ 1 สหวิทยำเขตเจริญรำชเดช  

1. โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม 
2. โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร 
3. โรงเรียนนำโพธิ์พิทยำสรรพ์ 
4. โรงเรียนกุดรังประชำสรรค์ 
5. โรงเรียนมหำวิชำนุกูล 

   สหวิทยำเขต ที่ 2 สหวิทยำเขตตักศลิำ 

1. โรงเรียนผดุงนำร ี

2. โรงเรียนแกด ำวิทยำคำร 

3. โรงเรียนมิตรภำพ 

4. โรงเรียนยำงวิทยำคม 

5. โรงเรียนหนองม่วงวิทยำคำร 

   สหวิทยำเขต ที่ 3 สหวิทยำเขตบรบือ 
1. โรงเรียนบรบือวิทยำคำร 

2. โรงเรียนบรบือ 

3. โรงเรียนโนนแดงวิทยำคม 

4. โรงเรียนเหล่ำยำววิทยำคำร 

5. โรงเรียนโนนรำษีวิทยำ 

   สหวิทยำเขต ที่ 4 สหวิทยำเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 
1. โรงเรียนวำปีปทุม 
2. โรงเรียนนำดูนประชำสรรพ์ 
3. โรงเรียนประชำพัฒนำ 
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวกำรนุสรณ์ 
5. โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 

   สหวทิยำเขต ที่ 5 สหวทิยำเขตสำรคำมใต ้
1. โรงเรียนนำภูพิทยำคม 
2. โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค ์
3. โรงเรียนปอพำนพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
4. โรงเรียนมัธยมยำงสีสุรำช 
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร 

   สหวิทยำเขต ที ่6 สหวิทยำเขตสะดืออีสำน 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค ์

2. โรงเรียนเขื่อนพิทยำสรรค ์

3. กำรบริหำรและกำรกระจำยอ ำนำจ 
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3. โรงเรียนเขวำไร่ศึกษำ 

4. โรงเรียนวังยำวศึกษำวิทย ์

5. โรงเรียนโพนงำมพิทยำนุกูล 

   สหวิทยำเขต ที่ 7 สหวิทยำเขตพทุธมงคล 
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม 

2. โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม 

3. โรงเรียนชื่นชมพิทยำคำร 

4. โรงเรียนกันทรวิชัย 
5. โรงเรียนเขวำใหญ่พิทยำสรรค์ 

 
 

 
 1. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

 1.1 ข้อมูลโรงเรียน จ ำแนกตำมขนำด (ข้อมูล 10 ก.ค. 63) 

ขนำดโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2562 2563 
ขนำดเล็ก (1-499 คน) 21 21 
ขนำดกลำง (500-1,499 คน) 6 5 
ขนำดใหญ่ (1,500-2,499 คน) 4 5 
ขนำดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) 4 4 

รวม 35 35 

   1.2 ข้อมูลนักเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียน (ข้อมูล 10 ก.ค. 63) 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

2561 2562 2563 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 5,836 5,823 5,902 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 5,948 5,716 5,738 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 5,713 5,813 5,542 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 4,761 4,713 5,134 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 4,633 4,470 4,520 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 4,739 4,417 4,342 
ปวช.1 40 36 13 
ปวช.2 43 40 39 
ปวช.3 65 42 46 

รวม 31,778 31,070 31,276 
 

4. ข้อมูลพื้นฐำน 
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1.3 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล 10 ก.ค. 63) 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ตำม จ 18) 

ปีกำรศึกษำ 
2561 2562 2563 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  34 34 35 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 35 27 27 
ครู 1,767 1,737 1,583 
ครูมำช่วยรำชกำร (ต่ำงเขต) 7 3 2 
ครูไปช่วยรำชกำร (ต่ำงเขต) 6 4 4 
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน) 69 74 58 
ลูกจ้ำงประจ ำ 57 57 43 

รวม 1,975 1,936 2,062 
  

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(สนับสนุน) 

ปีกำรศึกษำ 
2561 2562 2563 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ธุรกำร) 27 35 28 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว (นักกำรภำรโรง) 37 37 23 

รวม 64 72 51 

1.4 จ ำนวนข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ข้อมูล 10 ก.ค. 63) 

บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 2562 2563 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 1 - 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 2 2 2 
ศึกษำนิเทศก ์ 12 11 15 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) 28 28 32 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1 1 1 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว 16 17 15 

รวม 60 60 62 
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2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ตำรำงที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ระดับ 

   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำแนกเป็นรำยวิชำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
   ปีกำรศึกษำ 2562 

 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
เขตพืน้ที ่

S.D 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 
ภำษำไทย (91) 4,319 100 57.63 13.68 55.14 
ภำษำอังกฤษ (93) 4,318 100 32.32 11.29 33.25 
คณิตศำสตร ์(94) 4,317 100 27.49 15.90 26.73 
วิทยำศำสตร ์(95) 4,315 100 30.50 8.22 30.07 

 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ใน 4  สำระหลัก พบว่ำ วิชำภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด                               คือ 
57.63 รองลงมำได้แก่ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำวิทยำศำสตร์  และวิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ย                  ร้อย
ละ 32.32 , 30.50 และ 27.49 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน จะเห็นว่ำ         คะแนนมี
กำรกระจำยมำกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยมีค่ำอยู่ระหว่ำง 8.22 - 15.90  
ตำรำงที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O - NET)     

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 
 

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2561 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2562 
+ เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 

เขตพืน้ที ่ ประเทศ เขตพืน้ที ่ ประเทศ เขตพืน้ที ่ ประเทศ 
ภำษำไทย (91) 56.93 54.42 57.63 55.14 +0.70 +0.72 
ภำษำอังกฤษ (93) 28.51 29.45 32.32 33.25 +3.81 +3.80 
คณิตศำสตร ์(94) 31.10 30.04 27.49 26.73 -3.61 -3.31 
วิทยำศำสตร ์(95) 37.38 36.10 30.50 30.07 -6.88 -6.03 

รวม 38.48 37.50 36.96 36.30 -1.50 -1.21 
 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ         ขั้น
พื้นฐำน (O - NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562  พบว่ำ รำยวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น คือ วิชำภำษำอังกฤษ และวิชำภำษำไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.81, และ 0.70 ตำมล ำดับและรำยวิชำที่มี
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชำวิทยำศำสตร์ และวิชำคณิตศำสตร์ ลดลงร้อยละ 6.88  และ 3.61 ตำมล ำดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่ำ ทั้ง 4 รำยวิชำมีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นและลดลง สอดคล้อง
กับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 
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2.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ตำรำงที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ระดับ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกเป็นรำยวิชำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
   ปีกำรศึกษำ 2562 

 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
เขตพืน้ที ่

S.D 
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 
ภำษำไทย (01) 3,489 100 41.15 12.92 42.21 
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (02) 

3,489 100 35.07 7.60 35.70 

ภำษำอังกฤษ (03) 3,487 100 25.82 9.44 29.20 
คณิตศำสตร ์(04) 3,488 100 22.31 14.26 25.41 
วิทยำศำสตร ์(05) 3,489 100 28.06 9.40 29.20 

  
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ระดับ     

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ใน 5  สำระหลัก พบว่ำ วิชำภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 41.15 รองลงมำ 
ได้แก่ วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม วิชำวิทยำศำสตร์  วิชำภำษำอังกฤษและวิชำคณิตศำสตร์         
มีค่ำเฉลี่ย  ร้อยละ 35.07, 28.06, 25.82 และ 22.31 ตำมล ำดับเมื่อพิจำรณำค่ำ ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน      
จะเห็นว่ำคะแนนมีกำรกระจำยมำกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยมีค่ำอยู่ระหว่ำง 7.60 -14.26  

ตำรำงที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O - NET)  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562  

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2561 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2562 
+ เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 

เขตพืน้ที ่ ประเทศ เขตพืน้ที ่ ประเทศ เขตพืน้ที ่ ประเทศ 
ภำษำไทย (01) 46.39 47.31 41.15 42.21 -5.24 -5.10 
สั งคมศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม (02) 

34.40 35.16 35.07 35.70 +0.67 +0.54 

ภำษำอังกฤษ (03) 27.38 31.41 25.82 29.20 -1.56 -2.21 
คณิตศำสตร ์(04) 27.43 30.72 22.31 25.41 -5.12 -5.31 
วิทยำศำสตร ์(05) 29.35 30.51 28.06 29.20 -1.29 -1.31 

รวม 32.99 35.02 30.48 32.34 -2.51 -2.68 
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จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O - NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562  พบว่ำ รำยวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น คือ วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67, และรำยวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
คือ วิชำภำษำไทย  วิชำคณิตศำสตร์ วิชำภำษำอังกฤษ และวิชำวิทยำศำสตร์ ลดลงร้อยละ 5.24 , 5.12 ,     
1.56 และ 1.29 ตำมล ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศพบว่ำ ทั้ง 4 รำยวิชำมีคะแนนเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้นและลดลง สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 

 

 

ผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

รำยกำร จ ำนวนที่ได้รับอนุมัติ ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำย 

งบลงทุน 24,240,420 16,090,365 66.38 

งบด ำเนินงำน 26,335,568 23,238,93210 88.24 

งบเงินอุดหนุน 156,507,992 155,686,452 99.48 
  

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์กรคุณภำพ สืบสำนศำสตร์พระรำชำ จัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ” 

(Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy) 

พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้  มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ      
ที่ 21 มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
    2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม และพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและมีศักยภำพที่จะพ่ึงพำตนเองได ้
    3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ  
    4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพ 
    5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. งบประมำณ  

6. ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินงำน 
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    6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก 
ในกำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
   1. ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
    2. ผู้เรียนได้รับโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง 
ทั่วถึง เท่ำเทียมและได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและมีศักยภำพที่จะพ่ึงพำตนเองได ้
    3. ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติและภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ 
    4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพ  
    5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำตำมหลักศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
    6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
ค่ำนิยม (Value) : S4 

     สร้ำงคุณภำพที่ดี (Standard Based)   
     มีธรรมำภิบำล (Stable good governance)  
     บริกำรด้วยใจ (Service Mind)  
     น ำสมัยด้วยนวัตกรรม (Smart Innovation) 

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Development Focus) 
  1. ด้ำนคุณภำพ 
    1.1 ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
   1.2 ผู้เรียนมคีวำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
    1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
    1.4 ครจูัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21 
    1.5 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ 
    1.6 สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและมีคุณภำพ 
    1.7 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลกัศำสตร์พระรำชำและหลักธรรมำภิบำล สู่กำรเป็น  
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ   
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    1.8 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 
    1.9 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำร ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  2. ด้ำนโอกำส 
    2.1 ผู้เรียนได้รับโอกำสกำรบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
    2.2 ผู้ เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัดและศักยภำพ             
ที่จะพึ่งพำตนเองได ้
  3. ด้ำนควำมปลอดภัย 
      3.1 สถำนศึกษำมีระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ 
    3.2 สถำนศึกษำมีกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรมีสุขภำวะที่ด ี
  4. ด้ำนอำชีพ  
    4.1 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ และรำยได ้
    4.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้กำร
ส่งเสริมอำชีพ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    4.3 สถำนศึกษำมีหลักสูตรอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ 
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บทที่ 3 
ผลกำรด ำเนนิงำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
1. ชื่อโครงกำร : กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                    มัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 120,000 บำท    
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อให้หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
   2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณปีงบประมำณ 2564                       
   3. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัดได้มี
แผนประกอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน          
กำรด ำเนินงำน 
   1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                   มัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
    1.1 แจ้งนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ 
     1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   2. แจ้งนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเนน้ ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตลอดทัง้กรอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรบริหำรจัดกำร -SWOT 
ANALYSIS -วิเครำะห์ข้อมูล 
   3. แจ้งกลุม่/กลุ่มงำนในส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม เพื่อจัดท ำ
โครงกำรและเสนอโครงกำรจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กลุ่มนโยบำยและแผนตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
   4. กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่มต่ำงๆจัดส่งให้  
โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์  
   5. แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
   6. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
       7. แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   8. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
   9. จัดส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรำยงำนให้ สพฐ. ทรำบ 
   10. น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัต ิ
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   11. รำยงำน สพฐ. ทรำบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
   กิจกรรมที่ 1 
   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยกลุ่มนโยบำยและแผน ได้แจ้งนโยบำยต่ำงๆ           

ที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ งบด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

  แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำน ในกำร

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ระหว่ำงวันที่ 16- 18 พฤศจิกำยน 2563 และ

คณะกรรมกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สู่ควำมเป็นเลิศ  ใน

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 รวมทั้งพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งโครงกำร ปรับแก้ไขโครงกำรตำม

กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 

  กลุ่มนโยบำยและแผนจึงได้น ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและโครงกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ขอควำมเห็นชอบ/อนุมัติจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ในวันที่                     

17 มีนำคม 2564 ในครำวประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ครั้งที่ 2/2564 และจัดท ำเป็น

เล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้กลุ่มต่ำงๆและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนและ

แนวทำงในกำรปฏิบัติ ต่อไป 

  กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด 

         ยังไม่ด ำเนินกำร 

  กิจกรรมที่ 3 พัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำแผนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

           ยังไม่ด ำเนินกำร 

  ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80  

ภำพกิจกรรม 
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ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
 1. กำรจัดท ำแผนล้ำช้ำเนื่องจำกรอนโยบำยจำก สพฐ.  

    2. ในกำรจัดท ำโครงกำรเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีนั้นเนื่องจำกแต่ละกลุ่มมีภำรกิจ                                 
ที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติแต่งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำมีค่อนข้ำงจ ำกัดจึงเกิดปัญหำ                       
เรื่องงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนเพรำะต้องด ำเนินงำนพร้อมๆ กันทุกฝ่ำย 
    3. กำรน ำงบประมำณที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ไปด ำเนินงำน
ซ้ ำซ้อนกับโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท ำให้เกิดกำรใช้งบประมำณ
ซ้ ำซ้อน 
    4. โครงกำรที่ด ำเนินกำรหรือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไม่สำมำรถตอบสนองกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร (KRS) หรือกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบรำยงำนผลตัวชี้วัด                
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ,กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมตัวชี้วัดกำรติดตำมและประเมินผล ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (E-Mes) และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                         
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : สตผ.) , กำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค ,กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัด (กระทรวงมหำดไทย) และกำรรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน                
ของส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร อย่ำงครบถ้วน เนื่องจำก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้ควำมส ำคัญหรือศึกษำท ำควำมเข้ำใจแบบรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องก่อน จะเสนอ
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เมื่อด ำเนินงำนหรือกิจกรรมในโครงกำร จึงไม่สำมำรถ
ตอบสนองกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ได ้
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   1. เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำกัด อำจจ ำเป็นต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรและหำก

โครงกำร/ กิจกรรมใด มีงบประมำณจัดสรรมำโดยตรงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ      
ถ้ำพิจำรณำ เห็นว่ำพอสมควรที่จะสำมำรถด ำเนินกิจกรรมผลักดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้ก็ควรพิจำรณำ                
ตัดงบประมำณที่ซ้ ำซ้อนหรือตัดโครงกำร/กิจกรรมนั้นออกจำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หรื อให้คงไว้แต่                 
รองบประมำณที่รับจัดสรรจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยตรง ถ้ำไม่เพียงพอจึงเสนอ        
ของบประมำณเพิ่มจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ ต่อไป 
   2. ในกำรด ำเนินงำนเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยเหนือ ควรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน            
โดยเฉพำะ กพร.สพฐ. และส ำนักติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( สตผ.) และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร ภำค  และส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรจัดท ำ
ระบบรำยงำนและแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนร่วมกันเพื่อลดภำระกำรรำยงำนกำรและจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ 
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหลำยครั้งรวมทั้งเพื่อควำมชัดเจนในกำรจัดท ำกิจกรรม               
และโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจะได้ด ำเนินกำรในครั้งเดียวเตรียมสิ่งต่ำงๆ  ที่หน่วยเหนือ
ต้องกำร จะได้มีเวลำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงพัฒนำแก้ไขกำรด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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2. ชื่อโครงกำร : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู     
     และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564   

 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ   จำกส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 40,000 บำท       
วัตถุประสงค์ 
    1.  เพื่อส่งเสริมขวัญก ำลังใจและยกย่องข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำน 
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
   2.  เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำน 
   3.  เพื่อให้กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บริสุทธิ์ยุติธรรมตำมหลักธรรมภิบำล    
กำรด ำเนินงำน 

1. แจ้งระเบียบ  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรระดับ  สพท.  ตำมค ำสั่ง 
ที่  54/2564  สั่ง  ณ  วันที่  9  มีนำคม  2564  และประชุมในวันที่  15  มีนำคม  2564  ซึ่งคณะกรรมกำรมี
หน้ำที่  บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน  สพท.  ที่ได้รับจัดสรรจำก  สพฐ.  ทั้งนี้  กำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งที่  1  (1  เมษำยน  2564  )  สพฐ.  จัดสรรให้เลื่อน
เงินเดือนอัตรำร้อยละ  3.00  ของเงินเดือนข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่  1  มีนำคม  2564  ทีป่ระชุม   
มีมติได้จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดเลื่อนเงินเดือนอัตรำร้อยละ  3.00  ของเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่  1  มีนำคม  2564  และได้แจ้งกำรจัดสรรวงเงินโรงเรียนในสังกัดทรำบ 
 3. แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดท ำบัญชีรำยละเอียดข้อมูลข้ำรำชกำรเสนอคณะกรรมกำรระดับ
สถำนศึกษำ  ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำร  และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรต่อ  สพท. 
 4.  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ  38 ค. (2)  ตำมค ำสั่งที่  66/2564  สั่ง  ณ  วันที่  3  
มีนำคม  2564  และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว  ในวันที่  29  มีนำคม  2564 
 5.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสำยงำนบริหำรกำรศึกษำ  สำยงำนนิเทศกำรศึกษำและสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  ตำมค ำสั่งที่  
67/2564  สั่ง  ณ  วันที ่ 23  มีนำคม  2564  และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว  ในวันที่  29  มีนำคม  
2564  ซึ่งคณะกรรมกำร  มีหน้ำที่พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ  สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ  และสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  แล้วรำยงำนผลกำร
พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ   
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 6. แต่งต้ังคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมค ำสั่งที่  68/2564  สั่ง  ณ  วันที่  23  
มีนำคม  2564  และประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว  ในวันที่  31  มีนำคม  2564  ซึ่งหน้ำที่คณะกรรมกำรชุด
น้ี  คือ 

(ก) น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำพิจำรณำ 
เลื่อนนเงินเดือน  โดยใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ข) พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม  ควำมเที่ยงธรรม  เปิดเผยโปร่งใส  และพิจำรณำผลกำร 
ปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลกั  รวมทั้งให้พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยำบรรณวิชำชีพ  และข้อควรพิจำรณำอื่นของผู้นั้น 

(ค) พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำทุกรำย  ซึ่งแตล่ะรำยจะ   
มีผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วยอัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรค ำนวณ  จ ำนวนเงิน 
ที่ได้รับกำรเลื่อนและเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อน    
 7.  จัดท ำบญัชีรำยละเอียดเพ่ือน ำผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ  กศจ. มหำสำรคำม 
ในวันที่  7  เมษำยน  2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  ได้ด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน  2564) ดังนี ้

 1. กลุ่มที่ 1 (อนัดับ คศ.3 ลงมำ) ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จ ำนวน 1,768  
คน ดังนี ้

   1.1 ได้เลื่อนระดับดีเด่น   จ ำนวน 1,443  คน 
  1.2 ได้เลื่อนระดับดีมำก  จ ำนวน    311  คน 
  1.3 ได้เลื่อนระดับดี  จ ำนวน      14  คน  
 2. กลุ่มที่ 2 (คศ.4 และคศ.5) ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จ ำนวน 2 คน 
  2.1  ได้เลื่อนระดับดีเด่น  จ ำนวน  2  คน 
 3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ได้รับพิจำรณำเลื่อน

เงินเดือน จ ำนวน 30 คน  
  3.1 ได้เลื่อนระดับดีเด่น  (3.00%)   จ ำนวน 13  คน   
  3.2 ได้เลื่อนระดับดีเด่น  (2.80%)   จ ำนวน 17  คน   

  



 

 
 

20 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ภำพกิจกรรม 

  
 

 
 
ปัญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ าที่รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
บางรายไม่เข้าใจแนวทางหลักเกณฑ์การด าเนินการ  และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ก่อให้เกิดการฟ้องร้อง  ร้องเรียนได ้  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ควรให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใจ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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3. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
     เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ 2564 

 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ   จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 35,000 บำท     
วัตถุประสงค์       
   1. เพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
   2. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    3. เพื่อตรวจสอบ ติดตำม และเตรียมควำมพรอ้มในกำรรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 4 จำกสมศ.      
กำรด ำเนินงำน 
   1. วิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
   2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผูเ้กี่ยวข้อง 
    3. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(SAR) เพื่อเป็นแนวทำงที่ถูกต้องชัดเจน แก่สถำนศึกษำ  
   4. สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติงำนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก  
   5. สรุป รำยงำนผล 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   1. มีกำรวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ใน
วันที่ 16 มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม เวลำ 08.30 – 16.30 น. ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำทั้ง 35 แห่ง ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม จ ำนวนทั้งสิ้น 83 คน    
    2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  โดย
ภำพรวม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยเฉพำะในประเด็น ประโยชน์/ควำมรู้ที่ได้รับ
จำกโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.60    
ภำพกิจกรรม 
- 
ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
  อุปกรณ์ เครื่องเสียง/เครื่องฉำย ยังไม่พร้อมเท่ำที่ควร ยังต้องปรับปรุงระบบให้มีควำมเสถียร 
มำกขึ้น 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มกิจกรรมกลุ่ม/กิจกรรม ให้ผู้เข้ำประชุมได้ลงมือปฏิบัติมำกขึ้น  
2. เพิ่มเวลำในกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้สำมำรถลงมือปฏิบัติในแต่ล่ะเรื่องให้มีควำมชัดเจนในกำร 

น ำไปปฏิบัติที่โรงเรียนต่อไป  
2. ควรจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำเพรำะเป็นกิจกรรมที่ให้ควำมรู้และเป็น 

ประโยชน์โดยตรงต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ  
3. สถำนศึกษำอยำกให้มีกำรลงพ้ืนที่นิเทศ ก ำกับ ติดตำม เพือ่ให้ควำมช่วยเหลืออีกครั้ง            

ซึ่งจะได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรในระยะต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมำณ     

4. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมำภิบำลในเขตพืน้ที่กำรศึกษำ                
     กิจกรรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน จ ำนวน 130,000 บำท       
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อศึกษำตัวอย่ำงองค์กร หรือหน่วยงำนที่ประสบผลส ำเร็จในด้ำนกำรด ำเนินงำนเขตสุจริต         
และคุณธรรม จริยธรรม 
   2. เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกำรปรับใช้         
ในกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่สุจริต และกำรพัฒนำองค์กร          
กำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 5 มกรำคม 2564 ผอ.สพม.มค 

2. ศึกษำดูงำนองค์กร และหน่วยงำนที่ประสบ
ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเขตพื้นที่สุจริต  
และคุณธรรม จริยธรรม 

18 – 19 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงยกระดับกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิ
บำลในสถำนศกึษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจรติ
และกิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม 

17 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

4. ประเมินผลกำรศึกษำดูงำน 25 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 



 

 
 

23 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 29 – 30 มีนำคม 2564 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน กำรศึกษำที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในกำร 
ท ำงำนโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำน ได้ก ำหนดประเด็น กำรศึกษำดูงำนและสังเครำะห์ผลได้ ดังนี้  

1. ข้อสรุปที่ได้จำกกำรฟังบรรยำยก่อนกำรบรรยำยมีพิธีกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เปิดวิดิทัศน์กำรแนะน ำรับผิดชอบโรงเรียนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน 
นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร ควำมโดดเด่นคือกำรน ำรูปแบบของเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละกลุ่ม 
และขับเคลื่อนกำรท ำงำนภำยในให้เกิดเป็นรูปธรรม 

2. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ ช่วยแก้ปัญหำในกำรท ำงำนให้กับตนเองได้อย่ำงไรบ้ำง    
2.1  ได้แนวทำงในกำรจัดท ำเอกสำรและระบบงำน  
2.2  ได้ประสบกำรณ์ตรง โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำกำรท ำงำน รวมทั้ง  

กำรขยำยโลกทัศน์ เพิ่มประสบกำรณ์กำรในกำรท ำงำน    
2.3  แก้ปัญหำในเรื่องกำรจัดท ำแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  

และแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเข้ำด้วยกัน โดยควำมเห็นชอบของ ก.ต.ป.น.    
2.4  ได้แนวคิดในกำรแก้ปัญหำที่หลำกหลำยด้วยวิธีที่แตกต่ำงกันตำมบริบท เช่น  

 - กลุ่มงำนส่งเสริม ได้แนวคิดในกำรท ำนวัตกรรมเรื่องลูกเสือที่สำมำรถพัฒนำ          
ต่อยอดได ้

 - กลุ่มงำนอ ำนวยกำร ได้แนวคิดกำรบริกำรจุดอ ำนวยควำมสะดวก  
 - กลุ่มงำนบุคคล ได้แนวคิดกำรแก้ปัญหำกำรประสำนงำนในกำรติดต่อรำชกำร 
 - กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แนวคิดกำรนิเทศ       

โดยใช้ระบบ SCHOOL NOTE เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร 
3. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ ก่อให้เกิดควำมคิดใหม่ ๆ และน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนของตนเองได้ 

อย่ำงไร    
3.1  กำรสร้ำงโปรแกรมเพื่อสะดวกในกำรปฏิบัติงำน    
3.2  แนวคิดในกำรท ำงำนในลักษณะมนุษยสัมพันธ์ น ำวิชำกำร ที่จะท ำให้กำรท ำงำน 

บรรลุวัตถุประสงค์    
3.3  น ำมำปรับวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน  
3.4  น ำรูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำที่หลำกหลำย มำปรับใช้ในงำน ITA   
3.5  รูปแบบกำรจัดท ำ/เก็บข้อมูล ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย        

มีหลำยวิธีที่สำมำรถ น ำมำประยุกต์ใช้ได ้
4. กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้มีประโยชน์ต่อกลุ่มงำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ อย่ำงไรบ้ำง    

4.1  น ำมำใช้ในกำรปรับระบบกำรท ำงำน กำรแบ่งงำนตำมกรอบงำน    
4.2  น ำแนวคิดในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย มำเทียบเคียงและปรับใช้ให้เหมำะสม    
4.3  ศึกษำวิธีปฏิบัติที่ดี (BEST Practice) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 



 

 
 

24 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ประถมศึกษำ เพชรบูรณ์ เขต 2 น ำมำวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย และน ำมำประยุกต์ใช้กับงำนของตน    
4.4  น ำรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศกับศึกษำนิเทศก์ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงมำใช้  

ภำพกิจกรรม 
- 
ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1.  ควรใช้เวลำในกำรศึกษำดูงำนมำกกว่ำนี้ เพรำะยังศึกษำงำนได้ไม่ทั่วถึง    
2.  ควรมีกำรศึกษำดูงำนในลักษณะนี้อีก (ใช้หรือไม่ใช้งบประมำณก็ได้) เพรำะกำรศึกษำดู 

งำนจำกหน่วยงำน องค์กรอื่นจะได้ประโยชน์มำก แต่ละแห่งมีทั้งจุดเด่น จุดแข็ง ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อเขตพื้นที่ได้เป็นอย่ำงด ี

5. ชื่อโครงกำร :  ตดิตาม ตรวจสอบหลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
 พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรงุตัวชี้วดั พ.ศ. 2560) โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน    35,000   บำท     
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) และกำรเตรียมหลักสูตรฐำนสมรรถนะโดยใช้
กระบวนกำรวิจัย 

2. เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำหลักสูตร 
สถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำผู้เรียนสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้ 

3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน 
สำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือเตรียมกำรแลกเปลีย่นเรียนรู ้
ถอดประสบกำรณ์ หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำร
รำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 

มิถุนำยน 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกวี 
และคณะศึกษำนิเทศก ์

2 กิจกรรมถอดประสบกำรณ์และเติมเต็ม PLC กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  รำยงำนกำรใช้หลักสูตร
โดยใช้กระบวนกำรวิจัยด ำเนินกำรออกท ำควำมเข้ำใจ
ทุกโรงเรียนเป็นรำยโรง จ ำนวน 2 โรงเรียนต่อวัน 

มิถุนำยน 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกว ี
และคณะศึกษำนิเทศก ์
กลุ่มงำนหลักสตูรฯ 



 

 
 

25 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

3 นิเทศ ติดตำมสนับสนุนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ทุก
สำระกำรเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยำยน 2564 คณะศึกษำนิเทศกแ์ละ
คณะศึกษำนิเทศก ์

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    มีกำรวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรทลทวนหลักสูตรถำนศึกษำ ได้ 7 โรงเรียนเกิด
ภำวะกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ จึงต้องงดออกทบทวนหลักสูตร โดยกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ให้โรงเรียนส่งโครงสร้ำงหลักสูตรแล้วด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ               
ให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนซึ่งด ำเนินกำรในเวลำนอกรำชกำร  

ภำพกิจกรรม 
- 
ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 

เกิดภำวกำรณ์ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ จึงท ำให้ไม่สำมำรถออกก ำกับติดตำม 
ทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำได ้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 
  



 

 
 

26 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

6. ชื่อโครงกำร :  ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 เพื่อเตรยีมควำมพร้อมรับกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน   35,000  บำท     
วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อส่งเสรมิควำมเข้มแขง็ของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
2.  เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3.  เพื่อตรวจสอบ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 4  
     จำก สมศ. 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ดังนี ้
 1.1 วิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน /แจ้ง
สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
  1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำร
เขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(SAR) เพื่อเป็นแนวทำงที่ถูกต้องชัดเจน แก่
สถำนศึกษำ  
 1.4 สร้ำงควำมตระหนักรู้ใหก้ับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ปฏิบัติงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยกำรประชุมเชิง
ปฏบิัติกำรผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก  
 1.5 สรุป รำยงำนผล  

ตุลำคม 2563 – 
เมษำยน 2564 

ว่ำที่ ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรี

บุญเรือง 

ศน.ธนำภำ  บุญครอบ 

ศน.รุจำภำ  อรรถเวทิน  

และคณะศึกษำนิเทศก ์

2 กิจกรรมที่ 2  ก ำกับ นิเทศ ตดิตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล  

(ก ำลังด ำเนินกำร) 

พฤษภำคม 
2564 – 30 
กันยำยน 2564 

 

ว่ำที่ ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรี

บุญเรือง 

ศน.ธนำภำ  บุญครอบ 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

ศน.รุจำภำ  อรรถเวทิน  

และคณะศึกษำนิเทศก ์
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     1. มีกำรวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ใน
วันที่ 16 มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม เวลำ 08.30 – 16.30 น. ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำทั้ง 35 แห่ง ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม จ ำนวนทั้งสิ้น  83  คน    
    2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.  2564          
โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยเฉพำะในประเด็น ประโยชน์/ควำมรู้        
ที่ได้รับจำกโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.60    

ภำพกิจกรรม 
- 
ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 

อุปกรณ์ เครื่องเสียง/เครื่องฉำย ยังไม่พร้อมเท่ำที่ควร ยังต้องปรับปรุงระบบให้มีควำมเสถียร  
มำกขึ้น 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
      1. เพิ่มกิจกรรมกลุ่ม/กิจกรรมให้ผู้เข้ำประชุมได้ลงมือปฏิบัติมำกขึ้น  

2. เพิ่มเวลำในกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้สำมำรถลงมือปฏิบัติในแต่ล่ะเรื่องให้มีควำมชัดเจนในกำร
น ำไปปฏิบัติที่โรงเรียนต่อไป  

3. ควรจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำเพรำะเป็นกิจกรรมที่ให้ควำมรู้และเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ  

4. สถำนศึกษำอยำกให้มีกำรลงพื้นที่นิเทศ ก ำกับ ติดตำม เพื่อให้ควำมช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งจะได้
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรในระยะต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมำณ     
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7. ชื่อโครงกำร :  พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง      
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค์      
  2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชำภูมิศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวกำรจัดกำรเรียนรู้           กำร

ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดกำรประเมินผล 

  2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนรำยวิชำเพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมืองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดเน้น คือ      1) 

ควำมเป็นไทย  2) รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 3) ควำมเป็นพลเมืองดี    ใน

ระบอบประชำธิปไตย 4) ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ และ 5) ควำมมีวินัยในตนเอง 

  2.3 เพื่อขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองตำมแนว

ทำงกำรจัดกิจกรรมภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

มหำสำรคำม 

กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวำงแผนร่วมกับบุคลำกร/ครู/ผู้น ำ/

ผู้รับผิดชอบหน่วยงำน/โรงเรียน 

- แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน  

พฤศจิกำยน 2563 นำงดวงใจ จ ำปำทอง/

คณะศึกษำนเิทศก์/ 

สถำนศึกษำในสังกัด 

สพม.มหำสำรคำม 

2 ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมกระบวนกำร  

วงจร PDCA 

 
 

ธันวำคม 2563 – สิงหำคม 

2564 

นำงดวงใจ จ ำปำทอง/ 

สถำนศึกษำในสังกัด 

สพม.มหำสำรคำม/

คณะศึกษำนิเทศก ์

3 บูรณำกำรกับโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์

กุมภำพันธ์ 2564 – 

สิงหำคม 2564 

นำงดวงใจ  จ ำปำทอง/ 

คณะศึกษำนิเทศก ์
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

และค่ำนิยมของชำติ  (โครงกำรโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.) 

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2564 นำงดวงใจ  จ ำปำทอง/ 

คณะศึกษำนิเทศก ์

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีกำรวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน / แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเขตพื้นที่การศึกษาได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
   2. ผลกำรประเมินมีครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมำหำสำรคำม  ได้ส่งผล
งำนและกิจกรรมเข้ำร่วมประกวดเพื่อขอรับรำงวัล 

ภำพกิจกรรม 
- 
ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือจึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครูแบบ 
ONSITE  ได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 
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8. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  70,000 บำท     
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่ก ำหนด 

    2. เพื่อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถำนศึกษำให้

มีประสิทธิภำพคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ไป 

    3. เพื่อติดตำมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน กำรด ำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล 

ประหยัดคุ้มค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้   

    4. เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจน

ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงปรับปรุงแก้ไข กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ  เพื่อกำรตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ 

กำรด ำเนินงำน 
 1. เสนอโครงกำรฯ เพื่อขออนุมัต ิ
 2. ตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 20 โรงเรียน 
  2.1 ประชุมเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม เพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ 
  2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติงำน (Engagement Plan) 
  2.3 แจ้งโครงกำร/ปฏิทินกำรตรวจสอบให้โรงเรียนเป้ำหมำยทรำบ เพ่ือจัดเตรียมหลักฐำน 
  2.4 ด ำเนินกำรตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตำมปฏิทินประจ ำเดือน ประกอบด้วย 
       1) ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด (ครอบคลุมประเด็นกำร
ตรวจสอบ 10 ประเด็น) จ ำนวน 15 แห่ง 
      2) ตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

พ.ศ.2560 

      3) ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย 

       4) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำจ ำนวน 5 แห่ง ในประเด็น 

       4.1) เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
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       4.2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน   

       5) ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร (ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี) 

ของสถำนศึกษำ จ ำนวน 35 แห่ง 

  2.5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
  1) รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
  2) แจ้งผลกำรตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทรำบ เพื่อด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ               
ให้ถูกต้อง 
  3) สรุปผลรำยงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในได้
ก ำหนดไว้ ในปีงบประมำณ 2564  รอบ 6 เดือน ได้สุ่มตรวจสอบสถำนศึกษำจ ำนวน  5 แห่ง เป็นโรงเรียน
ขนำดเล็ก จ ำนวน 2 แห่ง  โรงเรียนขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ (หน่วยเบิก)  
จ ำนวน 2 แห่ง โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ 2563 - 2564  มี
ขอบเขตกำรตรวจสอบในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
   1. กำรตรวจสอบกำรเงนิกำรบัญชีของสถำนศึกษำ  

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรพิจำรณำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี จ ำนวน 10 ประเด็น โดยก ำหนดค่ำคะแนนในแต่ละประเด็น                
เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำจัดกลุ่มผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 

ประเดน็กำรตรวจสอบ ค่ำคะแนน 
1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี 5 
2. กำรควบคุมเงินคงเหลือ 20 
3. กำรเก็บรักษำเงิน 5 
4. กำรควบคุมกำรรับเงิน 10 
5. กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน 20 

ประเดน็กำรตรวจสอบ ค่ำคะแนน 
6. กำรจัดท ำบัญช ี 20 
7. กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 5 
8. กำรตรวจสอบรับ – จ่ำยประจ ำวัน 5 
9. กำรควบคุมเงินยืม 5 
10. กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

รวม 100 
   กำรจัดล ำดับผลกำรปฏิบัติงำน  
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ค่ำคะแนนที่ประเมินได ้       ระดับผลกำรปฏิบัติงำน 
85 – 100 4 ดีมำก 

70 – 84.99 3 ดี 
60 – 69.99 2 พอใช ้
ต่ ำกว่ำ 60 1 ปรับปรุง 

  1. จำกกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด  พบข้อสังเกต
ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

        (1) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
             (1.1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พบว่ำ โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปียังไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของโรงเรียน คือเงินบริจำค และเงินรำยได้สถำนศึกษำ  

             (1.2) กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พบว่ำ มีกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละ
โครงกำรและกิจกรรมเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กรณีมีควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรและ
กิจกรรมให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้ สถำนศึกษำได้รำยงำนปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำนให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ 

             (1.3) กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มี
กำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในทุกภำคเรียน และ กำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงกำร เพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ 

        (2) กำรควบคุมเงินคงเหลือ 
             จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมเงินคงเหลือของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ                        

มีบำงโรงเรียนที่มีกำรควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมำะสม สำมำรถควบคุมเงินที่มีอยู่ในควำมรับผิดชอบได้
ครบถ้วน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มีกำรควบคุมเงินคงเหลือยังไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมดังน้ี 

              1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันยังไม่ถูกต้อง 
กล่ำวคือ จัดท ำไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน แต่หำกมีกำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน
เสร็จแล้วจะมีกำรเสนอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ 

              2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลือตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วัน
ตรวจตัดยอด ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด 

              3) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลือที่ตรวจนับได้ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับ
รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

              4) โรงเรียนส่วนใหญ่มียอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมสมุดคู่ฝำกธนำคำร และ
ทะเบียนคุมเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ถูกต้องตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

              5) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรบันทึกรำยกำรน ำเงินประกันสัญญำฝำกส ำนักเขต
พืน้ที่กำรศึกษำในสมุดคู่ฝำก (ส่วนรำชกำรผู้เบิก) ท ำให้สมุดคู่ฝำก และรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันแสดงยอด
คงเหลือไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
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(3) กำรเก็บรักษำเงิน 
                           จำกกำรสอบทำนกำรเก็บรักษำเงินของโรงเรียนในสังกัด  พบว ่ำ  โรงเร ียน                  
ส่วนใหญ่มีกำรเก็บรักษำเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตำมที่ระเบียบก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำ
เงินของโรงเรียนสรุปได้ดังนี ้
                         1) กำรแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน พบว่ำ โรงเรียนทุกแห่งมีกำรจัดท ำค ำสั่ง
แต่งต้ังกรรมกำรเก็บรักษำเงิน  
                         2) คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน พบว่ำ มีบำงโรงเรียน ที่คณะกรรมกำรฯ ไม่ได้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด 
                         3) กำรเก็บรักษำเงินแต่ละประเภท พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีกำรจัดเก็บรักษำ
เงินสดในตู้นิรภัย แต่จัดเก็บไว้กับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                4) โรงเรียนส่วนใหญ่ เก็บรักษำเงินรำยได้สถำนศึกษำ เงินอุดหนุนตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไม่เกินอ ำนำจกำรเก็บ
รักษำที่กระทรวงกำรคลังอนุมัต ิ
                         5) เงินรำยได้แผ่นดิน พบว่ำ  
                   5.1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้น ำเงินรำยได้แผ่นดินส่งคลังอย่ำงน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง หรือกรณีมีเงินรำยได้แผ่นดินเก็บรักษำเกินกว่ำ 10,000 บำท ไม่น ำส่งคืนคลัง ภำยใน 3 วันท ำกำร 
                   5.2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรน ำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรเงินอุดหนุนน ำส่งคืน
คลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
                   5.3) โรงเรียนบำงแห่งมีเงินอุดหนุนเหลือจ่ำยเกินกว่ำ 2 ปีงบประมำณ แต่ยัง
ไม่ได้น ำส่งคืนคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
                         6) เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรน ำเงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
น ำส่งสรรพำกรในท้องที่ภำยใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ำยเงิน แต่ก็มีบำงครั้งที่น ำส่งล่ำช้ำไปบ้ำง 
 

        (4) กำรควบคุมกำรรับเงิน 
                           จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมกำรรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียนส่วน
ใหญ่มีกำรควบคุมกำรรับเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมกำรรับเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่ มีค ำสั่งหรือบันทึกมอบหมำยผู้ท ำหน้ำที่รับ – 
จ่ำยเงินเป็นลำยลักษณ์อักษร มีโรงเรียนบำงแห่ง ที่มีกำรออกใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่ำวคือ 
กำรออกใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล ำดับตำมวันที่ที่รับเงิน มีกำรออกใบเสร็จรับเงินสลับวันที่กันไปมำ และไม่มีกำร
สรุปยอดเงินที่รับไว้ด้ำนหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำยของแต่ละวัน 

        (5) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน 
                        จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน        
ส่วนใหญ่มีกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และตำมที่ระเบียบก ำหนด 
โดยผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
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                        1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด เช่น น ำเงินอุดหนุนรำยหัว
นักเรียนและเงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนไปจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถรับ - ส่งนักเรียนทุกคนมำโรงเรียน 
ฯลฯ 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ กำรจ่ำยเงินทุกรำยกำรได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำและยอดเงินที่จ่ำยตรงกับที่ได้รับอนุมัติ มีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินครบถ้วนทุกรำยกำร  
                                 4) โรงเรียนบำงแห่ง ผู้จ่ำยเงินลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำยพร้อมระบุชื่อตัวบรรจง 
และวัน เดือน ปีที่จ่ำยเงินก ำกับไว้ที่หลักฐำนกำรจ่ำยไม่ครบถ้วนทุกรำยกำร 

        (6) กำรจัดท ำบัญชี 
                        จำกกำรสอบทำนกำรจัดท ำบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน                   
ส่วนใหญ่ ที่มีกำรจัดท ำบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยผลกำรตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีของโรงเรียน 
สรุปได้ดังนี ้
                        1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจัดท ำสมุดเงินสด แต่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ท ำให้
ไม่สำมำรถควบคุมเงินที่มีอยู่ในควำมรับผิดชอบได้ 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ แต่จัดท ำยังไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ท ำให้ไม่ได้บันทึกแยกตำมประเภทของเงินที่ได้รับ และท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมเงินแต่ละ
ประเภทได้ 
                        3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
หรือมีกำรจัดท ำแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
                        4) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเอกสำรแทนตัวเงิน/ทะเบียนคุม
ลูกหนี้รำยตัว แต่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

              5) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดท ำทะเบียนเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 
เพื่อควบคุมเงินฝำกธนำคำรครบทุกบัญช ี 

        (7) กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
                        จำกกำรสอบทำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ มีโรงเรียน                   
บำงแห่ง ที่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมแนวทำงที ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด  แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินที่ยังไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของโรงเรียน                     
สรุปได้ดังนี ้
                  1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภท
กระแสรำยวัน และรำยงำนประเภทเงินคงเหลือ  
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรจัดส่งรำยงำนประจ ำเดือนให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันสิ้นเดือน รำยงำนประเภทเงินคงเหลือ และ
รำยงำนงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร  
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              3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรรับ - จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำตำม
แบบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และไม่เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน            

        (8) กำรตรวจสอบรับ – จ่ำยประจ ำวัน 
                        จำกกำรสอบทำนกำรรับ – จ่ำยประจ ำวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ                        
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรตรวจสอบรับ – จ่ำยประจ ำวันเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  และมีโรงเรียนบำงแห่ง          
ที่ไม่จัดให้มีกำรตรวจสอบรับ - จ่ำยประจ ำวัน โดยผลกำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจ ำวันของโรงเรียน สรุป
ได้ดังนี ้
                        1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้มีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ 
– จ่ำยประจ ำวันตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บ
รักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562 ก ำหนด 
                        2) โรงเรียนบำงแห่ง ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบรับ – 
จ่ำยประจ ำวันไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

        (9) กำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
                        จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียน                   
บำงแห่ง มีกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมำะสม เป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  และโรงเรียนส่วนใหญ่ มี
กำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน สรุปได้
ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบำงแห่ง มีกำรจัดท ำสัญญำกำรยืมเงิน แต่บันทึกกำรยืมเงินในทะเบียน
คุมเอกสำรแทนตัวเงิน หรือจัดเก็บสัญญำกำรยืมเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่สัญญำกำรยืมเงิน ไม่ระบุวันที่ส่งใช้คืนเงินยืม และไม่บันทึก
ข้อมูลกำรส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญำยืม 
                        3) โรงเรียนบำงแห่ง มีลูกหนี้เงินยืมค้ำงนำนเกินระยะเวลำตำมที่ระเบียบก ำหนด 
มีกำรให้ยืมเงินครั้งใหม่ โดยที่ยังไม่มีกำรส่งใช้คืนเงินยืมรำยเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน และยังไม่ได้ติดตำมเร่งรัดกำร
ส่งใช้คืนเงินยืมในรำยที่ถึงก ำหนดให้เสร็จสิ้น 

        (10) กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
                          จำกกำรสอบทำนกำรควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ                      
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด โดยผลกำรตรวจสอบ
กำรควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี ้
                            1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แต่กำรบันทึกรำยกำรใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
                          2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรรับช ำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุก
รำยกำร  
                          3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกำรใช้ใบเสร็จรับเงินข้ำมปีงบประมำณ  
                          4) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่ใบเสร็จรับเงินคงเหลือของปีงบประมำณก่อน โรงเรียนมีกำร
ประทับตรำเลิกใช้ ปรุ หรือเจำะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือที่ติดอยู่กับเล่มใบเสร็จรับเงิน 
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               5) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่สิ้นปีงบประมำณไม่มีกำรจัดท ำรำ ยงำนกำรใช้
ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบ หรือจัดท ำแต่ไม่ครบถ้วน         
 2. ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของสถำนศึกษำในสังกัด                    
สรุปได้ดังนี้ 

            2.1 โรงเรียน จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน                       
กำรบัญชีอยู่ในระดับดีมำก ได้ค่ำคะแนน 86 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องใน
ประเด็นกำรควบคุมเงินคงเหลือ  กำรรำยงำนกำรเงิน กำรตรวจสอบรับ-จ่ำยประจ ำวัน  และกำรควบคุมเงินยืม 
แต่ยังคงมีกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้องในบำงประเด็น ได้แก่ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  กำรเก็บรักษำเงิน 
กำรควบคุมกำรรับเงิน กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน กำรจัดท ำบัญชี และกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งได้แนะน ำให้
โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว   

           2.2 โรงเรียน จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน                       
ระดับดี ได้ค่ำคะแนน 71.50 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องในประเด็นกำร
ควบคุมกำรรับเงิน  และกำรจัดท ำบัญชี  และยังมีกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้องในประเด็น กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี กำรควบคุมเงินคงเหลือ  กำรเก็บรักษำเงิน  กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน  กำรรำยงำนกำรเงิน  กำร
ควบคุมเงินยืม และกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน   

           2.3 โรงเรียน จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน                        
ระดับพอใช้ ได้ค่ำคะแนน 60.5 คะแนน โดยพบว่ำ เป็นโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนถูกต้องในประเด็น  กำร
ควบคุมเงินยืม ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ยังมีกำรด ำเนินกำรยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 

         ส ำหรับผลกำรปฏิบัติกำรเงิน กำรบัญชีที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกต
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย สรุปได้ดังนี ้
          1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมแนวทำงที่ก ำหนด                                    
           2) กำรเก็บรักษำเงินไม่เป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  จ ำนวน             
           3) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด  
           4) จัดท ำบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน  
  5) กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่ระเบียบก ำหนด  
          6) จัดท ำรำยงำนกำรเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่จัดส่งรำยงำนให้ส ำนักงำน                  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
          7) กำรควบคุมเงินคงเหลือไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่ระเบียบก ำหนด  
          8) กำรควบคุมกำรรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระเบียบก ำหนด  
          9) ไม่จดัให้มีกำรตรวจสอบรับ - จ่ำยประจ ำวัน  
          10) กำรควบคุมเงินยืมไม่รัดกุม ไม่ถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนด  

2. งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี กำรเงินของโรงเรียนหน่วยเบิกในสังกัด                    
    ผลกำรด ำเนินกำร รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ      

กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี กำรเงินของโรงเรียนหน่วยเบิก ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
         1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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           มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นไปตำมระเบียบและขั้นตอนของ
กำรจัดท ำ แต่ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมีกำรระบุแหล่งของเงินที่เบิกจ่ำยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพำะกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรไม่ได้ระบุว่ำให้เบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินงบประมำณใด ซึ่งโรงเรียนจะต้องก ำหนดไว้ให้ชัดเจน
ถึงแหล่งของเงินที่จะต้องเบิกจ่ำย เพื่อให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละประเภท 
       2) ระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS Web Online   
   2.1) กำรมอบหมำยงำน  ณ วันที่เข้ำท ำกำรสอบทำน ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 ธันวำคม 
2563  โรงเรียนมีเอกสำรหลกัฐำนให้สอบทำนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในประเด็นต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนไม่เป็นระบบ มีกำรจัดเก็บเอกสำรแยกชุดกันระหว่ำงหลักฐำนขอ
เบิก บันทึกขออนุมัติจ่ำยเงิน หลักฐำนกำรจำ่ย  หน้ำฎีกำเบิกเงิน เอกสำรไม่ได้จัดเก็บไว้ในชุดเดียวกัน ท ำให้ไม่
สะดวกในกำรค้นหำเอกสำร และกำรเรียกเอกสำรมำตรวจในแต่ละรำยกำรได้ข้อมูลล่ำช้ำ  
    จำกกำรตรวจสอบค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนงบประมำณของ
โรงเรียน ปรำกฏว่ำมีค ำสั่งมอบหมำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร ในกำรปฏิบัติจริงผู้ที่รับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนกำรเงิน และงำนบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลักกำรควบคมุภำยในที่ดี ท ำให้เกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน ส่งผลท ำให้มีกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนไม่เป็นระบบ และกำรบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   2.2 ) กำรควบคุมกำรเข้ำปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS Web Online  ในค ำสั่งผู้ถือ
ครอง Token Key ไม่ตรงกับค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน และยังไม่เป็นปัจจุบัน 
   2.3)  กำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยประจ ำวัน มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำร
รับ-จ่ำยเงินประจ ำวันโรงเรียน แต่ไม่มีกำรปฏิบัติจริง 
      3) กำรควบคุมเงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกคลัง และลูกหนี้เงินยืม 
   3.1) กำรควบคุมเงินสด   
                 3.1.1) จำกกำรตรวจนับเงินสดในมือ ณ วันเข้ำตรวจสอบ เงินสดในมือ กับ เงิน
สดคงเหลือในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และเงินสดคงเหลือตำมงบทดลองในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน 
จ ำนวนเงินสดที่ตรวจนับได้มีกำรถือเงินสดไว้ในมือเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ไม่ได้น ำเก็บไว้ในตู้นิรภัย และพบว่ำบุคคล
ที่ถือกุญแจตู้นิรภัย และรหสัเปิดตู้นิรภัยอยู่กับบุคคลคนเดียว คือ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรบัเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ในหมวด 7กำรเก็บรักษำเงินของส่วนรำชกำร 
              3.1.2) กำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ไม่ได้จัดท ำเป็นปัจจุบัน และไม่
สำมำรถระบุรำยละเอียดเงินคงเหลือได้  กรรมกำรตรวจนับเงินคงเหลือประจ ำวันไม่ลงนำม และหวัหน้ำส่วน
รำชกำรไม่ลงนำมรับรอง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้ปฏิบัติกับกรรมกำรตรวจนับเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
              3.1.3) ทุกสิ้นวันและทุกสิ้นเดือน ไม่มีกำรเรียกรำยงำนเงินสดคงหลือประจ ำวัน
จำกระบบ GFMIS มำเพื่อตรวจสอบกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 
(Manual)  ท ำให้ไม่ทรำบผลต่ำง และไม่ได้จัดท ำรำยงำนกระทบยอดให้ตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
(Manual) 
          3.1.4) ใบเสรจ็รับเงิน ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน, มีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรใช้ใบเสร็จรับเงิน แต่มีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน,  มีกำรใช้ใบเสร็จรับเงินข้ำมปีงบประมำณ, ใบเสร็จรับเงินลง
วันที่สลับ ไปมำไม่เรียงล ำดับตำมวันที่เกิดเหตุกำรณ์, เมื่อสิ้นปีงบประมำณ กรณีทีม่ีใบเสร็จรับเงินคงเหลืออยู่
ในเล่ม ไม่ได้ท ำกำรเจำะหรือปรุใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังใช้ไม่หมด  ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบ
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กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 6 กำรรบัเงินของส่วนรำชกำร ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน 
   3.2) กำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร   
              พบว่ำ โรงเรียนไม่ได้จัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ วันสิ้นเดือน ท ำให้
ไม่สำมำรถควบคุมเงินฝำกธนำคำรได้ว่ำเงินฝำกธนำคำรคงเหลือในแตล่ะบัญชีประกอบไปด้วยเงินอะไรบ้ำง 
นอกจำกนี้ยังไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทไว้ ท ำให้ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรเป็นเงินคงเหลือของเงินประเภทใด จ ำนวนเท่ำใด 
   3.3) กำรควบคุมเงินฝำกคลงั   
                พบว่ำ โรงเรียนไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง และในทุกสิ้นเดือนไมไ่ด้ท ำ
กำรกระทบยอดเงินฝำกคลังคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณกับรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหว เงิน
ฝำกกระทรวงกำรคลัง ท ำใหไ้ม่ทรำบว่ำเกิดผลต่ำง และไมส่ำมำรถหำรำยละเอียดของผลต่ำงได้  
   3.4) กำรควบคุมลูกหนี้เงินยมื 
          3.4.1) จำกกำรสอบทำน พบว่ำ ไม่มีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ มีแต่ลูกหนี้เงิน
ยืมนอกงบประมำณ ณ วันสอบทำนมีบัญชีลกูหนี้เงินยืมนอกงบประมำณตำมงบทดลองในระบบ GFMIS  
จ ำนวน 530,290.- บำท แต่โรงเรียนยังไม่สำมำรถหำรำยละเอียดได้  
          3.4.2) มีลูกหนีเ้งินยืมค้ำงนำนเกินระยะเวลำที่ระเบียบก ำหนด และมีกำรยืมเงิน
ซ้ ำในบำงรำยที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม เนื่องจำกโรงเรียนฯ จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงนิยืมแต่กำรบันทึก
รำยกำรไม่เป็นปัจจุบันและไมไ่ด้ระบุวันครบก ำหนดส่งใช้เงินยืม นอกจำกนี้เมื่อมีกำรส่งเอกสำรชดใช้เงินยืม 
ไม่ได้ออกใบรับใบส ำคัญให้กับลูกหนี้เงินยืม และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ทันทีในบำงรำยกำรที่มีกำรชดใช้คืน
เป็นเงินสด และไม่มีกำรสลักหลังในสัญญำยืมเมื่อได้รับชดใช้คืนเงินยืมแล้ว ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมลูกหนี้เงิน
ยืมได้  
          3.4.3) ไม่มีกำรจัดท ำรำยละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้ำง ณ วันสิ้นเดือน 
เปรียบเทียบกับยอดคงค้ำงของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS เพื่อเสนอผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ 
 4) กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน 
  4.1) เงินงบประมำณ 
          1) กำรควบคุมเงินงบประมำณ  ไม่ไดจ้ัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด
เพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ท ำให้ไม่มีกำรสอบทำนยอดเงินงบประมำณคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงิน
ประจ ำงวดส่วนจังหวัด เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตำมรำยงำนแสดงยอดงบประมำณ 
          3) กำรควบคุมกำรวำงเบิกเงินงบประมำณ ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกเงิน ทั้งกำรเบิกจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร และกำรเบิกจ่ำยตรงผู้ขำย ท ำให้ไม่ทรำบ
รำยละเอียดของเงินแต่ละฎีกำที่วำงเบิกในระบบ GFMIS 
          4) กำรเบิกเงินงบประมำณ รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำนปีงบประมำณ 2563 โรงเรียน
ด ำเนินกำรโดยวำงฎีกำเบิกเงินออกมำทั้งจ ำนวน มำพักไว้ในบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนและจ่ำยใหก้ับผู้มี
สิทธิ์เป็นรำยเดือน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง 
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 22 และ ข้อ 23 
         5) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน  
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   - มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรสั่งจ่ำยเช็ค แต่ส่วนใหญ่ไม่ปรำกฏลำยมือช่ือผู้รับเช็คใน
ทะเบียนคุมกำรสั่งจ่ำยเช็คและที่ด้ำนหลังต้นขั้วเช็ค ทะเบียนคุมเช็คบำงรำยกำร ผู้มีอ ำนำจกำรสั่งจ่ำยไม่ได้ลง
นำมตำมเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำย  
   - กำรจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน จ่ำยเป็นเช็ค พบว่ำ กำรเขียนเช็คไม่มีกำรขีดคร่อม ต้นขั้วเช็ค
ด้ำนหลังไม่มีลำยมือชื่อผู้รับเช็ค ไม่ระบุวัน เดือน ปี ในกำรรับเช็ค   
   - กรณีกำรจ่ำยตรงให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ ์ไม่มีกำรเรียกใบเสรจ็รับเงินมำเก็บไว้เป็น
หลักฐำนเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ  
  - โรงเรียนฯ ยงัไม่ได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
  4.2) เงินอุดหนุน 
          1) โรงเรยีน ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกแต่ละประเภทรำยกำรไว้ มีเพียง
ทะเบียนคุมยอดรวมทั้งหมดไว้ ท ำให้ไม่สำมำรถแสดงรำยละเอียดเงินคงเหลือของเงินอุดหนุนแต่ละประเภทได้ 
ส่งผลให้ยอดคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทเงินอุดหนุน ไม่ตรงกับรำยงำนเงินคงหลือ
ประจ ำวันและสมุดคู่ฝำกธนำคำร และรำยงำนธนำคำร (Bank Statement) 
               2) ตรวจพบว่ำ มีกำรถอนเงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนออกมำจ่ำยให้กับนักเรียน
และมีกำรจ่ำยไม่หมด แต่ยังไม่พบหลักฐำนกำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร หรือหลักฐำนกำรน ำเงิน
ส่งคืนคลัง   
               3) เงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน พบว่ำ มีเงิน
อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนคงเหลือและยงัไม่ได้น ำส่งคืนคลังเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
           4) เงินอดุหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน จำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน พบว่ำ มี
เงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนคงเหลือและยังไม่ได้น ำส่งคืนคลังเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
 
          5) เงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน เนื่องจำกในวันที่เข้ำท ำกำรตรวจสอบ เอกสำร
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลไมเ่พียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผล
กำรตรวจสอบได้ ในเบื้องต้นพบว่ำมีกำรจ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียนเกินจ ำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จ ำนวนเงิน 
70,988.- บำท (เจ็ดหมื่นเก้ำร้อยแปดสิบแปดบำทถ้วน) จึงให้โรงเรียน ด ำเนินกำรหำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำหนังสือเรียนในแต่ละครั้งที่มีกำรจัดซื้อจำกงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียนที่ได้รับจัดสรร และน ำ
เอกสำรกำรด ำเนินงำนในแต่ละครั้งมำรวมเก็บไว้ในชุดเดียวกัน และท ำกำรตรวจสอบว่ำในกำรจัดซื้อหนังสือได้
ด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบหรือไม่อย่ำงไร มีกำรจัดซื้อหนังสือเกินจ ำนวนเงินที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
หรือไม่ อย่ำงไร 
         6) เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เนื่องจำกในวันที่เข้ำท ำกำร
ตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำกิจกรรมพฒันำคุณภำพผู้เรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีขอ้มูลไม่
เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ จึงได้แจ้งให้โรงเรียน ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบยีนคุมเงิน
อุดหนุนแยกประเภทแต่ละรำยกำรไว้ รวมถึงกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคณุภำพ
ผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรรับ-จ่ำย เพื่อจะได้ทรำบว่ำปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่เท่ำใด จะได้น ำมำใช้จ่ำยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป และหำกมีเงินคงเหลือที่เกินระยะเวลำกำรใช้จ่ำยเงินให้น ำส่งคืนเป็นเงิน
รำยได้แผ่นดินต่อไป 
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         7) เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) เนื่องจำกในวันที่เข้ำท ำ
กำรตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) ยังมีไม่
ครบถ้วนและมขี้อมูลไม่เพียงพอที่จะสำมำรถออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ จึงได้แจ้งให้โรงเรียน ด ำเนินกำร
จัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกประเภทแต่ละรำยกำรไว้ รวมถึงกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรรับ-จ่ำย เพื่อจะได้ทรำบว่ำปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่
เท่ำใด จะได้น ำมำใช้จ่ำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป และหำกมีเงินคงเหลือที่เกินระยะเวลำกำรใช้
จ่ำยเงินให้น ำส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดินต่อไป 
 5) กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินและกำรจัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  โรงเรียนมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1) รำยงำนประจ ำเดือนทุกสิ้นเดือน มีกำรจัดท ำรำยงำนงบทดลองรำยเดือน-หน่วยเบิกจ่ำย 
จำกระบบ GFMIS Web Online โดยจัดส่งให้ สตง. ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ. 
  2) ไม่ไดท้ ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร เพื่อเปรียบเทียบจ ำนวนเงินคงเหลือในรำยงำน
ธนำคำร (Bank Statement) /สมุดคูฝ่ำกธนำคำร ให้ตรงกับจ ำนวนเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินฝำก
ธนำคำรในระบบ GFMIS Web Online พร้อมรำยละเอียดประกอบ เพื่อเสนอผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ 
 6) กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐตำมเกณฑ์กำรประเมินที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด  ในเรื่องควำมถูกต้อง (Accuracy)  ควำมโปร่งใส (Transparency)  และเรื่องควำม
รับผิดชอบ (Accountability)   
  จำกกำรสอบทำน พบว่ำ โรงเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน ให้เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประเมินผลด้ำนบัญชี กำรเงินที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดได้ทุกเรื่อง มีเพียงเรื่องควำมรับผิดชอบจัดส่ง
งบทดลองรำยเดือนให้ สตง. แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ.  

3. กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียนในสังกัด   
    ผลกำรด ำเนินกำร รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ      

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560                                     
และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560                                 
ของโรงเรียนในสังกัด โดยสุ่มตรวจสอบเป็นบำงรำยกำร ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  

   1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง   
      1.1 กำรด ำเนินกำรถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนด พบว่ำ  
           โรงเรียนส่วนใหญ่  มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด แต่ก็

ยังมีประเด็นที่กำรด ำเนินกำรยังไม่ถูกต้องในบำงส่วน กล่ำวคือ 
  1) ใม่มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ในบำง

รำยกำร 
  2) ไม่ติดอำกรแสตมป์ในใบสั่งจ้ำง บำงรำยกำร  
  3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เอกสำรใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงบำงรำยกำรไม่ลงลำยมือชื่อผู้ขำย/ผู้รับ

จ้ำง 
  4) ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงบำงรำยกำรไม่มีลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรต่ำงๆ   
  5) น ำใบแจ้งหนี้ค่ำอินเตอร์เน็ต มำด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
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  6) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวิทยำกร 
และค่ำลงทะเบียน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 

  7) กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง มีกำรยืมเงินออกมำด ำเนินกำร 
      1.2 หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนด พบว่ำ  
           โรงเรียนส่วนใหญ่ มีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้อง เป็นไปตำมที่ระเบียบ

ก ำหนด กล่ำวคือ มีหลักฐำนกำรส่งมอบพัสดุ/งำนจ้ำงจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง มีหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง
ของคณะกรรมกำรตรวจรับ มีหลักฐำนบันทึกขออนุมัติจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยผู้รับจ้ำง                 

   2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)     
      พบว่ำมีโรงเรียนบำงแห่ง ที่กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด 

กล่ำวคือ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) มีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อ
ขอจ้ำง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง มีกำรจัดท ำสัญญำซื้อ/จ้ำงถูกต้องตำมรูปแบบที่
ก ำหนด มีกำรก ำหนดวันครบก ำหนดส่งมอบพัสดุ/งำนจ้ำงในสัญญำหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงชัดเจน กำรก ำหนด
อัตรำค่ำปรับกรณีผิดสัญญำถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนด  และโรงเรียนส่วนใหญ่ ณ วันสุ่มตรวจไม่พบรำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ส ำหรับหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน มี
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – 
bidding)    ถูกต้องเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด  
  4. กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยของสถำนศึกษำในสังกัด  
      ผลกำรด ำเนินกำร รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ    
โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัด ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
               1. เงินอุดหนุนรำยหัว 
                            โรงเรียนส่วนใหญ่ มีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน และหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร แต่มีบำงรำยกำรที่กำรเบิกจ่ำยเงินยัง
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เช่น 
เบิกจ่ำยเป็นค่ำเสื้อผ้ำฝ้ำย ค่ำเสื้อขนกระบอกในกิจกรรมของนักเรียน ค่ำเช่ำชุดกำรแสดง ค่ำชุดสูท ค่ำเช่ำชุด
อำเซียน ฯลฯ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
      2. ค่ำหนังสือเรียน 
                             โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร  
           3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
                           1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำร
เรียนจำกนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกรำย  



 

 
 

42 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

                            2) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินจำกนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มี
กำรจัดท ำหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนมำเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน  
     4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
                           1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำร
เรียนจำกนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกรำย  
                            2) โรงเรียนบำงแห่ง ไม่มีกำรติดตำมใบเสร็จรับเงินจำกนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มี
กำรจัดท ำหลักฐำนกำรจัดหำเครื่องแบบนักเรียนมำเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน  
     5. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                           โรงเรียนส่วนใหญ่  มีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน และหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจครบถ้วนทุกรำยกำร แต่มีบำงรำยกำรที่กำรเบิกจ่ำยเงินยัง         
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เช่น 
ค่ำค่ำเช่ำชุดแต่งหน้ำ ท ำผม นักเรียนในวันกีฬำสีโรงเรียน ค่ำเช่ำชุดแต่งหน้ำในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ค่ำคู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู ค่ำพลุ ค่ำป้ำยไฟ ค่ำรดน้ ำสนำมกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันแม่ ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ ค่ำจ้ำงแต่งหน้ำงำนสัปดำห์ห้องเรียน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
     6. เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
                            1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีกำรด ำเนินกำรโดยจ่ำยเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง และมี
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบทุกรำยกำร  
                            2) โรงเรียนบำงแห่ง ด ำเนินกำรจัดหำปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นให้กับนักเรียนโดยน ำไป
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งให้กับนักเรียน โดยด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแลกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และหำกมีเงินเหลือก็ด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเงินสดให้กับนักเรียน 
 
ภำพกิจกรรม 
 
  



 

 
 

43 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 

9. ชื่อโครงกำร :  สรรหำบคุลำกรทำงกำรศึกษำในสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 110,000 บำท     
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
สนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. เพื่อสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำร
ก ำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
กำรด ำเนินงำน 

กำรคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงช่ัวครำว ในสถำนศึกษำและส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 



 

 
 

44 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
   บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100   
ภำพกิจกรรม 

  

   

ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้กำรด ำเนินกำรต้องเป็นไปตำมมำตรำกำรควบคุมโรคของ

จังหวัดมหำสำรคำม  

2. กำรด ำเนินกำรในบำงส่วนใช้ระยะเวลำนำน เนื่องจำกใช้กรรมกำรหลำยชุด 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ควรขอใช้บัญชีก่อนด ำเนินกำรสอบ เพ่ือเลี่ยงกำรรวมตัวกัน 

2. ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ก่อนด ำเนินกำรสอบอย่ำงน้อย 1 วัน 

 
  



 

 
 

45 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

10. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค์   
   1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
  2. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครใูนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร ์

3. เพื่อนิเทศ ตดิตำม สนับสนุนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มคณิตศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำน 

1. กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะครูเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 

2. กำรนิเทศตดิตำมระดับช้ันเรียน โรงเรียนในสังกัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
   เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ไม่สามารถไปนิเทศติดตามระดับชั้นเรียน โรงเรียนใน
สังกัด จึงต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนต่อไป 
ภำพกิจกรรม 

 

  

 



 

 
 

46 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
   สถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. จัดกำรประชุมครูผู้สอนคณิตศำสตร์ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อลดควำมเสี่ยง 
2. นิเทศ ติดตำมระดับช้ันเรียนผ่ำนระบบออนไลน ์

11. ชื่อโครงกำร :  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์  
   (Pension Electronic Filing) 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  23,000 บำท     
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอำยุ
รำชกำรในปีงบประมำณ 2564 ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและสำระส ำคัญในสิทธิประโยชน์จะได้รับ
เมื่อเกษียณอำยุรำชกำร  

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 สำมำรถด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ประโยชน ์
กำรด ำเนินงำน 
  เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ  2564  จ ำนวน 70  รำย และบคุลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน  15 รำย  รวม 85 รำย 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม   วันที่ 25 มิถุนำยน  พ.ศ.2564 ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ชี้แจงสิทธิในกำรรับเบ้ียหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย นำงบุญชู  โคตร
บรรเทำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

2. ชี้แจงขั้นตอนและกรอกข้อมูลในระบบ  e – pension  โดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน 
ปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลำ
เกษียณอำยุรำชกำร คิดเป็นร้อยละร้อย 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 ได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญภำยในเดือนตุลำคม 2564 เป็นเดือนแรก 

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ใช้ประโยชน์จำกระบบ 
(Pension Electronic Filing)   ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอำยุรำชกำร 
 
  



 

 
 

47 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ภำพกิจกรรม 
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ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรจ ำกัดเรื่องเวลำ        

และจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 

12. ชื่อโครงกำร :  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทำงกำรคิดค ำนวณ โดย ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 10,000 บำท     
วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์  
   2. เพื่อนิเทศ ตดิตำม กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ  
   3. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
กำรด ำเนินงำน 

1. กำรประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรเรียนกำรสอนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 

2. นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรูร้ำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้ชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
   กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ได้มีแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ด้ำนทักษะกำรคิดค ำนวณ ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมหำสำรคำม ในด้ำนคุณภำพที่ต้องกำรพัฒนำครูจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21 ได้จัด
กิจกรรมกำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์  ประจ ำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ทักษะครูด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ที่สนใจเข้ำร่วมส่งใบสมัครครบทุกกิจกรรม 
  กำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
  1. ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส่งผลงำนโดยด ำเนินกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน (ไม่
จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคณิตศำสตร์  จ ำนวน 2 เล่ม พร้อมนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์ น ำส่งในรูป CD จ ำนวน 1 
แผ่น 
  2. ประเภทของแข่งขัน 
   1. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  แบ่งเป็น 2 รำยกำร 
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    1.1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   
    1.2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  แบ่งเป็น 2 รำยกำร 
   2.1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   
   2.2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   
  3. รำงวัล 
   ผลกำรประกวดผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เป็นผลงงำน Best Practice ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มหำสำรคำม และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัลชมเชย  จะได้เป็นผลงงำน Good Practice ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
ภำพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
-  
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13. ชื่อโครงกำร : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฝึกอบรมกำรจดัซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจดัจ้ำง   
  ภำครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ   

   และกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนนุของสถำนศึกษำ 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 67,000 บำท     
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุ ด้ำนกำรเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯ และระเบียบ 
ประกำศ กฎกระทรวง ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
ละเอียด 

2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุ  กำรเงิน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับกำรท ำสัญญำ  กำรบริหำรสัญญำ  และกรณีศึกษำ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบ
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  และกำรใช้
จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ  พร้อมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  และให้ควำมด้ำน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    

3. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสด ุ   

4. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจ  เกี่ยวกับ  แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ  ในกำรพัสดุ  

5. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้  ประสบกำรณ์  ข้อคิดเห็น  
ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  และกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ  พร้อมให้
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  และให้ควำมด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ด้วยกันและวิทยำกร  
กำรด ำเนินงำน 

1. ชี้แจงแนวทำงกำรจัดต้ังโครงกำร  และขั้นตอนกำรของบประมำณ 
2. ใหค้วำมรูด้้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
3. ชี้แจงแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ 
4.  ชี้แจงกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร 

ตำม ว.89 
5.  ฝึกอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-Gp)  

ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู ้ ข้อเสนอแนะ  กระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจน  แนวคิด  ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ความส าเร็จเรียบร้อย  ในการบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา  พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  และให้ความด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   นอกจากนั้น  ยังสามารถน าไปถ่ายทอดหรือแนะน าให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติงานได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ  ประสบความส าเร็จ  อย่างดียิ่งต่อหน้าที่  และ
หน่วยงานที่ตนปฏิบัติราชการอยู่ 
ภำพกิจกรรม 
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ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 

1.  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจ ำนวนมำกท ำให้สถำนที่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดอบรม  
2.  ระยะเวลำในกำรจัดอบรมสั้น  ท ำให้ไม่เพียงพอต่อเนื้อหำที่ท ำกำรอบรม 
3.  กำรอบรมต้องเน้นกำรปฏิบัติมำกว่ำบรรยำยเนื้อหำ 
4.  สถำนที่ในกำรจัดอบรมไม่สะดวกต่อกำรให้บริกำร 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1.  แบ่งกำรอบออกเป็นจ ำนวน  3  รุ่น เพือ่ลดควำมแออัดของผู้เข้ำร่วมอบรม 
2.  เพิ่มจ ำนวนวันในกำรจัดอบรมเพื่อให้เพียงพอต่อเนื้อหำในกำรจัดอบรม 
3. เพิ่มเวลำกำรปฏิบัติให้มำกว่ำกำรบรรยำย 
4.  จัดสถำนทีใ่นกำรอบรมให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 

14. ชื่อโครงกำร :  ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจดักำรของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
   มหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 ด ำเนินกำรแล้ว 

งบประมำณ  จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน  40,000 บำท     
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตำม ประเมินผล ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 

2. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 

3. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 

4. เพื่อแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์                
ของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564 
ให้ดียิ่งขึ้น   
กำรด ำเนินงำน 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ประชุมเตรียมกำรต้อนรับกำรตรวจ
ติดตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทัง้ 2 ครั้งในปีงบประมำณ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 2 ครั้ง 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม จ ำนวน 2 ครั้ง  

 
 



 

 
 

53 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย ได้อย่ำงชัดเจน
ตำมผลกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม คะแนนเฉลี่ยรวม 3.73 ดีมำก 

ภำพกิจกรรม 

  

  

ปัญหำ / อุปสรรค / ควำมเสี่ยง 
- 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
- 
 
  



 

 
 

54 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำน 

สรุปกำรด ำเนนิงำน โครงกำร / กิจกรรม 
จ ำนวนทั้งสิ้น 58 โครงกำร 

 

 

 

 

ด าเนินการแล้ว     
จ านวน 27 โครงการ

ยังไม่ได้ด าเนินการ
จ านวน 31
โครงการ

ด ำเนินกำรแล้ว

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร



 

 
 

55 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 



 

 
 

56 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

  



 

 
 

57 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

  



 

 
 

58 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 



 

 
 

59 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

  



 

 
 

60 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

  



 

 
 

61 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

  



 

 
 

62 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 

  



 

 
 

63 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

  



 

 
 

64 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 

คณะท ำงำนจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
ที่ปรึกษำ 

 1.นำยสวำท ฦ ชำ      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
2.นำยสุริยำ  ทองบุญมำ       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
3.นำยวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 
4.นำยวงศกร ประกอบนันท ์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

คณะท ำงำน 

 1.นำงนวพรรดิ์ นำมพุทธำ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 
 2.นำงกุสุมำ  โอษะคลัง            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3.นำยปกรณ์  ชิณสิทธิ์            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 4.นำงขันทอง  พิมพ์แสนศรี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 5.นำงบุญชู โคตรบรรเทำ   ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ 
 6.นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        

 และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 และกำรสื่อสำร 

 7.นำงวรำลักษณ์ บุษบง    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 8.นำงภวิสร์ภร  อุปนันท์   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 9.นำยปำลีวัชร์ คะสุวรรณวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคด ี
          10.บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม ทุกท่ำน 
จัดท ำเอกสำรและตรวจสอบ 

 1.นำยปกรณ์  ชิณสิทธิ์            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 2.นำยศุภกร พันธุ์เสนำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  
 

  

ำ 



 

 
 

65 รำยงำนผล กำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 


