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คำ�นำ�

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�

ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 เพื่อสรุปผลก�รดำ�เนินง�นและก�รพัฒน�ง�นต�มกลยุทธ์	 จุดเน้นและนโยบ�ย

ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26		ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563		และเพื่อเป็นก�ร

เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ผลก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ให้หน่วยง�นสถ�นศึกษ�และส�ธ�รณชน

ทั่วไปทร�บ	รวมทั้งนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในก�รว�งแผนปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น

ก�รจัดก�รศึกษ�

	 	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้คว�ม

ร่วมมือในก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�	 และหวังว่�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 ประจำ�ปีงบประม�ณพ.ศ.	 2563	

ฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์ในก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของหน่วยง�นท�งก�รศึกษ�	 ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ใช้เป็นแนวท�งในก�รศึกษ�ห�คว�มรู้และสนับสนุนก�รศึกษ�ต่อไป

	 		 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 		 	 สิงห�คม	2563
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที ่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ได้ดำ�เนินง�นด้�นก�รดูแลสนับสนุน

ก�รจัดก�รศึกษ�ในสังกัด	โดยมีสถ�นศึกษ�	จำ�นวน	35	แห่ง	ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ได้มีก�รว�งแผน

พัฒน�ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�	เพื่อให้ครอบคลุมและตรงคว�มต้องก�รของสถ�นศึกษ�และสอดคล้องเป็น

ไปต�มนโยบ�ยของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ทั้งนี้	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	26	จึงจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ

วิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�และเพ่ือเผยแพร่ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รสนับสนุน

ก�รจัดก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 โดยสรุปผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้

 1. ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร มีผลก�รดำ�เนินง�นแต่ละร�ยก�รดังนี ้   

	 	 1.1		ผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น				ของสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต�มตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 ของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	26	คะแนนเฉลี่ยรวม	

3.86	ดีม�ก

	 	 1.2	 ผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ของสำ�นักง�นเขต

พื้นที่	ก�รศึกษ�ต�มตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ของสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	คะแนนเฉลี่ยรวม	3.80	

ดีม�ก

	 	 1.3	 ร�ยง�นผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รและจัดก�รของสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่

ก�รศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ระดับคะแนน	176.5	ดีม�ก			 	 	 	 	

	 	 1.4	 ร�ยง�นผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รและจัดก�รของสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่

ก�รศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	สรุปคะแนนรวมม�ตรฐ�น	3	ม�ตรฐ�น	ดีม�ก			

	 	 1.5	 คะแนนก�รประเมินตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติ

ก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	(สพม.เขต	26)	ก�รประเมินองค์

ประกอบที่	 1	คะแนน	4.15707	ประเมินผู้บริห�รคะแนน	4.22156	คิดเป็นร้อยละ	84.43	อยู่ในระดับ

ม�ตรฐ�นขั้นสูง		
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	 	 1.6	 คะแนนก�รประเมินตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติก�ร

ประจำ�ปี	งบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	(สพม.เขต	26)	คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.50701	ระดับคุณภ�พ												

	 	 1.7	 ผลก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใส่ในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	

มัธยมศึกษ�	เขต	26	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ	95.43	อยู่ในระดับคว�ม

โปร่งใส	AA	คิดเป็นลำ�ดับที่	28	จ�กจำ�นวน	สพท.	225	เขต	ทั้งประเทศ

 2. ผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน

	 ผลก�รทดสอบและประเมินคุณภ�พท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ		O–Net		ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	3

ปีก�รศึกษ�	 2562	 เทียบกับปีก�รศึกษ�	 2561	 ในประเทศพบว่�ลดลง	 2	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คือ

วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์	โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ	6.03	และ	3.31	ต�มลำ�ดับ	และค่�คะแนน

ระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง	 2	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เช่นกันคือวิทย�ศ�สตร์ละคณิตศ�สตร์ลดลง	 ร้อยละ	 6.88	

และ	3.61	ต�มลำ�ดับ

	 	ผลก�รทดสอบและประเมินคุณภ�พท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ		O–Net		ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	6

ปีก�รศึกษ�	 2562	 เทียบกับปี	 2561	 ในระดับประเทศพบว่�ลดลง	 4	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คือ	

คณิตศ�สตร์	 ภ�ษ�ไทย	 ภ�ษ�อังกฤษ	 และวิทย�ศ�สตร์	 โดยมีคะแนนลดลงร้อยละ	 5.31,	 5.10,	 2.21	

และ	1.31	ต�มลำ�ดับ	ส่วนค่�คะแนนระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง	4	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เช่นกันคือ	ภ�ษ�ไทย,	

คณิตศ�สตร์,	ภ�ษ�อังกฤษและวิทย�ศ�สตร์ลดลงร้อยละ	5.24	5.12	1.56	1.29	ต�มลำ�ดับ
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บทที่ 1

บทนำ�

คว�มสำ�คัญและคว�มเป็นม�

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	จัดตั้งต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553		และพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	(ฉบับที่	2)			

พ.ศ.	2553	กำ�หนดให้มีเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	และเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	อ�ศัยอำ�น�จ

ในม�ตร�	5	และ	37	วรรคสอง	แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2542	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	 2553	 และม�ตร�	 8	 และม�ตร�	 33	 วรรคสอง			

แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร		กระทรวงศึกษ�ธิก�ร		พ.ศ.	2546		ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	โดยคำ�แนะนำ�ของสภ�ก�รศึกษ�	เมื่อคร�วประชุมครั้งที่	2/2553	วันที่	17	สิงห�คม	

พ.ศ.	2553		จึงกำ�หนดเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�		และที่ตั ้งของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เพื่อบริห�รและจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ระดับมัธยมศึกษ�	จำ�นวน	42	เขต	โดยมีผลบังคับ	

ใช้ตั้งแต่วันที่	 18	 สิงห�คม	 2553	 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม	 13	 อำ�เภอ	 ดังนี้	 เมืองมห�ส�รค�ม	

แกดำ�	 โกสุมพิสัย	 กันทรวิชัย	 เชียงยืน	บรบือ	น�เชือก	พยัคฆภูมิพิสัย	ว�ปีปทุม	น�ดูน	ย�งสีสุร�ช	 กุดรัง																

และชื่นชม

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	เป็นหน่วยง�นอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีอำ�น�จหน้�ที่	 ต�มมติคณะ

กรรมก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รซึ่งแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยในสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เป็น	9	กลุ่ม	1	หน่วย	ดังนี้

	 	 1.	กลุ่มอำ�นวยก�ร

	 	 2.	กลุ่มบริห�รง�นบุคคล

	 	 3.	กลุ่มนโยบ�ยและแผน

	 	 4.	กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 5.	กลุ่มนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 6.	กลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์

	 	 7.	กลุ่มพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

	 	 8.	กลุ่มกฎหม�ยและคดี

	 	 9.	กลุ่มส่งเสริมก�รศึกษ�ท�งไกล	เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
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	 	 10.	หน่วยตรวจสอบภ�ยใน

	 	 	 ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อ�ศัยหลักในก�รจัดก�รระบบโครงสร้�ง

และกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ต�มม�ตร�	 9	 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2542	 และ										

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	คือ	

	 	 	 1.	 มีเอกภ�พด้�นนโยบ�ยและมีคว�มหล�กหล�ยในท�งปฏิบัติ	 นั่นคือ	 มีก�รติดต�ม	

ตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นต�มนโยบ�ยที่มีประสิทธิภ�พแต่ผู้ปฏิบัติมีอิสระท่ีจะเลือกปฏิบัติต�มแนวท�ง													

ที่เหม�ะสมของตนเอง	 ดังนั้นแต่ละเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�จึงใช้กรอบนโยบ�ยของคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขัน้พืน้ฐ�นเป็นแนวท�งในก�รบรหิ�รจดัก�ร	และมกี�รกำ�หนดนโยบ�ยต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นต่อตนเอง	

เพื่อบริห�รและจัดก�รศึกษ�ในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ด้วย	 	 	

	 	 	 2.	มีก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่เขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	สถ�นศึกษ�	และองค์กรปกครอง											

ส่วนท้องถิ่น	คือ	ก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จก�รตัดสินใจขององค์กรหลักทั้งส�มองค์	ดังกล่�วอย่�งชัดเจน										

ไม่ก้�วก่�ย	หรือซำ้�ซ้อนกัน	ก�รกระจ�ยอำ�น�จจึงควรถึงมือผู้ปฏิบัติให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้	ภ�รกิจ

หลกัของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	จงึอยูท่ีก่�รกำ�กบัดแูลสนบัสนนุและส่งเสรมิให้สถ�นศึกษ�ได้บรหิ�ร

จัดก�รศึกษ�เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด	 	 โดยสถ�นศึกษ�มีอิสระในก�รกำ�หนดคว�มต้องก�ร						

ก�รดำ�เนินก�ร	 และตัดสินใจเกี่ยวกับก�รบริห�รง�น	 วิช�ก�ร	 ง�นงบประม�ณ	 ง�นบริห�รบุคคล																	

และง�นบริห�รทั่วไป

	 	 	 3.	มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�	และจัดระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

ทุกระดับและทุกประเภทก�รศึกษ�	 นั้นคือ	 ทั้งเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�มีม�ตรฐ�นและดัชนี										

ชี้วัดคุณภ�พก�รศึกษ�และก�รบริห�รจัดก�รที่ชัดเจนส�ม�รถประเมินและตรวจสอบได้	 ก�รดำ�เนินง�น

ต�มบทบ�ทหน้�ที่และกรอบภ�รกิจ	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ปีงบประม�ณ	

2563	จึงกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ขึ้น

วัตถุประสงค์ของก�รร�ยง�น

	 1.	 เพื่อรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	

	 2.	 เพือ่ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นก�รจดัก�รศึกษ�ของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศึกษ�	

เขต	26	รอบ	6	เดือน

ขอบเขตก�รร�ยง�น

	 1.	ผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนปฏิบัติก�รปีงบประม�ณ	2563	

	 2.	ผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	มีผลประเมินคุณภ�พผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ	

	 3.	ผลก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�
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วิธีดำ�เนินก�ร

	 1.	 ศึกษ�วิเคร�ะห์นโยบ�ย	 จุดเน้น	 เป้�หม�ยตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จและจ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่	ร�ยง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลก�ร

ทดสอบและประเมินคุณภ�พ	 ปีก�รศึกษ�	 2562	 ร�ยง�นผลก�รประเมินส่วนร�ชก�รต�มม�ตรฐ�นก�ร

ปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 ผลก�รประเมินคุณธรรม

และคว�มโปร่งใส่ในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	

และผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562

	 2.	กำ�หนดขอบเขตในก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นก�รจดัก�รศกึษ�ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563

	 3.	 เกบ็รวบรวมข้อมลูผลก�รดำ�เนนิง�นก�รจดัก�รศกึษ�	 โดยศกึษ�จ�กเอกส�รร�ยง�นผลก�ร	

ดำ�เนินง�น	 ผลก�รประเมิน	 ผลก�รวิเคร�ะห์	 และขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ข้อมูลด้�นงบประม�ณ	

ข้อมูลด้�นบุคล�กร	และข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�ร

	 4.	วิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�น

	 5.	สรุป	เขียนร�ยง�นเผยแพร่และประช�สัมพันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1.	 สถ�นศึกษ�และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องนำ�ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นไปใช้ในก�รพัฒน�ก�ร

จัดก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

	 2.	สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศึกษ�	เขต	26	นำ�ข้อมูลผลก�รดำ�เนนิง�นไปใช้ในก�รพฒัน�

กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รปฏิบัติง�นในปีต่อไป

	 3.	 ส�ธ�รณชนได้ทร�บผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ	 2563	 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26
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บทที่ 2 
บริบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 
 
 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่ตั้ง เลขท่ี 134 ถ.เลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด 
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน มีพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุม 13 อำเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ  
นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง และชื่นชม 
 

 
 
 
 
 

1. ท่ีตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

บทที่ 2

บริบท สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ที่ตั้ง	เลขที่	134	ถ.เลี่ยงเมืองส�รค�ม-ร้อยเอ็ด	

ตำ�บลแวงน่�ง	อำ�เภอเมือง	จังหวัดมห�ส�รค�ม	มีโรงเรียนในสังกัด	จำ�นวน	35	โรงเรียน	มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ครอบคลุม	 13	 อำ�เภอ	 ดังนี้	 เมืองมห�ส�รค�ม	 แกดำ�	 โกสุมพิสัย	 กันทรวิชัย	 เชียงยืน	 บรบือ	 น�เชือก	

พยัคฆภูมิพิสัย	ว�ปีปทุม	น�ดูน	ย�งสีสุร�ช	กุดรัง	และชื่นชม
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2. โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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นายทองสุข มาตย์คำมี 
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1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 1.1 ข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63) 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 21 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 6 5 
ขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน) 4 5 
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 

รวม 35 35 
  
  1.2 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63) 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5,836 5,823 5,902 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5,948 5,716 5,738 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5,713 5,813 5,542 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4,761 4,713 5,134 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4,633 4,470 4,520 
มัธยมศึกษาปีที่ 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 
 

 

3. ข้อมูลพื้นฐาน 
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1.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63) 
 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18) 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  32 32 35 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 31 25 27 
คร ู 1,711 1,664 1,583 
ครูมาช่วยราชการ (ต่างเขต) 10 3 2 
ครูไปช่วยราชการ (ต่างเขต) 4 4 4 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 70 75 58 
ลูกจ้างประจำ 63 55 43 
รวม 1,921 1,858 2,062 
  
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน) 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ) 27 35 28 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 37 37 23 
รวม 64 72 51 
 

 1.4 จำนวนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63) 
 

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1 1 - 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2 1 2 

ศึกษานิเทศก์ 10 11 15 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 28 33 32 
ลูกจ้างประจำ 1 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 16 17 15 
รวม 58 64 62 
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	 จ�กต�ร�งที่	 2	 พบว่�	 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 ขั้นพื้นฐ�น													

(O	 -	NET)	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 	ปีก�รศึกษ�	 2561	–	 2562	 	พบว่�	 ร�ยวิช�ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น									

คือ	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	และวิช�ภ�ษ�ไทย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.81,	และ	0.70	ต�มลำ�ดับ	และร�ยวิช�ที่มีคะแนน

เฉล่ียลดลง	คือ	วิช�วิทย�ศ�สตร์	และวิช�คณิตศ�สตร์	ลดลงร้อยละ	6.88		และ	3.61	ต�มลำ�ดับ	เม่ือเปรียบเทียบ	

กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	พบว่�	ทั้ง	4	ร�ยวิช�มีคะแนนเฉลี่ย	เพิ่มขึ้นและลดลง	สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ย

ในระดับประเทศ

	 จ�กต�ร�งท่ี	1	พบว่�	ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพ้ืนฐ�น	(O	-	NET)	ระดับ	ช้ันมัธยมศึกษ�	
ปีท่ี	3		ใน	4		ส�ระหลัก	พบว่�	วิช�ภ�ษ�ไทยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงสุด	คือ	57.63	รองลงม�ได้แก่	วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	
วิช�วิทย�ศ�สตร์		และวิช�คณิตศ�สตร์	มีค่�เฉลี่ยร้อยละ	32.32	,	30.50	และ	27.49	ต�มลำ�ดับ	เมื่อพิจ�รณ�	
ค่�คว�มเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น	 จะเห็นว่�คะแนนมีก�รกระจ�ยม�กทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 โดยมีค่�อยู่ระหว่�ง	
8.22-15.90	

ต�ร�งที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O	-	NET)	
				ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3		ปีก�รศึกษ�	2561	-	2562
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	 จ�กต�ร�งที่	3	พบว่�	ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O	-	NET)	ระดับชั้นมัธยม	
ศึกษ�ปีที่	 6	 	 ใน	5	 	 ส�ระหลัก	พบว่�	 วิช�ภ�ษ�ไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด	คือ	 41.15	 รองลงม�ได้แก่					
วิช�สังคมศึกษ�	 ศ�สน�และวัฒนธรรม	 วิช�วิทย�ศ�สตร์	 	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษและวิช�คณิตศ�สตร์	 มีค่�เฉลี่ย					
ร้อยละ	 35.07,	 28.06,	 25.82	 และ	 22.31	 ต�มลำ�ดับเมื่อพิจ�รณ�ค่�คว�มเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น	 จะเห็นว่�

คะแนน		มีก�รกระจ�ยม�กทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	โดยมีค่�อยู่ระหว่�ง		7.60	-14.26	

ต�ร�งที่ 4			เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O	-	NET)	ระดับ				

	 	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6		ปีก�รศึกษ�	2561	–	2562	

	 จ�กต�ร�งที่	 4	 พบว่�	 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 ขั้นพื้นฐ�น										
(O	-	NET)	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6		ปีก�รศึกษ�	2561	–	2562		พบว่�	ร�ยวิช�ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น						
คือ		วิช�สังคมศึกษ�		ศ�สน�และวัฒนธรรม		เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.67,		และร�ยวิช�ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง	คือ
วิช�ภ�ษ�ไทย	 	 วิช�คณิตศ�สตร์	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 และวิช�วิทย�ศ�สตร์	 ลดลงร้อยละ	 5.24,	 5.12,	 1.56								
และ	 1.29	 ต�มลำ�ดับ	 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศพบว่�	 ทั้ง	 4	 ร�ยวิช�มีคะแนนเฉลี่ย											
เพิ่มขึ้นและลดลง	สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ
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4. ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น
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เป้�ประสงค์ (Goal)

	 1.		ผู้เรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทุกคนได้รับก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พและมีคุณภ�พ

	 2.	 ผู้เรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทุกคนได้รับโอก�สในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งทั่วถึง	 มีคุณภ�พ

และเป็นธรรม

	 3.	 ครู	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 มีทักษะและมีวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นมุ่งเน้น								

ผลสัมฤทธิ์

	 4.	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�มีก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ	 และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสู่คุณภ�พระดับม�ตรฐ�นส�กล

	 5.	 สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�ได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน�วินัยเข้มแข็งวิช�ก�รเข้มข้น	

บนคว�มพอเพียง

ค่�นิยม (Value)

	 SESAO26	(Secondary	Educational	Service	Area	Office	26)

	 S	=	Service	Mind	 จิตบริก�ร

	 E	=	Effectiveness	 ทำ�ง�นมุ่งประสิทธิผล

	 S	=	Smart	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่�งที่ดี

	 A	=	Accountability	 มีคว�มรับผิดชอบ

	 O	=	Okay	 ตอบรับข้อเสนอแนะ

	 2	=	Two	Ways	Communication	 สื่อส�รสองท�ง

	 6	=	Six	Networks											ก�รบริห�รจัดก�รแบบกระจ�ยอำ�น�จและร่วมมือกันเป็น	6	สหวิทย�เขต

จุดเน้น

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จะสนับสนุนสถ�นศึกษ�ในทุกมิติ	 เลิกกำ�หนดกรอบก�รทำ�ง�น	 ส่งเสริม	

ให้สถ�นศึกษ�มีอิสระท�งคว�มคิดในเชิงบริห�รจัดก�รศึกษ�	กำ�หนดจุดเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	15	จุดเน้น	

ประกอบด้วย

	 1)	ก�รขับเคลื่อนศ�สตร์พระร�ช�สู่สถ�นศึกษ�ระดับชั้นเรียน

	 2)	ก�รพัฒน�ก�รอ่�น	ก�รเขียน	และส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น	

	 3)	 ก�รพัฒน�ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณ�ก�รกิจกรรมลูกเสือ	 เนตรน�รี	 ยุวก�ช�ด	 ผู้บำ�เพ็ญ

ประโยชน์	และรักษ�ดินแดน	

	 4)	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รประคองชีพ	 :	 1	 คน	 1	 กีฬ�	 1	 ศิลปะ	 5	 ผักสวนครัว	 2	 สัตว์	 เลี้ยงเพื่อ															

เป็นอ�ห�ร	

	 5)	ก�รส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนทักษะอ�ชีพ				

	 6)	ก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�กระบวนก�รคิดของนักเรียน	
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	 7)	ก�รพัฒน�คุณธรรม	จริยธรรม	คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่�นิยมที่ดีง�ม	

	 8)	ก�รยกระดับคุณภ�พก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	

	 9)	ก�รส่งเสริมก�รแนะแนวอ�ชีพและก�รศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขั้น	

	 10)	ก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนและ	O-NET	สู่	TOP	20	

	 11)	ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้ยุคไทยแลนด์	4.0	ด้วย	Active	Learning	(DLIT/STEM/MCMK)	

	 12)	ก�รส่งเสริมและพัฒน�ครูทั้งระบบสู่ก�รเป็นครูมืออ�ชีพ	

	 13)	ก�รส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขน�ดเล็ก

	 14)	ก�รส่งเสริมและพัฒน�ระบบก�รนิเทศภ�ยในและเครือข่�ยชุมชนวิช�ชีพของ	สถ�นศึกษ�			

	 15)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งด้�นก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�
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บทที่ 3

ผลก�รดำ�เนินง�น สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงก�ร : พัฒน�ศักยภ�พก�รดำ�เนินง�นด้�น ICT 

    งบประม�ณจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26 จำ�นวน 31,060 บ�ท

    ก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมที่สำ�คัญ

	 1.	ประชุมวิเคร�ะห์	ปัญห�อุปสรรค	ในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 2.	จัดทำ�โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รดำ�เนินง�นด้�น	ICT	กิจกรรมศึกษ�ดูง�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�ประถมศึกษ�จันทบุรี	เขต	1	และ	ศึกษ�ดูง�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ตร�ด	เขต	1

	 3.	 จัดกิจกรรมศึกษ�ดูง�นกิจกรรมศึกษ�ดูง�น	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�จันทบุรี							

เขต	1	ในวันที่	5	พฤศจิก�ยน	2562	และ	ศึกษ�ดูง�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ตร�ด	เขต	1	

และติดต�มผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	เข้�ร่วมประชุมผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทั่วประเทศ	ในวันที่	7	พฤศจิก�ยน	2562

	 4.	ประเมินผลก�รดำ�เนินง�น	สรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

 ผลก�รประเมินโครงก�ร

	 	 กิจกรรมศึกษ�ดูง�น	ระหว่�งวันที่	4-8	พฤศจิก�ยน	2562	ณ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถม

ศึกษ�จันทบุรี	 เขต	 1	 และจังหวัดตร�ด	 บุคล�กรเข้�ร่วม	 9	 คน	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

จันทบุรี	เขต	1	และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	ตร�ด	มีข้อมูลส�รสนเทศที่ครบถ้วน	เป็นปัจจุบัน

ครอบคลุมง�นทั้ง	 4	 ด้�น	 ส�ม�รถนำ�ข้อมูลส�รสนเทศม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด	และส�ม�รถให้บริก�รข้อมูลส�รสนเทศให้แก่	นักเรียน	บุคล�กรและหน่วยง�นอ่ืนได้ๆ

ภ�พกิจกรรม
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

	 1.	ผลก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

	 2.	เป็นก�รเปิดโลกทัศน์ให้แก่บุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นก�รศึกษ�ได้เห็นก�รปฏิบัติง�นในสำ�นักง�น

เขตพื้นที่อื่นเพื่อนำ�ม�ปรับปรุงองค์กร

	 3.	ผู้ปฏิบัติง�นมีภ�รกิจทับซ้อนทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรมไม่เป็นไปต�มปฏิทิน

										4.	ยืดหยุ่นก�รกำ�หนดก�รจัดกิจกรรมต�มงบประม�ณ

	 5.	จัดทำ�ต�ร�งก�รปฏิบัติง�นตลอดปี	และยืดหยุ่นต�มภ�รกิจ
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2. ชื่อโครงก�ร : ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รยื่นขอรับบำ�เหน็จบำ�น�ญด้วยตนเองท�งอิเลคทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ลูกจ้�งประจำ�ในสังกัด	 ผู้ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 ในปี	

งบประม�ณ	 2563	 ให้มีคว�มรู	้ คว�มเข้�ใจในหลกัก�รและส�ระสำ�คญัในสทิธปิระโยชน์จะได้รับเมือ่เกษยีณอ�ยุ

ร�ชก�ร	 และส�ม�รถดำ�เนนิก�รยืน่ขอรบับำ�เหนจ็บำ�น�ญด้วยตนเองท�งอเิลก็ทรอนกิส์	 รวมถงึประโยชน์จ�กระบบ	

(Pension	 Electronic	 Filing)	 ได้ประโยชน์สูงสุด	 จึงเห็นควรเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 เพื่อส�ม�รถนำ�ไป

ปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภ�พ	สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ล

เป้�หม�ย

	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ลูกจ้�งประจำ�เกษียณอ�ยุร�ชก�รจำ�นวน	83	ร�ย

เชิงปริม�ณ

	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ลูกจ้�งประจำ�	 ผู้ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 ในปีงบประม�ณ		

2563	จำ�นวน	83	ร�ย	และบุคล�กรผู้ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง	จำ�นวน		17	ร�ย	รวม	100	ร�ย

เชิงคุณภ�พ

	 1)	ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ลูกจ้�งประจำ�	ผู้ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร	ในปีงบประม�ณ	

2563	ดำ�เนินก�รยื่นขอรับบำ�เหน็จบำ�น�ญด้วยตนเองท�อิเล็กทรอนิกส์	ได้ครบก่อนถึงเวล�เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	

คิดเป็นร้อยละร้อย

	 2)	ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ลูกจ้�งประจำ�	ผู้ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร		ในปีงบประม�ณ		

2563	ได้รับเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญภ�ยในเดือนตุล�คม	2563	เป็นเดือนแรก	 	

	 3)	ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ลูกจ้�งประจำ�ในสังกัด	ใช้ประโยชน์จ�กระบบ	(Pension	

Electronic	Filing)	ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น        

	 1.	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ลูกจ้�งประจำ�ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�รในปีงบประม�ณ	

2563	ดำ�เนนิก�รยืน่ขอรบับำ�เหนจ็บำ�น�ญด้วยตนเองท�งอเิลคทรอนกิส์	ได้ครบก่อนถงึเวล�เกษยีณอ�ยรุ�ชก�ร	

ได้ครบถ้วนทุกร�ย	อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

	 2.	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ลูกจ้�งประจำ�ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�รในปีงบประม�ณ	

2563	ได้รับเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญภ�ยในเดือนตุล�คมคม	2563	ได้รับเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญภ�ยในเดือนตุล�คม	

2563	เป็นเดือนแรก

ระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�ร

	 ดำ�เนินก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รจัดก�รประชุม	สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26							

วันที่	9	-	11	มิถุน�ยน		พ.ศ.2563

งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

			 งบดำ�เนินง�นสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	จำ�นวน	23,000	บ�ท																																																							

(สองหมื่นส�มพันบ�ทถ้วน)		ร�ยละเอียดประกอบก�รใช้งบประม�ณดังนี้
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3.ชื่อโครงการ :  โครงการสรา้งจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานโดยใช้หลักการ 3R 
                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิทิน กิจกรรม เพื่อการพัฒนางานที่ยั่งยืนในหน่วยงาน 
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีจิตสำนึกที่ดี    
สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างยั่งยืน 
  3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีองค์ความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่และความสำคัญในการบริหารจัดการ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยใช้หลักการ ๓R 
 

กิจกรรม 
  1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  2. ประชุมวางแผนงานแต่งตั้งคณะทำงาน 
  3. ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการสร้างจิตนึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงาน โดยใช้หลักการ 3R สู่ภาคการปฏิบัติ 
  4. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
  5. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
  6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
  1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย                     
ในหน่วยงาน โดยใช้หลักการ 3R  ได้อย่างถูกต้อง 
  2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีจิตสำนึกที่ดีและให้ความสำคัญในการลดขยะมูลฝอย                 
โดยการร่วมมือร่วมใจกันในการลดขยะในหน่วยงาน 
ภาพกิจกรรม 
   
 
 
 
 
 
 

3. ชื่อโครงก�ร :  โครงก�รสร้�งจิตสำ�นึกในก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง�นโดยใช้หลักก�ร 3R

                     ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

	 	 1.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัดดำ�เนินง�น

ต�มแผนปฏิทิน	กิจกรรม	เพื่อก�รพัฒน�ง�นที่ยั่งยืนในหน่วยง�น

	 	 2.	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัดมีจิตสำ�นึกที่ด	ี			

สร้�งคว�มตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง�นอย่�งยั่งยืน

	 	 3.	เพื่อให้ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัดมีองค์คว�มรู้และเข้�ใจถึงบทบ�ท

หน้�ที่และคว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง�น	โดยใช้หลักก�ร	3R

กิจกรรม

	 	 1.	จัดทำ�โครงก�รเพื่อขออนุมัติ

	 	 2.	ประชุมว�งแผนง�นแต่งตั้งคณะทำ�ง�น

	 	 3.	ประชุมชี้แจงก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รสร้�งจิตนึกในก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ในหน่วยง�น	โดยใช้หลักก�ร	3R	สู่ภ�คก�รปฏิบัติ

	 	 4.	ประช�สัมพันธ์	รณรงค์ให้มีก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง�น

	 	 5.	ดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 	 6.	สรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

ผลก�รดำ�เนินง�น

	 	 1.	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัด		มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและส�ม�รถคัดแยกขยะมูลฝอย																					

ในหน่วยง�น	โดยใช้หลักก�ร	3R		ได้อย่�งถูกต้อง

	 	 2.	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัด		มีจิตสำ�นึกที่ดีและให้คว�มสำ�คัญในก�รลดขยะมูลฝอย																	

โดยก�รร่วมมือร่วมใจกันในก�รลดขยะในหน่วยง�น

ภ�พกิจกรรม
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4. ชื่อโครงก�ร :  จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อร�ยง�นและเผยแพร่ผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีงบประม�ณที่ผ่�นม�	 แสดงบริบทและอุปสรรค

ในก�รทำ�ง�นของเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 2.	เพ่ือนำ�ผลก�รดำ�เนินง�นในปีท่ีผ่�นม�นำ�ม�แก้ไขปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นต�ม

กลยุทธ์ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดและของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต	 26	 ปีงบประม�ณ	 2563	

ให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น

	 1.	 วิเคร�ะห์ปัญห�	 	อุปสรรค	 	ของเล่มร�ยง�นของปีที่ผ่�นม�เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์และปรับปรุง																			

ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563

	 2.		บันทึกเสนอขออนุมัติโครงก�รจ�กผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 3.	 บันทึกแจ้งเวียนให้บุคล�กรที่รับผิดชอบโครงก�รต�มแผนประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 ส่งผล		

ก�รดำ�เนินโครงก�รที่ได้ดำ�เนินก�รเรียบร้อยแล้ว

	 4.	 จัดทำ�ร่�งร�ยง�นท่ีจัดทำ�เรียบร้อยแล้วเสนอผู้บังคับบัญช�กล่ันกลองข้อมูลและตรวจสอบคว�มถูกผิด	

ของเอกส�ร	ออกแบบปกร�ยง�น

	 5.	จัดทำ�รูปเล่มร�ยง�นต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 6.	สรุปผลก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	

เขต	26	ทร�บ

ผลก�รดำ�เนินง�น   

	 1.	สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ได้รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น

ในรอบปีงบประม�ณ	พ.ศ.2563	พร้อมนำ�ผลก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วไปใช้ในก�รปรับปรุงและบริห�รก�รดำ�เนิน

ง�นในปี	2564

	 2.	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นและอุปสรรคในรอบปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	2563	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	26	ซึ่งส�ม�รถดูได้จ�ก	 เว็บไซต์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	http://www.web.ses26.go.th/

ปัญห�/อุปสรรค

	 1.	ก�รสรุปผลร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รปีงบประม�ณ	พ.ศ.2563	มีคว�มล่�ช้�เนื่องจ�กผู้รับผิดชอบ																

ส่งร�ยง�นโครงก�รไม่ครบต�มวันเวล�ที่กำ�หนด

	 2.	งบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ที่จัดสรรม�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	มีคว�ม

ล่�ช้�ทำ�ให้เร่งดำ�เนินก�รในช่วงสิ้นงบประม�ณประกอบกับภ�วก�รณ์แพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัส	โควิด-19

(COVID	-	19)	ส่งผลให้เวล�สรุปผลร�ยง�นก�รดำ�เนินก�รปีงบประม�ณ		พ.ศ.	2562	ไม่ทันเวล�
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรสร้�งคว�มตระหนกัและคว�มเข้�ใจให้บคุล�กรเหน็คว�มสำ�คญัของก�รทำ�ร�ยง�นผลโครงก�ร	

ให้ครบถ้วนและทันเวล�	เพื่อนำ�ร�ยง�นที่ได้เป็นข้อมูลในก�รว�งแผนก�รปฏิบัติง�นในปีงบประม�ณปีต่อไป

	 2.	ก�รจัดสรรงบประม�ณควรจัดสรรให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�อย่�งรวดเรว็	และชดัเจน	เพือ่จะได้	

ชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

5. ชื่อโครงก�ร : ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อให้หน่วยง�นและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	2563

	 2.	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รบริห�รงบประม�ณ

	 3.	เพือ่ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศกึษ�	เขต	26	และสถ�นศกึษ�ในสงักดัได้มแีผนประกอบก�ร	

ใช้จ่�ยงบประม�ณกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

กิจกรรม

	 1.	 แจ้งนโยบ�ย	 กลยุทธ์	 จุดเน้น	 ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�	

ขั้นพื้นฐ�น

	 2.	แต่งตั้งคณะกรรมก�รฯ

	 3.	ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 -แจ้งนโยบ�ย	ยทุธศ�สตร์	กลยทุธ์	จดุเน้น	ของกระทรวงศึกษ�ธกิ�ร	และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร	

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประม�ณที่จะใช้ในก�รบริห�รจัดก�ร

	 	 -SWOT	ANALYSIS

	 	 -วิเคร�ะห์ข้อมูล

	 4.	 แจ้งกลุ่ม/กลุ่มง�นในสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 เพ่ือจัดทำ�โครงก�ร			

และเสนอโครงก�รจะดำ�เนนิก�รในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ส่งให้กลุม่นโยบ�ยและแผนต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด

	 5.	กลุ่มนโยบ�ยและแผนรวบรวม	สรุป	จำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณที่กลุ่มต่�งๆจัดส่งให้	

โดยแยกเป็นยุทธศ�สตร์	

	 6.	แต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�โครงก�ร/กิจกรรม	และงบประม�ณในก�รดำ�เนินโครงก�ร

	 7.	จัดทำ�ร่�งแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	

	 8.	แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบร่�งแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	

	 9.	 นำ�เสนอแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 ให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด

พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ

	 10.	จัดส่งแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีร�ยง�นให้	สพฐ.	ทร�บ

	 11.	นำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีไปสู่ก�รปฏิบัติ

	 12.	ร�ยง�น	สพฐ.	ทร�บต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด
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ผลก�รดำ�เนินง�น
	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 โดยกลุ่มนโยบ�ยและแผน	 ได้แจ้งนโยบ�ยต่�งๆ																						
ที่เกี่ยวข้องและแนวท�งก�รจัดทำ�คำ�ขอตั้งงบประม�ณ	 งบดำ�เนินง�น	 ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 ในก�รใช้																									
เพื่อวิเคร�ะห์ก�รจัดทำ�โครงก�รเพื่อใช้พิจ�รณ�บรรจุในแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563																						
และได้ประชุมรองผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และผู ้อำ�นวยก�รกลุ ่มเพ่ือกำ�หนดทิศท�ง																												
และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพ่ือจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 รวมทั้งพิจ�รณ�
แผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและกรอบวงเงินงบประม�ณ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 ในวันท่ี	 4	
พฤศจิก�ยน	 2562	 จ�กนั้นประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยเพ่ือดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี						
งบประม�ณ	2563	ดังนี้	ในวันที่	9	มกร�คม	2563	ประชุมกลั่นกรองโครงก�รและวงเงินงบประม�ณ	
	 จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รพิจ�รณ�โครงก�รและวงเงินงบประม�ณเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร
ประจำ�ปีงบประม�ณ	2563	ในวันที่	9	มกร�คม	2563		คณะกรรมก�รมีมติให้กลุ่มต่�งๆ/ผู้รับผิดชอบโครงก�ร	
ปรับแก้ไขโครงก�รและกรอบวงเงินงบประม�ณให้เป็นไปต�มคณะกรรมก�รฯพิจ�รณ�	 พร้อมทั้งให้ส่ง								
ร�ยละเอียดที่ปรับ			แก้ไขแล้วให้กลุ่มนโยบ�ยและแผนต�มมติภ�ยในวันที่	28	มกร�คม	2563		กลุ่มนโยบ�ย
และแผนจงึได้	นำ�แผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและโครงก�รเพือ่จดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รประจำ�ปีงบประม�ณ	2563	
ขอคว�มเห็นชอบ/อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดมห�ส�รค�ม	 ในวันที่	 29	 เมษ�ยน	 2563												
ในคร�วประชมุคณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดัมห�ส�รค�ม	ครัง้ที	่ 5/2563	และจดัทำ�เป็นเล่มแผนปฏิบตักิ�ร																
ประจำ�ปีงบประม�ณ	 2563	 เพื่อให้กลุ่มต่�งๆและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบดำ�เนินง�นและแนวท�ง																						
ในก�รปฏิบัติ	ต่อไป

ปัญห�อุปสรรค	ยังคงเป็นปัญห�เดิม	ดังนี้
	 1.	 ในก�รจดัทำ�โครงก�รเพือ่บรรจใุนแผนปฏบิติัก�รประจำ�ปีนัน้เนือ่งจ�กแต่ละกลุ่มมภี�รกจิท่ีจะต้อง												
ขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติแต่งบประม�ณที่ได้รับจัดสรรม�มีค่อนข้�งจำ�กัดจึงเกิดปัญห�	เรื่องงบประม�ณ
ไม่เพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�นเพร�ะต้องดำ�เนินง�นพร้อมๆกันทุกฝ่�ย
	 2.	 ก�รนำ�งบประม�ณท่ีได้รับจัดสรร	 เพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ไปดำ�เนินง�น								
ซำ้�ซ้อนกับโครงก�ร/กิจกรรมของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ทำ�ให้เกิดก�รใช้งบประม�ณ
ซำ้�ซ้อน
	 3.	 โครงก�รทีด่ำ�เนนิก�รหรอืบรรจใุนแผนปฏบิติัก�รประจำ�ปีไม่ส�ม�รถตอบสนองก�รร�ยง�นผลก�ร	
ดำ�เนินง�นต�มคำ�รับรองปฏิบัติร�ชก�ร	 (KRS)	 หรือก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นในระบบร�ยง�นผลตัวชี้วัด																
ต�มม�ตรก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พในก�รปฏิบติัร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณ,	 ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น	
ต�มตัวชี้วัดก�รติดต�มและประเมินผล	 ต�มยุทธศ�สตร์	 กลยุทธ์	 (E-Mes)	 และก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�																									
ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	(สำ�นักติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	:	สตผ.)	ก�รร�ย	
ง�นผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�ร	 ภ�คก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�ร
จังหวัด	ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของจังหวัด	(กระทรวงมห�ดไทย)	และก�รร�ยง�นติดต�มผลก�รดำ�เนิน
ง�นของสำ�นักตรวจร�ชก�รและติดต�มประเมินผล	สำ�นักปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	อย่�งครบถ้วน	เนื่องจ�ก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญหรือศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจแบบร�ยง�นต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องก่อนจะเสนอ
โครงก�ร/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	เมื่อดำ�เนินง�นหรือกิจกรรมในโครงก�ร	จึงไม่ส�ม�รถ

ตอบสนองก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ได้
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 3. โครงการที่ดำเนินการหรือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีไม่สามารถตอบสนองการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS) หรือการรายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัด                
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ,การรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (E-Mes) และการบริหารจัดการศึกษา                         
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : สตผ.) , การรายงาน
ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ,การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
การรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) และการรายงานติดตามผลการดำเนินงาน                
ของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้ให้ความสำคัญหรือศึกษาทำความเข้าใจแบบรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อน                
จะเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อดำเนินงานหรือกิจกรรมในโครงการ                    
จึงไม่สามารถตอบสนองการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆได้ 
ข้อเสนอแนะ  
  1. เน่ืองจากงบประมาณมีจำกัด อาจจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการและหากโครงการ/
กิจกรรมใด มีงบประมาณจัดสรรมาโดยตรงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและถ้าพิจารณา 
เห็นว่าพอสมควรที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติได้ก็ควรพิจารณาตัดงบประมาณที่
ซ้ำซ้อนหรือตัดโครงการ/กิจกรรมนั้นออกจากแผนปฏิบัติการประจำปี หรือให้คงไว้แต่รองบประมาณที่รับจัดสรร
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตรง ถ้าไม่เพียงพอจึงเสนอของบประมาณเพ่ิมจาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 2. ในการดำเนินงานเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยเหนือ ควรบูรณาการทำงานร่วมกัน            
โดยเฉพาะ กพร.สพฐ. และสำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( สตผ.) และสำนักงาน
ศึกษาธิการ ภาค  และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำ
ระบบรายงานและแบบรายงานผลการดำเนินงานร่วมกันเพ่ือลดภาระการรายงานการและจัดทำเอกสารต่างๆ 
ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายครั้งรวมทั้งเพ่ือความชัดเจนในการจัดทำกิจกรรม               
และโครงการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจะได้ดำเนินการในครั้งเดียวเตรียมสิ่งต่างๆที่หน่วยเหนือ
ต้องการ จะได้มีเวลา ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
รูปภาพ กิจกรรม 
 
       
 
     
 
    

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	เนื่องจ�กงบประม�ณมีจำ�กัด	อ�จจำ�เป็นต้องจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของโครงก�รและห�กโครงก�ร/

กิจกรรมใด	มีงบประม�ณจัดสรรม�โดยตรงจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและถ้�พิจ�รณ�

เห็นว่�พอสมควรที่จะส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมผลักดันนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติได้ก็ควรพิจ�รณ�ตัดงบประม�ณ			

ที่ซำ้�ซ้อนหรือตัดโครงก�ร/กิจกรรมน้ันออกจ�กแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	 หรือให้คงไว้แต่รองบประม�ณ

ที่รับจัดสรรจ�ก	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	โดยตรง	ถ้�ไม่เพียงพอจึงเสนอของบประม�ณ

เพิ่มจ�กผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เพื่อพิจ�รณ�	ต่อไป

	 2.	 ในก�รดำ�เนินง�นเพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยเหนือ	 ควรบูรณ�ก�รทำ�ง�นร่วมกัน												

โดยเฉพ�ะ	กพร.สพฐ.	และสำ�นักติดต�ม	และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สตผ.)	และสำ�นักง�น

ศึกษ�ธิก�ร	ภ�ค	และสำ�นักตรวจร�ชก�รและติดต�มประเมินผล	สำ�นักปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ในก�ร					

จัดทำ�ระบบร�ยง�นและแบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นร่วมกันเพื่อลดภ�ระก�รร�ยง�นก�รและจัดทำ�

เอกส�รต่�งๆ	ของสถ�นศึกษ�และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�หล�ยครั้งรวมทั้งเพื่อคว�มชัดเจนในก�รจัดทำ�

กิจกรรม	และโครงก�รเพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติจะได้ดำ�เนินก�รในครั้งเดียวเตรียมสิ่งต่�งๆ	ที่หน่วย

เหนือต้องก�ร	 จะได้มีเวล�	 ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและปรับปรุงพัฒน�แก้ไขก�รดำ�เนินง�นร่วมกับ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
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6. ชื่อโครงก�ร : ก�รประชุมปฏิบัติก�รก�รประเมินส่วนร�ชก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พใน

ก�รปฏิบัติร�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับก�รบริห�รจัดก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�           

ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นและยั่งยืนประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน 30,000 บ�ท ใช้งบประม�ณ  8,120  บ�ท

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�รระดับ	เขตพื้นที่
ก�รศึกษ�	สถ�นศึกษ�บรรลุเป้�หม�ยต�มตัวชี้วัดต�มกรอบประเมินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�น
	 2.	เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร				
ผู้บริห�รในสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	ผู้บริห�รโรงเรียน	ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ให้มีคว�ม	
ตระหนักในภ�รกิจที่จะต้องดำ�เนินให้บรรลุเป้�หม�ย
	 3.	เพื่อนำ�แนวท�งในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐม�ใช้ในก�รพัฒน�องค์กรและ
ขย�ยผล	สู่สถ�นศึกษ�ในสังกัด
	 4.	เพื่อให้ก�รจัดทำ�ร�ยง�นและข้อมูลก�รตรวจติดต�มตัวชี้วัดก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุง
ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�รเป็นไปต�มผลก�รดำ�เนินง�นแต่ละตัวชี้วัดที่กำ�หนดไว้
	 5.	เพื่อพัฒน�องค์กรเป็นองค์กรม�ตรฐ�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต�มสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

กิจกรรม

	 1.	จัดทำ�โครงก�รเพื่อขออนุมัติ
	 2.	เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบเข้�รับก�รอบรมรับทร�บนโยบ�ยก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุง
ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร
	 3.	แต่งตั้งคณะทำ�ง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด
	 4.	ดำ�เนินก�รประชุมชี้แจงก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ปี	2563	ระดับเขตพื้นที่	รอบที่	1	และ	รอบที่	2
	 5.	จัดทำ�เอกส�รชี้แจงแนวท�งดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	
บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัด	40	คน	
	 6.	ประชุมติดต�มก�รร�ยง�นและสรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�ร
ปฏิบัติร�ชก�ร	ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร	รอบที่	1
	 7.	ดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม
	 8.	ประชุมติดต�มก�รร�ยง�นและสรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�ร
ปฏิบัติร�ชก�ร	ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร	รอบที่	2
	 9.	ดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม
	 10.	สรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
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  10.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ผลการดำเนินงาน 
  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกกลุ่มงานในสังกัด ดำเนินการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ครบทันตามกำหนด คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.17408 

 

ภาพกิจกรรม 
 
   
 
 
 
 

         
 
 
7. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้                                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์         
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรับการประเมินเป็น                    
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
   2.2 เพ่ือให้ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอน                 
เพ่ือสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้ 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการเตรียม              
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 3. เป้าหมาย        
  3.1 สถานศึกษาท่ีสมัครเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน 
  3.2 ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัย
พอเพียงให้นักเรียนได้ จำนวน 35 โรงเรียน 
   3.3 ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในการนำหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้ จำนวน 35 โรงเรียน 
 

ผลก�รดำ�เนินง�น

	 ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดัทกุกลุม่ง�นในสงักดั	ดำ�เนนิก�รร�ยง�นตวัชีว้ดัต�มม�ตรก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พ	

ในก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ได้ครบทันต�มกำ�หนด	คะแนนเฉลี่ยรวม	4.50701

  

 7. ชื่อโครงก�ร ขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถ�นศึกษ�สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ 

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�

วัตถุประสงค์             

	 1.		เพือ่ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้สถ�นศึกษ�มกี�รเตรยีมคว�มพร้อมเพือ่รบัก�รประเมินเป็นศนูย์ก�รเรียนรู้

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�	

	 2.	เพือ่ให้ครสู�ม�รถนำ�หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใช้จดัก�รเรียนก�รสอน	เพือ่สร้�งอปุนสิยั	

พอเพียงให้นักเรียนได้

	 3.	 เพื่อนิเทศ	 ติดต�ม	 และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ที่มีก�รเตรียมคว�มพร้อม				

เพื่อรับก�รประเมินเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�	

เป้�หม�ย       

	 1.	 สถ�นศึกษ�ที่สมัครเข้�รับก�รประเมินเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้�นก�รศึกษ�	จำ�นวน	1	โรงเรียน

	 2.	ครสู�ม�รถนำ�หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียงม�ใช้จัดก�รเรียนก�รสอนเพือ่สร้�งอปุนสิยัพอเพยีง	

ให้นักเรียนได้	จำ�นวน	35	โรงเรียน

	 3.	 ครูได้รับก�รนิเทศ	 ติดต�ม	 และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ในก�รนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงม�ใช้จัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อสร้�งอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้	จำ�นวน	35	โรงเรียน
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ก�รดำ�เนินง�น

 กิจกรรมที่ 1	เตรียมคว�มพร้อมก�รนิเทศ	ติดต�ม	และประเมินผล

	 ประชมุเตรยีมคว�มพร้อมในก�รนเิทศและก�รจัดทำ�คูม่อืแนวท�งก�รนเิทศก�รขับเคล่ือนหลักปรัชญ�	

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถ�นศึกษ�สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ด้�นก�รศึกษ�	

กลุ่มเป้�หม�ย	ได้แก่ศึกษ�นิเทศก์และคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น	จำ�นวน	18	คน

 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดต�ม	และประเมินผล	

	 	 2.1	 ดำ�เนินก�รนิเทศ	 ติดต�ม	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรับก�รประเมินเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้																

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�	

	 	 2.2	 ดำ�เนินก�รนิเทศ	 ติดต�ม	 และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในก�รให้ครู

ส�ม�รถนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้จัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อสร้�งอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียน

ได้	จำ�นวน	35	โรง		

 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลก�รนิเทศ ติดต�ม และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

	 จดัทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รขบัเคลือ่นหลักปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง	ของสถ�นศกึษ�	

สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้	ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�

สรุปผลก�รดำ�เนินง�น

 สถ�นศึกษ�ได้รับคู่มือแนวท�งก�รนิเทศก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถ�น

ศึกษ�สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�	 ได้รับก�รส่งเสริม	 สนับสนุน										

ให้สถ�นศึกษ�มีก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรับก�รประเมินเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพยีงด้�นก�รศกึษ�	คอื	โรงเรียนดงใหญ่วิทย�คมรชัมงัคล�ภิเษก	และครูส�ม�รถนำ�หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิ

พอเพียงม�ใช้จัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อสร้�งอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้	 รวมทั้งครูได้รับก�รนิเทศติดต�ม

และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ที่มีก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือรับก�รประเมินเป็นศูนย์ก�ร

เรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�	 นอกจ�กนี้ผลจ�กก�รนิเทศ	 ติดต�ม	 ผู้บริห�ร		

ครู	นักเรียน	เห็นคุณค่�และน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	

ให้บรรลุผลต�มเป้�หม�ย	 เช่น	 โรงเรียนกันทรวิชัย	 และโรงเรียนน�โพธิ์พิทย�สรรพ์	 ส่งผลให้นักเรียน																					

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	และมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น

ภ�พสะท้อนผลก�รปฏิบัติ
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ภ�พ ผลง�นโรงเรียนน�โพธิ์พิทย�สรรพ์ ที่ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ของสถ�นศึกษ�สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้�นก�รศึกษ�

ภ�พ ก�รประชุมเตรียมคว�มพร้อมในก�รนิเทศและก�รจัดทำ�คู่มือแนวท�งก�รนิเทศก�รขับเคลื่อน

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถ�นศึกษ�สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้�นก�รศึกษ�

ภ�พ ผลง�นโรงเรียนกันทรวิชัยที่ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ของสถ�นศึกษ�สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้�นก�รศึกษ�
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8.ชื่อโครงการวันสำคัญต่างๆ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 40,000 บาท  ใช้งบประมาณ 28,970 บาท              
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือได้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญต่าง ๆ 
          2. เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย 
 

กิจกรรม 
 บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น  วันขึ้นปีใหม่  งานวันสงกรานต์              
การเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  ฯลฯ  ตลอดจนการประดับผ้า ตกแต่ง
สถานที่ราชการในวันสำคัญต่าง ๆ 
 

ผลการดำเนินงาน  
1.พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม (จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี 11 คน) 

 
1.  

 

 

 

 
2. ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก               

ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพิธี ซุ้มที่ 1 ตั้งอยู่บนถนนมหาสารคาม – โกสุมพิสัย         
บริเวณหน้าสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม (จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี 17 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

8. ชื่อโครงก�รวันสำ�คัญต่�งๆ

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน 40,000 บ�ท  ใช้งบประม�ณ 28,970 บ�ท             

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อได้ทร�บถึงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสำ�คัญต่�ง	ๆ

										2.	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่�ง	ๆ	ของไทย

กิจกรรม

	 บุคล�กรในสังกัดเข้�ร่วมกิจกรรมและพิธีวันสำ�คัญต่�ง	ๆ	เช่น	วันขึ้นปีใหม่	ง�นวันสงกร�นต์	ก�รเข้�

ร่วมกิจกรรมวันปิยมห�ร�ช	 วันแม่แห่งช�ติ	 วันพ่อแห่งช�ติ	 ฯลฯ	 ตลอดจนก�รประดับผ้�	 ตกแต่งสถ�นที่	

ร�ชก�รในวันสำ�คัญต่�ง	ๆ

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	พิธีถว�ยพ�นพุ่มดอกไม้และพิธีถว�ยบังคม	เนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันพระบรมร�ชสมภพของ

พระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธเิบศร	มห�ภูมพิลอดลุยเดชมห�ร�ช	บรมน�ถบพติร	วนัช�ต	ิและวนัพ่อแห่งช�ต	ิ

5	ธันว�คม	2562	ณ	หอประชุมจังหวัดมห�ส�รค�ม	(จำ�นวนผู้เข้�ร่วมพิธี	11	คน)

	 2.	ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก												

ในวันอังค�รที่	 28	กรกฎ�คม	2563	ณ	บริเวณพิธี	 ซุ้มที่	 1	ตั้งอยู่บนถนนมห�ส�รค�ม	–	 โกสุมพิสัย	บริเวณ									

หน้�สถ�บันพละศึกษ�วิทย�เขตมห�ส�รค�ม	(จำ�นวนผู้เข้�ร่วมพิธี	17	คน)
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9. ชื่อโครงก�ร ก�รสร้�งเครือข่�ยประช�สัมพันธ์

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร จำ�นวน 30,000 บ�ท  ใช้งบประม�ณ 30,000 บ�ท             

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่สร้�งและขย�ยเครอืข่�ยประช�สัมพนัธ์สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และประช�สมัพนัธ์โรงเรยีน	

ในสังกัด

	 2.	เพือ่ให้เครอืข่�ยประช�สมัพนัธ์ส�ม�รถเผยแพร่ประช�สัมพนัธ์	ผลง�น	นวตักรรม	ผลสำ�เรจ็กจิกรรม	

ของโรงเรียน	ครูและนักเรียนสู่ส�ธ�รณชน		

	 3.	เพื่อให้เครือข่�ยประช�สัมพันธ์มีเวที	ช่องท�ง	ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผลง�น	นวัตกรรม	ผลสำ�เร็จ

ต่�ง	ๆ	ซึ่งกันและกัน

กิจกรรม

	 1.	จัดอบรมให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รเขียนข่�ว	ก�รส่งผลง�น	นวัตกรรม	ผลสำ�เร็จ	และก�รประช�สัมพันธ์

กิจกรรมของครู	นักเรียน	ผ่�นเว็บไซต์

	 2.	จดัจดหม�ยข่�วเพือ่เผยแพร่ข่�วส�รคว�มเคล่ือนไหวของหน่วยง�นท�งก�รศกึษ�ในสังกดั	สพม.26

	 3.	ร่วมพิธีบวงสรวงและถว�ยพ�นพุ่มดอกไม้	วันสถ�ปน�เมืองมห�ส�รค�ม	ในวันเส�ร์ที่	22	สิงห�คม	

2563		ณ	อนุส�วรีย์พระเจริญร�ชเดช	(ท้�วมห�ชัย,	กวด)	สวนส�ธ�รณะเฉลิมพระเกียรติ	(หนองข่�)	จำ�นวน			

ผู้เข้�ร่วมพิธี	4	คน
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ผลการดำเนินงาน  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์   

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด                
โรงเรียนละ 2 คน และบุคลากรในสังกัด สพม.26 กลุ่มละ 1 คน  (รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน) 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ให้งาน ICT ดำเนินการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.ชื่อโครงการ  พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ครูผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 35 โรงเรียน 
 2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 
2563  
กิจกรรม 
 1. การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผลการจัดการเขียนรายงานการประเมินตนเองSAR  
 2. การวิจัยและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 
 

10. ชื่อโครงก�ร  พัฒน�ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ� และจัดทำ�ร�ยง�นประเมินตนเอง SAR 

วัตถุประสงค์

	 1.	เพือ่ส่งเสรมิคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	เกีย่วกบัแนวคดิก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�แก่ครูผู้รับผิดชอบง�น	

ประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ทั้ง	35	โรงเรียน

	 2.	เพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้และแนวท�งก�รเขียนร�ยง�นก�รประเมินตนเอง	SAR	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	

2563	

กิจกรรม

	 1.	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนนิเทศติดต�มผลก�รจัดก�รเขียนร�ยง�นก�รประเมินตนเอง	SAR	

	 2.	ก�รวจิยัและพฒัน�ก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในสถ�นศกึษ�	พร้อมรับก�รประเมนิภ�ยนอกจ�ก	สมศ.

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	อบรมเชิงปฏิบัติก�รโครงก�รก�รสร้�งเครือข่�ยประช�สัมพันธ์		

	 	 ผูเ้ข้�อบรมประกอบด้วย	 ข้�ร�ชก�รครูผู้รับผิดชอบง�นประช�สัมพันธ์โรงเรียนในสังกดั	 โรงเรียน								

ละ	2	คน	และบุคล�กรในสังกัด	สพม.26	กลุ่มละ	1	คน		(รวมจำ�นวนผู้เข้�อบรม	80	คน)

ปัญห�/อุปสรรค

	 ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร

ข้อเสนอแนะ

	 ให้ง�น	ICT	ดำ�เนินก�รแก้ไข
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ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	ครูและบุคล�กรที่รับผิดชอบง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	เกี่ยวกับ

แนวคิด	แนวท�งก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต	26			

	 2.	ครูและบุคล�กร	เข้�ใจแนวท�งก�รเขียนร�ยง�นก�รประเมินตนเอง	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2563	

และได้เขียน	SAR	ของโรงเรียนต�มบริบทของโรงเรียน	โดยอ้�งอิงแนวท�งก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นก�รศึกษ�ของสมศ.
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กิจกรรม 
 1. การวางแผน 

- จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

  - ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ 
 2. ดำเนินการ 

- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 3. การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน 

- การกิจกรรมถอดบทเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
- นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp  Turbo 

4.รายงานผลการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและนิเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรม 
 Boot Camp Turbo 
 
ผลการดำเนินงาน  
  

1 นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp  Turbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ไม่ได้รับจัดสรรในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนจึงดำเนินการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp  Turbo ได้เพียงกิจกรรมเดียว 
 
 
 
 
 

11. ชื่อโครงก�รถอดบทเรียนครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษต�มโครงก�รพัฒน�ครูแกนนำ�ภ�ษ�อังกฤษระดับ

ภูมิภ�ค (Boot Camp Turbo)

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษที่ผ่�นก�รอบรม

(Boot	Camp	Turbo)

	 2.	เพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ของก�รจัดก�รเรียนรู้ของครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษที่ผ่�นก�รอบรม

(Boot	Camp	Turbo)	

กิจกรรม

	 1.	ก�รว�งแผน

	 	 -	จัดทำ�โครงก�รเพื่อเสนอพิจ�รณ�อนุมัติ

	 	 -	จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นและคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง

	 	 -	ประชุมชี้แจงก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�ร

	 2.	ดำ�เนินก�ร

	 	 -	จัดทำ�ข้อมูลส�รสนเทศ

	 3.	ก�รจัดกิจกรรมถอดบทเรียน

	 	 -	ก�รกิจกรรมถอดบทเรียนครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษ

	 	 -	นิเทศ	ติดต�ม	ครูผู้สอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษที่ผ่�นก�รอบรม	Boot	Camp		Turbo

	 4.	ร�ยง�นผลก�รจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและนิเทศติดต�มครูที่ผ่�นก�รอบรม	Boot	Camp	Turbo

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	นิเทศ	ติดต�ม	ครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษที่ผ่�นก�รอบรม	Boot	Camp		Turbo

ปัญห�/อุปสรรค

	 1.	ไม่ได้รับจัดสรรในก�รจัดกิจกรรมถอดบทเรียนจึงดำ�เนินก�รนิเทศ	ติดต�ม	ครูผู้สอนวิช�ภ�ษ�

อังกฤษที่ผ่�นก�รอบรม	Boot	Camp		Turbo	ได้เพียงกิจกรรมเดียว
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12. ชื่อโครงก�ร : ก�รติดต�ม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศก�รจัดก�รศึกษ�สู่สถ�นศึกษ�ในสังกัด

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26 ให้เกิดคว�มเข้มแข็ง(ก.ต.ป.น.)           

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร จำ�นวน 50,000 บ�ท  ใช้งบประม�ณ 63,000 บ�ท             

วัตถุประสงค์

			 1.	เพื่อวิเคร�ะห์และเสนอแนะแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	26

			 2.	เพื่อรับทร�บผลก�รจัดก�รศึกษ�โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 3.	 เพื่อนำ�ผลก�รติดต�ม	ตรวจสอบ	ประเมินผลและนิเทศก�รศึกษ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงและว�งแผน	

พัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	

กิจกรรม
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ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	 สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ทั้ง	 35	 แห่ง	 ได้รับก�ร

ติดต�มตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศก�รศึกษ�จ�กคณะกรรมก�ร	ก.ต.ป.น.	อย่�งน้อยภ�คเรียนละ	1	ครั้ง	

	 2.	 สถ�นศึกษ�มกี�รพฒัน�คณุภ�พก�รศึกษ�อย่�งเป็นระบบและมเีอกส�รหลกัฐ�น	 ในก�รพฒัน�ง�น	

ให้มีประสิทธิภ�พ

	 3.	 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 มีข้อมูลส�รสนเทศของสถ�นศึกษ�ในสังกัด											

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในก�รว�งแผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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 3.1 เชิงปริม�ณ

	 							3.1.1.	จัดประชุมคณะกรรมก�รติดต�มตรวจสอบประเมินผลและนิเทศก�รศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	จำ�นวน	2	ครั้ง	/ปี

	 	 3.1.2.	 โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ทั้ง	 35	 โรงเรียน										

ได้รับก�รติดต�ม	ตรวจสอบ	ประเมินผลและนิเทศก�รศึกษ�	1	ครั้ง	/	ปี

   3.2 เชิงคุณภ�พ

	 	 3.2.1	 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ทุกโรงเรียนได้รับก�ร

ติดต�มตรวจสอบประเมินผลอย่�งต่อเนื่องและมีประสิทธิภ�พ

	 	 3.2.2	สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศกึษ�	เขต	26	มข้ีอมลูส�รสนเทศผลก�รติดต�ม	ตรวจสอบ	

ประเมินผลและนิเทศก�รศึกษ�ของโรงเรียนในสังกัดที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รปรับปรุงพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ข้อเสนอแนะ

	 ควรส่งเสริมผู้บริห�ร	 ครู	 บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 และนักเรียน	 มีคว�มตระหนักรู้	 เข้�ใจและคิดอย่�ง												

มีเหตุผลซึมซับคุณค่�แห่งคุณธรรมคว�มดีอย่�งเป็นธรรมช�ติ	 สร้�งคว�มรู้สึกผิดชอบชั่วดี	 และภูมิใจในก�ร

ทำ�คว�มด	ีและร่วมกนัสร้�งเครอืข่�ยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม	ด้วยก�รขอคว�มร่วมมอืจ�กหน่วยง�น	และองค์กร	

ที่ทำ�ง�นด้�นคุณธรรมอย่�งเป็นรูปธรรมชัดเจน	ต่อเนื่องและยั่งยืน

13. ชื่อโครงก�ร : ก�รจัดเก็บข้อมูลและติดต�มก�รดำ�เนินง�นระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐ�นเงินอุดหนุน     

นักเรียนย�กจน (เงินทุนเสมอภ�ค)

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน 20,000 บ�ท   ใช้งบประม�ณ 20,000 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อติดต�มผลก�รจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนย�กจนแบบมีเงื่อนไข	 (ย�กจนพิเศษ)	 ติดต�มก�ร

จ่�ยเงินให้กับนักเรียนย�กจนพิเศษของสถ�นศึกษ�ท่ีเข้�ร่วมโครงก�รต�มเง่ือนไขก�รขอรับสนับสนุนเงิน

อุดหนุน

	 2.	เพื่อให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	มีข้อมูลนักเรียนย�กจนและนักเรียนย�กจน

พิเศษในปีก�รศึกษ�	2563	ครบทุกคน	และได้นำ�ข้อมูลไปขอรับก�รพิจ�รณ�เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียน

ย�กจน	 และได้นำ�ข้อมูลไปขอรับก�รพิจ�รณ�เงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขครบทุกคน	

ในปีก�รศึกษ�	2563	

กิจกรรม

	 1.	 ประชมุคณะกรรมก�รกำ�กบัตดิต�ม	 กระบวนก�รและ	 ก�รใช้จ่�ยเงินอดุหนนุนกัเรียนย�กจน	 แบบมี	

เงื่อนไขในสถ�นศึกษ�
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        2. กำกับติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรองตรวจสอบ ข้อมูล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
ผลการดำเนินงาน  

                  ด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26                       
ได้กำหนดจัดโครงการการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยากจนแบบมีเง่ือนไข (ยากจนพิเศษ) ติดตามการจ่ายเงิน
ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามเง่ือนไขการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุน                     
โดยการเก็บข้อมูลสภาพ บ้าน พิกัดแหล่งที่อยู่อาศัย และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของนักเรียนตามความเป็น
จริงเพ่ือนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ตามความจำเป็น เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างสูงสุด  

 
 

การออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

วันที่ 4 - 11   สิงหาคม  2563 ณ เขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและบ้านนักเรียน 
 

วัน/เดือน/ปี  กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลฯ 
วันที่ 4  สิงหาคม  2563 

08.00 – 17.30 น. 
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน                   
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

วันที่ 5  สิงหาคม  2563 
08.00 – 17.30 น. 

ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน 
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
08.00 – 17.30 น. 

ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน                
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  

วันที่ 7  สิงหาคม 2563  
08.00 – 17.30 น. 

ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน                 
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม/มัธยมยางสีสุราช 

วันที่ 10  สิงหาคม  2563  
08.00 – 17.30 น. 

ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน                  
โรงเรียนยางวิทยาคม 

วันที่ 11  สิงหาคม 2563  
08.00 – 17.30 น. 

ออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน                   
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 

 

	 2.	 กำ�กับติดต�มกระบวนก�รคัดกรอง	 รับรองตรวจสอบ	 ข้อมูล	 ก�รเบิกจ่�ยเงินอุดหนุนของสถ�น

ศึกษ�ที่	โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต	26

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 ด้วย	 กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ได้กำ�หนดจัด

โครงก�รก�รจัดเก็บข้อมูลและติดต�มก�รดำ�เนินง�นระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐ�นเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน	

(เงินทุนเสมอภ�ค)	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต�มผลก�ร

จัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนย�กจนแบบมีเงื่อนไข	 (ย�กจนพิเศษ)	 ติดต�มก�รจ่�ยเงินให้กับนักเรียนย�กจน

พเิศษของสถ�นศกึษ�ทีเ่ข้�ร่วมโครงก�รต�มเงือ่นไขก�รขอรับสนบัสนนุเงนิอดุหนนุ	โดยก�รเกบ็ข้อมูลสภ�พบ้�น	

พิกัดแหล่งที่อยู่อ�ศัย	 และร�ยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของนักเรียนต�มคว�มเป็นจริงเพื่อนำ�ข้อมูลม�ประกอบ

ก�รพิจ�รณ�จัดสรรงบประม�ณสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รช่วยเหลือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต�มคว�มจำ�เป็น	

เหม�ะสมและเกิดประสิทธิภ�พในก�รใช้งบประม�ณอย่�งสูงสุด	
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ภาพกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านและติดตามข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
การดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2563 ผลสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การอาศัยอยู่ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา  
2. ลักษณะที่อยู่อาศัย พบว่า นักเรียนมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นมีสภาพทรุดโทรม ทำจากวัสดุสังกะสี

และไม้ไผ่เหลือใช้  
3. การเดินทางมาโรงเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทาง ทางโรงเรียนจะช่วย

ค่าโดยสารครึ่งหนึ่ง 
4. สถานภาพของบิดามารดา พบว่า บิดามารดาของนักเรียนมีสถานภาพบิดามารดาหย่าร้าง และบิดา

มารดาเสียชีวิต  

ภ�พกิจกรรมก�รออกเยี่ยมบ้�นและติดต�มข้อมูลคัดกรองนักเรียนย�กจน

	 ก�รดำ�เนินก�รเยี่ยมบ้�นนักเรียนสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ปีก�รศึกษ�	 2563	

ผลสรุปได้ดังต่อไปนี้

	 1.	ก�รอ�ศัยอยู่ของนักเรียน	พบว่�	นักเรียนส่วนม�กไม่ได้อ�ศัยอยู่กับบิด�ม�รด�	

	 2.	ลักษณะที่อยู่อ�ศัย	พบว่�	นักเรียนมีลักษณะที่อยู่อ�ศัยเป็นมีสภ�พทรุดโทรม	ทำ�จ�กวัสดุสังกะสีและ

ไม้ไผ่เหลือใช้	

	 3.	ก�รเดินท�งม�โรงเรียน	พบว่�	นักเรียนเดินท�งม�โรงเรียนโดยรถประจำ�ท�ง	ท�งโรงเรียนจะช่วยค่�

โดยส�รครึ่งหนึ่ง

	 4.	 สถ�นภ�พของบิด�ม�รด�	 พบว่�	 บิด�ม�รด�ของนักเรียนมีสถ�นภ�พบิด�ม�รด�หย่�ร้�ง	 และบิด�

ม�รด�เสียชีวิต	

	 5.	คว�มสัมพันธ์ในครอบครัว	พบว่�	คว�มสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับดี



39

	 5.	คว�มสัมพันธ์ในครอบครัว	พบว่�	คว�มสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับดี

	 6.	 พฤติกรรมก�รใช้เวล�ส่วนใหญ่ของนักเรียนในวันหยุด	 พบว่�	 นักเรียนใช้เวล�ส่วนใหญ่ในวันหยุด

ช่วยง�นบ้�น	/ช่วยผู้ปกครองประกอบอ�ชีพ	/	และนักเรียนใช้เวล�ส่วนใหญ่ในวันหยุดทำ�ง�นพิเศษห�ร�ยได้	

	 7.	สภ�พฐ�นะของครอบครวั	พบว่�	นกัเรยีนมีสภ�พฐ�นะของครอบครวัอยูใ่นระดบัย�กจน	และนกัเรยีน	

มีสภ�พฐ�นะของครอบครัวอยู่ในระดับต้องได้รับก�รช่วยเหลือ		

	 สรุปได้ว่�ก�รเยี่ยมบ้�นนักเรียนบังเกิดผลดี	 โดย	 ผลดีต่อครูทำ�ให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นร�ยบุคคล				

ทำ�ให้เข้�ใจนักเรียนม�กขึ้น	 และ	 ได้เห็นสภ�พชีวิต	 คว�มเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนในคว�มปกครอง	 ผลดี

ต่อผู้ปกครองทำ�ให้	ได้ทร�บพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน	และส�ม�รถติดต่อสอบถ�มหรือปรึกษ�

ปัญห�ของบุตรหล�นกับครู	และผลดีต่อนักเรียน	นักเรียนที่มีปัญห�ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กครูที่ปรึกษ�และ

โรงเรียน	

14. ชื่อโครงก�ร : ขับเคลื่อนและพัฒน�ระบบก�รดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำ�ปี 2563

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำ�นวน  70,000 บ�ท ใช้งบประม�ณ 70,000 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อสร้�งกระบวนก�รขับเคลื่อนและพัฒน�ง�นระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 สร้�งภูมิคุ้มกัน

ท�งสังคม	ง�นพัฒน�ส่งเสริมคว�มประพฤตินักเรียน	ง�นคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก	เด็กนักเรียนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน

	 2.	เพื่อส่งเสริมศักยภ�พให้ครูได้พัฒน�ง�นระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ของสถ�นศึกษ�	ให้มี

คว�มเข้มแข็ง	ส�ม�รถร่วมประกวดและรับร�งวัลระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ต่อเนื่อง	

	 3.	 เพื่อให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งในสังกัด	มีระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนป้องกันและแก้ไขปัญห�

นักเรียนก�รตั้งครรภ์	ในวัยเรียน	ได้อย่�งเป็นรูปธรรม	

	 4.	เพือ่สร้�งเครือข่�ยเจ้�หน้�ทีผู่ป้ฏบิตังิ�นของศนูย์เฉพ�ะกจิคุม้ครองดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	สำ�นกัง�น	

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	(ฉก.ชน.สพม.26)	และแก้ไขปัญห�พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของ

นักเรียน	ในสังกัดและออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถ�นศึกษ�	

กิจกรรม

	 1.	 ก�รฝึกอบรมหลักสูตรก�รอบรมพนักง�นเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมคว�มประพฤตินักเรียนและนักศึกษ�	

ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับติดต�ม	 กระบวนก�รและ	 ก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนแบบมีเงื่อนไข											

ในสถ�นศึกษ�		

	 2.	 กำ�กับติดต�มกระบวนก�รคัดกรอง	 รับรองตรวจสอบ	 ข้อมูล	 ก�รเบิกจ่�ยเงินอุดหนุนของสถ�น

ศึกษ�ที่	โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต	26
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ผลการดำเนินงาน  

            อบรมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง                      
และช่วยเหลือนักเรียน สพม.26 จำนวน 35 โรง โรงเรียน ละ 2 คน และบุคลากรทางการศึกษา                       
รวมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26       
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 อบรมเจ้�พนักง�นส่งเสรมิคว�มประพฤตนิกัเรยีนนกัศกึษ�	ประจำ�ศนูย์เฉพ�ะกจิคุม้ครอง	และช่วยเหลอื										

นักเรียน	 สพม.26	 จำ�นวน	 35	 โรง	 โรงเรียน	 ละ	 2	 คน	 และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 รวมจำ�นวน	 90	 คน																						

ณ	ห้องประชุมพระเทพสิทธ�จ�รย์	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ตำ�บลแวงน่�ง	 อำ�เภอ

เมืองมห�ส�รค�ม	จังหวัดมห�ส�รค�ม	เมื่อวันที่	20	-	22	กุมภ�พันธ์	2563

ภ�พกิจกรรมก�รจัดอบรมเจ้�พนักง�นส่งเสริมคว�มประพฤตินักเรียนนักศึกษ�
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15.ชื่อโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 100,000 บาท  ใช้งบประมาณ 64,380 บาท              
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อติดตาม  นิเทศ  และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น              
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  

2.  เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
3.  เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศตามสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียนและพัฒนาระบบ

การนเิทศภายในโรงเรียน 
 

กิจกรรม 
 กิจกรรมที ่1 ประชุมวางแผน และปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศและประเมินความพร้อมการสอน   
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
 กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการประเมินความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และงานนโยบาย  โดยคณะประเมินฯ   
 กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการประเมินการเตรียมความพร้อมการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  และงานนโยบาย  โดยคณะประเมินฯ   
 กิจกรรมที่ 4  ประชุม  ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศทำรายงานโครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการสร้างเครื่องมือนิเทศ 
  คณะศึกษานิเทศก์ประชุม  วางแผน  วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพความต้องการนิเทศ
ของสถานศึกษาเพ่ือกำหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ และจัดทำเครื่องมือการนิเทศ และเครื่องมือประเมิน
ความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                          
และงานนโยบายจัดทำเครื่องมือการนิเทศ และเครื่องมือประเมินความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และงานนโยบาย   

 
 
 
 
 
 

 
 

15. ชื่อโครงก�ร : นิเทศ ติดต�ม และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเชิงบูรณ�ก�ร

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน 100,000 บ�ท  ใช้งบประม�ณ 64,380 บ�ท             

วัตถุประสงค์

	 1.	เพือ่ตดิต�ม		นเิทศ		และประเมนิผลก�รจัดกจิกรรมให้สอดคล้องกบันโยบ�ยและจุดเน้น	ก�รพัฒน�	

คุณภ�พก�รศึกษ�ทุกระดับ	

	 2.	เพื่อพัฒน�ศึกษ�นิเทศก์ให้มีสมรรถนะและส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ต�มม�ตรฐ�น

	 3.	เพื่อพัฒน�กระบวนก�รนิเทศต�มสภ�พคว�มต้องก�รในก�รนิเทศของโรงเรียนและพัฒน�ระบบ

ก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน

กิจกรรม

	 กิจกรรมที่	 1	 ประชุมว�งแผน	 และปฏิบัติก�รสร้�งเครื่องมือนิเทศและประเมินคว�มพร้อมก�รสอน			

ในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)										

	 กิจกรรมที่	 2	 ปฏิบัติก�รประเมินคว�มพร้อมก�รสอนท�งไกลในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)		และง�นนโยบ�ย		โดยคณะประเมินฯ		

	 กิจกรรมที่	3	ปฏิบัติก�รประเมินก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รสอนในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)		ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2563		และง�นนโยบ�ย		โดยคณะประเมินฯ		

	 กิจกรรมที่	4		ประชุม		ถอดบทเรียนสรุปผลก�รนิเทศทำ�ร�ยง�นโครงก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 กิจกรรมที่	1	ประชุมเตรียมก�รสร้�งเครื่องมือนิเทศ

	 	 คณะศึกษ�นิเทศก์ประชุม	 	ว�งแผน	 	วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�และสภ�พคว�มต้องก�รนิเทศของ

สถ�นศึกษ�เพื่อกำ�หนดเนื้อห�ส�ระในก�รนิเทศ	 และจัดทำ�เครื่องมือก�รนิเทศ	 และเครื่องมือประเมินคว�ม

พร้อมก�รสอนท�งไกลในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	 (COVID-19)	และง�น	

นโยบ�ยจัดทำ�เครื่องมือก�รนิเทศ	 และเครื่องมือประเมินคว�มพร้อมก�รสอนท�งไกลในสถ�นก�รณ์แพร่

ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)		และง�นนโยบ�ย		
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 กิจกรรมที่ 3	ปฏิบัติก�รประเมินก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รสอนในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)		ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2563		และง�นนโยบ�ย		โดยคณะประเมินฯ	

 กิจกรรมที่ 2	 ปฏิบัติก�รประเมินคว�มพร้อมก�รสอนท�งไกลในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)		และง�นนโยบ�ย		โดยคณะประเมินฯ		

	 ปฏิบัติก�รนิเทศ	ติดต�ม		ต�มภ�ระง�นหลักและง�นนโยบ�ย		โดยศึกษ�นิเทศก์	จำ�นวน	5	วัน	โดยแบ่ง

เป็น	3	ทีม	
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กิจกรรมท่ี 4  ประชุม  ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศทำรายงานโครงการ 
  คณะศึกษานิเทศก์ประชุม  ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                
การจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 

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

ข้อเสนอแนะ 
 ควรวางแผนด้านงบประมาณไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายที่ไม่มีงบประมาณให้ 
 

 
16.ชื่อโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำนวน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ 50,000 บาท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา                  
พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียน 
ให้เป็นปัจจุบัน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
 3. เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ   
แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 4. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียน และประเมินความพึงพอใจ 

ปัญห�/อุปสรรค

	 ในก�รนิเทศติดต�ม		โรงเรียนในสังกัดปีงบประม�ณ	2563		ได้มีบูรณ�ก�รนิเทศ		ติดต�ม	ประเมินผล

ต�มนโยบ�ย	เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019		ซึ่งไม่ได้มีในแผนที่ได้ว�งแผนไว้

ข้อเสนอแนะ

	 ควรว�งแผนด้�นงบประม�ณไว้ล่วงหน้�เพ่ือใช้ในก�รนเิทศ	ติดต�ม	ต�มนโยบ�ยท่ีไม่มงีบประม�ณให้

16. ชือ่โครงก�ร : สนับสนนุและส่งเสรมิก�รพฒัน�คณุภ�พก�รจดัก�รศกึษ�ของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� 

มัธยมศึกษ�และโรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ดเล็กในสังกัด สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต 26

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำ�นวน 50,000 บ�ท ใช้งบประม�ณ 50,000 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อส่งเสริม	พัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนขน�ดเล็กให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�ร

ปฏิบัติง�นโรงเรียนมัธยมศึกษ�	พ.ศ.	2560	(ปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

	 2.	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นโรงเรียนมัธยมศึกษ�																		

พ.ศ.	2560	(ปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	และกรอกข้อมูลส�รสนเทศด้�นคุณภ�พมัธยมศึกษ�	(SESA)	ของโรงเรียน	

ให้เป็นปัจจุบัน	ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง	35	โรงเรียน

	 3.	 เพื่อส่งเสริมก�รขับเคล่ือนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ร�ยวิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง																							

(Independent	 Study	 :	 IS)	 และก�รบริห�รจัดก�รด้วยระบบคุณภ�พ	 ต�มแนวท�งเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พ			

แห่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	(OBECQA)	ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงก�รโรงเรียน

ม�ตรฐ�นส�กล

	 4.	เพื่อติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนในสังกัดทั้ง	35	โรงเรียน	และประเมินคว�มพึงพอใจ

 กิจกรรมที่ 4  ประชุม		ถอดบทเรียนสรุปผลก�รนิเทศทำ�ร�ยง�นโครงก�ร

คณะศึกษ�นิเทศก์ประชุม		ถอดบทเรียนสรุปผลก�รนิเทศ	ติดต�ม	และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�
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กิจกรรม 
     1.กิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 26 จำนวน 3 โรงเรียน(ตามบัญชีจัดสรร) ได้แก่ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยา
สรรค์ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ โรงเรียนละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท 
      2.กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามและสรุปรายงาน จำนวน  50,000 บาท(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1.1 ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบงาน 
1.2 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับ 

 
มิถุนายน 2563 

- นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ 
และคณะ 

2.  2.1 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม
กิจกรรมดังนี้  
      1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
      2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (OBECQA) 
      3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
คุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน  
 

มิถุนายน - 
ตุลาคม 2563 
 

- โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 3 
โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยา
สรรค์ 
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 2.2 กิจกรรมกำกับติดตาม การ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 26 
ทั้ง 35 โรงเรียน   

 มิถุนายน - 
ตุลาคม 2563 
 
 

- นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ 
และคณะ 

 
 

2.3 กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (OBECQA)โรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 26 
จำนวน 14 โรงเรียน 

มิถุนายน - 
ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 

- นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ 
และคณะ 

 
 
 
 
 

 

3. 
 

กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามและสรุป
รายงาน 
  1. นิเทศ กำกับติดตามการนำมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 
2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 
โรงเรียน 
   2. นิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
การกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 
โรงเรียน 
   3. นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้า

กรกฎาคม - 
ตุลาคม 2563 
 
 

50,000 นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

 
ผลการดำเนินงาน  
  

1.  ในการนิเทศ กำกับติดตามการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน ได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกโรงเรียน 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	ในก�รนิเทศ	กำ�กับติดต�มก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นโรงเรียนมัธยมศึกษ�		พ.ศ.	2560	

(ปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	โรงเรียนในสังกัดทั้ง	35	โรงเรียน	ได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นโรงเรียนมัธยมศึกษ�	

พ.ศ.	2560	(ปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	ไปใช้ในก�รปฏิบัติง�นทุกโรงเรียน
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

 
ผลการดำเนินงาน  
  

1.  ในการนิเทศ กำกับติดตามการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน ได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกโรงเรียน 
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2. ในการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา 
(SESA) ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 3.ในการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 (Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) โดยในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียน
 มาตรฐานสากล 14 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
 แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ผ่านแล้ว 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
 โรงเรียนวาปีปุทม โรงเรียนผดุงนารีและโรงเรียนสารคามพิทยาคม  อีก 9 โรงเรียนขอยื่นประเมิน SCQA               
 รอบปีการศึกษา 2564 และไม่ขอยื่นประเมิน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกันทรวิชัย  

 
 4. ในการสังเกตชั้นเรียนในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน โดยครูมีการจัดการเรียนการสอน               

 แบบ active leaning พร้อมทั้งมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
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2. ในการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา 
(SESA) ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 3.ในการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 (Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) โดยในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียน
 มาตรฐานสากล 14 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
 แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ผ่านแล้ว 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
 โรงเรียนวาปีปุทม โรงเรียนผดุงนารีและโรงเรียนสารคามพิทยาคม  อีก 9 โรงเรียนขอยื่นประเมิน SCQA               
 รอบปีการศึกษา 2564 และไม่ขอยื่นประเมิน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกันทรวิชัย  

 
 4. ในการสังเกตชั้นเรียนในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน โดยครูมีการจัดการเรียนการสอน               

 แบบ active leaning พร้อมทั้งมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 3.	ในก�รนิเทศ		กำ�กับ		ติดต�มก�รจัดก�รเรียนก�รสอน		ร�ยวิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง	

(Independent	 Study	 :	 IS)	 และก�รบริห�รจัดก�รด้วยระบบคุณภ�พ	ต�มแนวท�งเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พ

แห่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 (OBECQA)	 โดยในกลุ่มโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงก�ร

โรงเรียน	ม�ตรฐ�นส�กล	 14	 โรงเรียน	 มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง																					

(Independent		แห่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (OBECQA)	 ผ่�นแล้ว	 4	 โรงเรียน	 คือ	

โรงเรียนเขว�ไร่ศึกษ�	 โรงเรียนว�ปีปุทม	 โรงเรียนผดุงน�รีและโรงเรียนส�รค�มพิทย�คม	 	 อีก	 9	 โรงเรียน										

ขอยื่นประเมิน	SCQA	รอบปีก�รศึกษ�	2564	และไม่ขอยื่นประเมิน	1	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนกันทรวิชัย	

	 4.	ในก�รสังเกตชั้นเรียนในโรงเรียนในสังกัดทั้ง	35	โรงเรียน	โดยครูมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอน																

แบบ	active	leaning	พร้อมทั้งมีสื่อก�รจัดก�รเรียนรู้ที่น่�สนใจ

	 2.	 ในก�รนิเทศ	 กำ�กับ	 ติดต�มและตรวจสอบก�รกรอกข้อมูลส�รสนเทศด้�นคุณภ�พมัธยมศึกษ�	

(SESA)	ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง	35	โรงเรียน	มีก�รบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ทุกโรงเรียน
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	 5.	สะท้อนผลผ่�นกจิกรรมก�รสนทน�กลุม่	(focus	group)	ในกลุ่มโรงเรยีนขน�ดเลก็ท่ีได้รบั	งบประม�ณ	

ซึ่งได้มีก�รสนทน�กลุ่ม	 (focus	 group)	 ในหัวข้อ	 ก�รพัฒน�คุณภ�พโรงเรียนขน�ดเล็ก	 ภ�ยในกิจกรรม																						

มีก�รนำ�เสนอผลสำ�เร็จของก�รพัฒน�ง�น	 ของโรงเรียนเขว�ใหญ่พิทย�สรรค์	 โรงเรียนกุดรังประช�สรรค์และ

โรงเรียนโพนง�มพิทย�นุกูล	

ปัญห�/อุปสรรค

	 1.	ห่วงเวล�ในก�รประเมินนิเทศกำ�กับติดต�มเป็นเวล�ที่น�นเนื่องจ�กออกประเมินนิเทศกำ�กับ	ติดต�ม	

1	โรงเรียน	1	วัน

ข้อเสนอแนะ

		 1.	ปรับระยะเวล�ให้กระชับขึ้น

17. ชื่อโครงก�ร : ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำ�เพ็ญประโยชน์เข้�ศึกษ�ต่อในสถ�บัน

อุดมศึกษ�และอ�ชีวศึกษ�ในพื้นที่จังหวัดมห�ส�รค�ม (โครงก�รเด็กดีมีที่เรียน) ปีก�รศึกษ� 2564

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพฐ. จำ�นวน 55,000 บ�ท ใช้งบประม�ณ 53,120 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	เพ่ือประส�นคว�มร่วมมือสถ�บันอุดมศึกษ�ในพื้นที่ที่มีเจตน�รมณ์เดียวกันในก�รคัดเลือกนักเรียน																		

ผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้�ศึกษ�ต่อในมห�วิทย�ลัยและอ�ชีวศึกษ�ในจังหวัด

มห�ส�รค�มเข้�ศึกษ�ต่อ
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2. เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

3. เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
4. เพ่ือกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
5. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนา และ                  

สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่ เรียนให้กับนิสิตในโครงการและสถาบันอุดมศึกษา/
อาชีวศึกษาในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนา สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 

กิจกรรม 

1.กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน                                                                                                                                                   
2.กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการจัดสรรโควต้ากิจกรรม                                                                      
3 ประชุมช้ีแจงการจัดสรรและรายละเอียดโควตา 

ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม       
และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม (โครงการ
เด็กดีมีที่ เรียน) โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม จำนวนรวม 75 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด สพม.26          
นิสิตในโครงการ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม,วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม,วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม , 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม,วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยและวิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม  เพ่ือเป็นการติดตามนิสิตในโครงการ พัฒนา และ สร้างเครือข่ายนิสิตในการประกอบคุณงาม             
ทำความดี และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยได้มีการจัดตั้งองค์กรนิสิตโครงเด็กดีมีที่เรียนเป็น
ของ สพม.26 ในการขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนต่อไป 
 

	 2.	 เพื่อเพิ่มและกระจ�ยโอก�สให้ประช�กรวัยเรียนได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งทั่วถึง	 ครอบคลุม							

ผู้เรียนให้ได้รับโอก�สในก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ	และมีคุณภ�พ

	 3.	เพื่อจัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักเรียนในโครงก�รเด็กดีมีที่เรียน

	 4.	 เพื่อกระจ�ยโอก�ส	 และส่งเสริมนักเรียน	 นักศึกษ�ผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และบำ�เพ็ญประโยชน์											

เข้�ศึกษ�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ�	และอ�ชีวศึกษ�	จังหวัดมห�ส�รค�ม

	 5.	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงก�รเด็กดีมีที่เรียน	 เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง	 พัฒน�	 และ																		

สร้�งเครือข่�ยแนะแนวก�รศึกษ�ต่อโครงก�รเด็กดีมีที่เรียนให้กับนิสิตในโครงก�รและสถ�บันอุดมศึกษ�/

อ�ชีวศึกษ�ในพื้นท่ี	 รวมท้ังเป็นก�รพัฒน�นิสิตให้เป็นฐ�นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�	 สังคม	 และประเทศช�ติ												

ต่อไป

กิจกรรม

	 1.	กิจกรรมที่	1	แลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ครงก�รเด็กดีมีที่เรียน																																																																																																																																												

								 2.	กิจกรรมที่	2	ประชุมว�งแผนก�รจัดสรรโควต้�กิจกรรม																																																																							

	 3.	ประชุมชี้แจงก�รจัดสรรและร�ยละเอียดโควต�

ผลก�รดำ�เนินง�น

 กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงก�รเด็กดีมีที่เรียน

	 เมื่อวันที่	19	สิงห�คม	2563	ณ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	โดยกลุ่มส่งเสริมก�ร

จดัก�รศกึษ�ได้จดักจิกรรมประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ครงก�รส่งเสริมนกัเรยีนผูม้คุีณธรรม	 จรยิธรรม	 และบำ�เพญ็	

ประโยชน์เข้�ศกึษ�ต่อในสถ�บนัอดุมศกึษ�และอ�ชวีศกึษ�ในพืน้ทีจ่งัหวดัมห�ส�รค�ม	 (โครงก�รเดก็ดมีทีีเ่รยีน)	

โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุม	จำ�นวนรวม	75	คน	ประกอบด้วย	บุคล�กรในสังกัด	สพม.26	นิสิตในโครงก�ร	และผู้แทน

จ�กมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม,	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎมห�ส�รค�ม,	 มห�วิทย�ลัยก�รกีฬ�แห่งช�ติ	 วิทย�เขต

มห�ส�รค�ม,	 วิทย�ลัยเทคนิคมห�ส�รค�ม,	 วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�มห�ส�รค�ม,	 วิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มห�ส�รค�ม,	 วิทย�ลัยก�รอ�ชีพพยัคฆภูมิพิสัยและวิทย�ลัยส�รพัดช่�งมห�ส�รค�ม	 เพื่อเป็นก�รติดต�มนิสิต

ในโครงก�ร	พัฒน�	และ	สร้�งเครือข่�ยนิสิตในก�รประกอบคุณง�ม	ทำ�คว�มดี	และแนะแนวก�รศึกษ�ต่อให้กับ

รุ่นน้องต่อไป	โดยได้มีก�รจัดตั้งองค์กรนิสิตโครงเด็กดีมีที่เรียนเป็นของ	สพม.26	ในก�รขับเคลื่อนโครงก�รเด็กดี

มีที่เรียนต่อไป
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการจัดสรรโควตาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมวางแผนพิจารณาจัดสรรโควต้า
ให้นักเรียนในสังกัดที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม : โครงการเด็กดี มีที่เรียนในปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม               
25 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขต 26 เข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกัน โดย ได้พิจารณา
จัดสรรจำนวนโควต้าการเข้าศึกษาต่อตามโครงการเด็กดีมีที่เรียนให้กับนักเรียนในสังกัด และวางแผนการชี้แจง
รายละเอียดให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดในลำดับต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควต้า 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26 โดย โดยกลุ่มส่งเสริม               

การจัดการศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควตาเข้าศึกษาต่อใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จ.มหาสารคาม ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม             
และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อ(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ในปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม                 
70 คน ประกอบด้วย บุคลากร สพม.26, ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพ่ือรับทราบ
จำนวนโควตา รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อตามโครงการแต่ละสถาบันดังกล่าว 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมว�งแผนก�รจัดสรรโควต�เมื่อวันที่	2	กันย�ยน	2563	ณ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	โดย	กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�	ได้จัดประชุมว�งแผนพิจ�รณ�จัดสรรโควต้�
ให้นักเรียนในสังกัดท่ีมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และบำ�เพ็ญประโยชน์เข้�ศึกษ�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ�และ
อ�ชีวศึกษ�จังหวัดมห�ส�รค�ม	 :	 โครงก�รเด็กดี	 มีที่เรียนในปีก�รศึกษ�	 2564	 โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุมรวม															
25	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทนจ�กสถ�บันอุดมศึกษ�และอ�ชีวศึกษ�ในพื้นที่เข้�ร่วมประชุม	ได้แก่	มห�วิทย�ลัย
มห�ส�รค�ม	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎมห�ส�รค�ม	 มห�วิทย�ลัยก�รกีฬ�แห่งช�ติ	 วิทย�เขตมห�ส�รค�ม	
วิทย�ลัยเทคนิคมห�ส�รค�ม	 วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�	 เขต	 26	 เข้�ร่วมประชุมว�งแผนร่วมกัน	 โดย	 ได้พิจ�รณ�
จัดสรรจำ�นวนโควต้�ก�รเข้�ศกึษ�ต่อต�มโครงก�รเดก็ดมีทีีเ่รยีนให้กบันกัเรยีนในสงักดั	 และว�งแผนก�รชีแ้จง	
ร�ยละเอียดให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดในลำ�ดับต่อไป
 กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงก�รจัดสรรและร�ยละเอียดโควต้�
	 เมื่อวันที่	 25	 กันย�ยน	 2563	 ณ	 ห้องประชุมพระเทพสิทธ�จ�รย์	 สพม.26	 โดย	 โดยกลุ่มส่งเสริม															
ก�รจัดก�รศึกษ�	ได้จัดประชุมชี้แจงก�รจัดสรรและร�ยละเอียดโควต�เข้�ศึกษ�ต่อใน

ข้อเสนอแนะ 		กระบวนก�รคัดเลือกควรเน้นยำ้�จ�กโรงเรียนต้นสังกัดท่ีคัดเลือกเด็กนักเรียนควรเลือกนักเรียน	

ที่จะเข้�เรียนจริงๆ	จะได้ไม่เป็นก�รกันสิทธิ์นักเรียนที่ต้องก�รเข้�เรียนจริงๆ
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ข้อเสนอแนะ  กระบวนการคัดเลือกควรเน้นย้ำจากโรงเรียนต้นสังกัดที่คัดเลือกเด็กนักเรียนควรเลือกนักเรียน 
ที่จะเข้าเรียนจริงๆ จะได้ไมเ่ป็นการกันสิทธิ์นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนจริงๆ 

 

18.ชื่อโครงการ  ประชุมพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรบัทุนการศึกษา ปี 2563 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 20,000 บาทใช้งบประมาณ 5,520 บาท 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางแผนการคัดเลือกทุน จัดทำฐานข้อมูลทุน พิจารณาเกณฑ์ 

2. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา หรือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก
ในระดับต่าง ๆ ตามที่ได้รับการประสาน 

3. เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษา 
4. เพ่ือกระจายโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา 
5. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน คัดเลือก และพิจารณานักเรียนที่เรียนดี มีความรู้ ความสามารถมีความพร้อม

ที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาให้รับ
ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีตาม “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563” 
(มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ท.ศ.)” 

6. เพ่ือวางแผน พิจารณา และคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง             
จนจบปริญญาตรี “โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปี 2563” 

กิจกรรม 
1. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนรับทุนโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.26 
2. การประชุมพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนโดยคณะกรรมการคัดเลือกทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ชื่อโครงก�ร : ประชุมพิจ�รณ�และคัดเลือกนักเรียนรับทุนก�รศึกษ� ปี 2563
งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน 20,000 บ�ทใช้งบประม�ณ 5,520 บ�ท

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อว�งแผนก�รคัดเลือกทุน	จัดทำ�ฐ�นข้อมูลทุน	พิจ�รณ�เกณฑ์
	 2.	เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนก�รศึกษ�	หรือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดเพื่อเข้�รับก�รคัดเลือก
ในระดับต่�ง	ๆ	ต�มที่ได้รับก�รประส�น
	 3.	เพื่อให้นักเรียนที่ข�ดแคลนทุนก�รศึกษ�ได้รับทุนก�รศึกษ�
	 4.	เพื่อกระจ�ยโอก�สให้นักเรียนที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์	ได้มีโอก�สได้รับทุนก�รศึกษ�
	 5.	เพื่อส่งเสริมนักเรียน	คัดเลือก	และพิจ�รณ�นักเรียนที่เรียนดี	มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถมีคว�มพร้อม
ที่จะเข้�รับก�รพัฒน�ศักยภ�พ	 มีสุขภ�พพล�น�มัยแข็งแรง	 เพื่อเป็นตัวแทนเข้�รับก�รพิจ�รณ�ให้รับทุนก�ร
ศึกษ�ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญ�ตรีต�ม	“โครงก�รทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�น	ม.ท.ศ.	ปี	2563”	(มูลนิธิก�ร
ศึกษ�พระร�ชท�นสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	(ม.ท.ศ.)”
	 6.	เพือ่ว�งแผน	พจิ�รณ�	และคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัเิข้�รบัทนุก�รศกึษ�ต่อเนือ่ง	จนจบปรญิญ�ตร	ี
“โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ปี	2563”

กิจกรรม
	 1.	ก�รสำ�รวจและจัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักเรียนรับทุนโดยกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�	สพม.26
	 2.	ก�รประชุมพิจ�รณ�และคัดเลือกนักเรียนรับทุนโดยคณะกรรมก�รคัดเลือกทุน
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ผลก�รดำ�เนินง�น

	 1.	มีแผนก�รคัดเลือกทุนเป็นของตนเอง

	 2.	มฐี�นข้อมลูรบัทนุ	และมเีกณฑ์ก�รคดัทนุเป็นของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศกึษ�	เขต	26

	 3.	นักเรียนที่ข�ดแคลนทุนก�รศึกษ�ได้รับทุนก�รศึกษ�	และมีโอก�สเข้�ถึงบริก�รด้�นทุนก�รศึกษ�

	 4.	เพื่อกระจ�ยโอก�สให้นักเรียนที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์	ได้มีโอก�สได้รับทุนก�รศึกษ�

	 5.	นักเรียนที่มีผลก�รเรียนดี	มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถมีคว�มพร้อมที่จะเข้�รับก�รพัฒน�ศักยภ�พ														

มีสุขภ�พพล�น�มัยแข็งแรง	 ได้รับก�รส่งเสริมและคัดเลือกให้รับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องจนจบปริญญ�ตรี																				

ต�ม	 “โครงก�รทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�น	 ม.ท.ศ.	 ปี	 2563”	 (มูลนิธิก�รศึกษ�พระร�ชท�นสมเด็จพระบรม										

โอรส�ธิร�ชฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	(ม.ท.ศ.)”

ข้อเสนอแนะ 	ควรจัดสรรงบประม�ณต่อเนื่อง	เนื่องจ�กข้อมูลทุนที่ได้จะได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่องในปีก�รศึกษ�	

2563		 	
        

19. ชื่อโครงก�ร : ตรวจสอบภ�ยในเพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รบริห�รง�นภ�ครัฐแนวใหม่   

 ปีงบประม�ณ 2563  

งบประม�ณที่ได้รับจัดสร สพม.26  จำ�นวน 83000, บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 และสถ�นศึกษ�ในสังกัด	 มีระบบก�ร

ควบคุมก�รเงนิทีด่	ี ป้องกันก�รรัว่ไหลและสูญห�ย	มกี�รดแูล	ป้องกนัทรพัย์สนิทีร่ดักมุและส�ม�รถตรวจสอบได้		

มีก�รใช้ทรัพย�กรและงบประม�ณอย่�งคุ้มค่�	 ประหยัด	 มีประสิทธิภ�พ	 เกิดคว�มโปร่งใส	 ท�งก�รเงิน	

ส�ม�รถตรวจสอบได้		

	 2.	 เพื่อพัฒน�คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถและทักษะก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรและส่งเสริม	 ก�รทำ�ง�น

เป็นทีม	รวมทั้งสร้�งเครือข่�ยที่เข้มแข็งเพื่อระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ

กิจกรรม

	 1.	เสนอโครงก�รฯ	เพื่อขออนุมัติ

	 2.	ตรวจสอบ	ติดต�มและประเมินผล	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	

	 	 2.1	จัดทำ�แผนปฏิบัติง�น	(Engagement	Plan)

	 	 2.2	แจ้งโครงก�รหรอืแผนก�รตรวจสอบให้	กลุม่บรหิ�รง�นก�รเงนิและสนิทรพัย์/กลุม่ทีเ่กีย่วข้อง	

เพื่อจัดเตรียมหลักฐ�น

	 	 2.3	ดำ�เนินก�รตรวจสอบสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ประกอบด้วย

	 	 	 1)	ก�รควบคมุท�งก�รเงนิ	ได้แก่	ด้�นก�รรับ-จ่�ยเงนิผ่�นระบบอเิลก็ทรอนิกส์	(E-Payment)	

และก�รเบิกจ่�ยเงิน
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	 	 	 2)	 ก�รควบคุมบัญชีในระบบ	GFMIS	 ได้แก่	 เงินสด	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 (ทุกบัญชี)	 เงินฝ�ก

คลัง	และลูกหนี้เงินยืม	(ทุกบัญชี)

	 	 	 3)	ก�รควบคุมเงินทดรองร�ชก�ร

	 	 	 4)	งบเดือนใบสำ�คัญและหลักฐ�นก�รจ่�ย

	 	 	 5)	ก�รเบิกจ่�ยเงินวิทยฐ�นะ/เงินประจำ�ตำ�แหน่ง	(กรณีตกเบิก)

	 	 	 6)	ก�รเบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�น	(กรณีตกเบิก)

	 	 	 7)	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ต�ม	 พรบ.ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	

และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	

	 	 	 8)	ก�รใช้จ่�ยค่�ส�ธ�รณูปโภคต�มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�หนี้ค่�ส�ธ�รณูปโภค	ค้�งชำ�ระ

	 	 2.4	ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

	 	 	 1)	ร�ยง�นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 	 	 2)	แจ้งผลก�รตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทร�บ	เพ่ือดำ�เนนิก�รต�มข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง

	 	 	 3)	สรุปผลร�ยง�นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 3.	ตรวจสอบสถ�นศึกษ�ในสังกัด	จำ�นวน	9	โรงเรียน

	 	 3.1	ประชุมเครือข่�ยผู้ตรวจสอบภ�ยในสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	26												

เพื่อว�งแผนก�รตรวจสอบ

	 	 3.2	จัดทำ�แผนปฏิบัติง�น	(Engagement	Plan)

	 	 3.3	แจ้งโครงก�ร/ปฏิทินก�รตรวจสอบให้โรงเรียนเป้�หม�ยทร�บ	เพื่อจัดเตรียมหลักฐ�น

	 	 3.4	ดำ�เนินก�รตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด	ต�มปฏิทินประจำ�เดือน	ประกอบด้วย

	 	 	 1)	ตรวจสอบด้�นก�รเงิน	ก�รบัญชี	(ครอบคลุมประเด็นก�รตรวจสอบ	10	ประเด็น)

	 	 	 2)	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ต�ม	 พรบ.ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	

และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560

	 	 	 3)	 ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นเงินอุดหนุนโครงก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�ร	 ศึกษ�

ตั้งแต่ระดับอนุบ�ลจนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 4)	เงินร�ยได้สถ�นศึกษ�

	 	 3.5	ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

	 	 	 1)	ร�ยง�นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 	 	 2)	แจ้งผลก�รตรวจสอบให้หน่วยรบัตรวจทร�บ	เพือ่ดำ�เนนิก�รต�มข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง

	 	 	 3)	สรุปผลร�ยง�นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 4.	ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
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ผลก�รดำ�เนินง�น

 1. ก�รตรวจสอบสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26 

	 	 หน่วยตรวจสอบภ�ยใน	สพม.26	ได้ดำ�เนนิก�รตรวจสอบด้�นบญัชกี�รเงินของ	สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ี

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ในเรื่องต่�งๆ	ดังนี้	

	 	 	 1)	 ก�รควบคุมท�งก�รเงิน	 ได้แก่	 ด้�นก�รรับ	 -	 จ่�ยเงินผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์													

(E-Payment)	และก�รเบิกจ่�ยเงิน

	 	 	 2)	ก�รควบคมุบัญชใีนระบบ	GFMIS	ได้แก่	เงนิสด	เงนิฝ�กธน�ค�ร	(ทกุบญัช)ี	เงนิฝ�กคลงั	

และลูกหนี้เงินยืม	(ทุกบัญชี)

	 	 	 3)	ก�รควบคุมเงินทดรองร�ชก�ร

	 	 	 4)	งบเดือนใบสำ�คัญและหลักฐ�นก�รจ่�ย

	 	 	 5)	ก�รเบิกจ่�ยเงินวิทยฐ�นะ/เงินประจำ�ตำ�แหน่ง	(กรณีตกเบิก)

	 	 	 6)	ก�รเบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�น	(กรณีตกเบิก)

	 	 	 7)	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ต�ม	พรบ.ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	

และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	

	 	 	 8)	ก�รใช้จ่�ยค่�ส�ธ�รณูปโภคต�มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�หนี้ค่�ส�ธ�รณูปโภคค้�งชำ�ระ

	 	 โดยมีวัตถุประสงค์		เพื่อทร�บว่�ก�รเบิกจ่�ยเงินแต่ละประเภทถูกต้องต�มระเบียบ	กฎหม�ย

ของท�งร�ชก�รที่กำ�หนดหรือไม่	 โดยก�รสุ่มตรวจสอบหลักฐ�นก�รเบิกจ่�ยเงินของปีงบประม�ณ	 2563													

ซึ่งผลก�รตรวจสอบ	พบว่�	สพม.26	มีก�รควบคุมจัดเก็บหลักฐ�นก�รจ่�ย	ที่ส�ม�รถสืบค้นได้ง่�ย	จัดเก็บเรียง

ไว้เป็นแต่ละปีงบประม�ณ	โดยบรรจเุอกส�รไว้ในลงัพล�สตกิใสเพือ่ป้องกนัปลวกกดัแทะ	มใิห้เอกส�รถกูทำ�ล�ย	

และเก็บรักษ�ไว้ในห้องเก็บเอกส�รภ�ยในกลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์	

	 	 ผลก�รตรวจหลกัฐ�นก�รจ่�ยของร�ยก�รแต่ละประเภทก�รจ่�ย	 พบว่�มกี�รเบิกจ่�ยเงนิท่ีถกูต้อง	

ต�มระเบียบของท�งร�ชก�ร	ไม่มีก�รเบิกเงินข�ดหรือเบิกเงินเกินหลักฐ�นก�รจ่�ย	เอกส�รหลักฐ�นครบถ้วน	

เพียงแต่มีบ�งร�ยก�รที่แบบฟอร์มยังไม่ถูกต้อง	 เช่น	 แบบฟอร์มก�รขอเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ล	 แบบฟอร์ม

ก�รขอเบิกเงินค่�ก�รศึกษ�บุตร	ของโรงเรียนแต่ละแห่งอ�จทำ�ม�ไม่เหมือนกัน	ได้แจ้งให้เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน

ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บเพื่อแนะนำ�ให้โรงเรียนใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องถือเป็นแนวปฏิบัติแล้ว

	 	 ผลก�รตรวจสอบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุ

ภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	

2560	พบว่�	ก�รจัดซื้อพัสดุโดยวิธี	e	 -	market	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ไม่มีก�รดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย					

ในปีงบประม�ณ	2563	สำ�หรับก�รจดัจ้�งโดยวธีิเฉพ�ะเจ�ะจง	และก�รจดัจ้�งโดยวธิปีระกวดร�ค�อเิลก็ทรอนกิส์	

(e-bidding)	 มีก�รดำ�เนินก�รจัดจ้�งถูกต้องต�มระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อ	 จัดจ้�งและก�ร

บริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560		ในส่วนของก�รควบคุมทรัพย์สิน	ของปีงบประม�ณ	2563		พบว่�	มีก�รจัดทำ�

บัญชีวัสดุ	 และทะเบียนคุมทรัพย์สิน	 	 รวมทั้งมีก�รตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี	 และจัดส่งร�ยง�นก�รตรวจสอบ

พัสดุประจำ�ปีให้กับสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 สำ�หรับสถ�นที่เก็บพัสดุกล�ง	 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศกึษ�มธัยมศกึษ�	เขต	26	มทีีเ่กบ็พสัดไุม่เพยีงพอและไม่ปลอดภยัเนือ่งจ�กปัญห�มปีลวกเยอะ	วธิกี�รแก้ปัญห�	
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คือ	 มีก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รใช้วัสดุของกลุ่มง�นต่�งๆ	 ภ�ยในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 และดำ�เนินก�ร			

จัดซื้อต�มงบประม�ณที่ได้รับและให้แต่ละกลุ่มง�นนำ�วัสดุไปเก็บรักษ�ไว้ที่กลุ่มต่�งๆ	เอง

 2. ก�รตรวจสอบสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26 

	 	 ในปีงบประม�ณ	2563	ได้สุ่มตรวจสอบสถ�นศึกษ�จำ�นวน	9	แห่ง	เป็นโรงเรียนขน�ดเล็กจำ�นวน	

7	แห่ง		โรงเรียนขน�ดกล�ง	จำ�นวน	1	แห่ง	และโรงเรียนขน�ดใหญ่	จำ�นวน	1	แห่ง	โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐ�น

ก�รรับจ่�ยเงินของสถ�นศึกษ�	ในปีงบประม�ณ	2562	-	2563		มีขอบเขตก�รตรวจสอบในประเด็นต่�งๆ	ดังนี้

  1. ก�รตรวจสอบก�รเงินก�รบัญชีของสถ�นศึกษ� 

   1) ก�รตรวจสอบแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่�สถ�นศึกษ�มีก�ร	

จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีครอบคลุมเงินทุกประเภทและมีคว�มโปร่งใส	 ส�ม�รถควบคุมก�รใช้จ่�ยเงินที่อยู่

ในคว�มรับผิดชอบของสถ�นศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ																	

	 	 	 ผลก�รตรวจสอบ	พบว่�	สถ�นศึกษ�มีก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	มีคว�มสอดคล้อง

กบัภ�รกจิของสถ�นศกึษ�และจดุเน้นของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นแผนปฏบิติัก�รประจำ�ปี	

ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 แต่ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปียังไม่ครอบ	

คลุมแหล่งเงินทุกประเภทท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบของโรงเรียน	 มีก�รติดต�มเร่งรัดก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร/

กิจกรรม	แต่ไม่เป็นล�ยลักษณ์อักษร	มีก�รใช้จ่�ยเงินเป็นไปต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีในทุกภ�คเรียน	รวมถึง

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มที่กำ�หนดในแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 1.	 ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	 โรงเรียนควรระบุแหล่งงบประม�ณให้ชัดเจน	

ร�ยละเอียดก�รบริห�รใช้จ่�ยงบประม�ณควรแบ่งแหล่งงบประม�ณให้ชัดเจน	แหล่งเงินงบประม�ณใดส�ม�รถ

นำ�ม�ใช้ในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 กิจกรรม	 หรือใช้จ่�ยเป็นค่�ส�ธ�รณูปโภคได้	 เช่น	 อุดหนุนเงินร�ยหัว	 ร�ยก�ร									

ใดส�ม�รถนำ�ม�ใช้จ่�ยในก�รจ่�ยค่�ส�ธ�รณูปโภค	 หรือดำ�เนินโครงก�รทั่วไปได้	 และร�ยก�รใดไม่ส�ม�รถ											

นำ�ม�ใช้ได้เนื่องจ�กบ�งร�ยก�รมีวัตถุประสงค์ก�รใช้จ่�ยเฉพ�ะเจ�ะจงอยู่

	 	 	 	 2.	ในก�รดำ�เนนิก�รจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รประจำ�ปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบ�ย	ยทุธศ�สตร์	

หรือจุดเน้นของ	 สพฐ.	 ควรล้อนโยบ�ย	 ยุทธศ�สตร์	 จุดเน้นในปีนั้นๆ	 ม�	 เนื่องจ�กจะเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่�งๆ														

ที่	สพฐ.	ต�มเก็บข้อมูลและในส่วนของโรงเรียนห�กมีอะไรแตกต่�งเพิ่มเติม	ก็ให้เพิ่มเข้�ไปเป็นอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน

	 	 	 	 3.	 โครงก�รที่บรรจุในแผนฯ	 ควรกำ�หนดเป้�หม�ยให้ชัดเจน	 เช่น	 จำ�นวนครู	 จำ�นวน

นกัเรียน	เท่�ไหร่	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัก�รเบกิจ่�ยต�มระเบียบก�รเงินก�รคลงั	และควรดำ�เนนิก�รประช�สมัพนัธ์	

หรือเผยแพร่แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีให้ครอบคลุมต�มหลักของ	ปปช.	และ	สตง.

   2) ก�รควบคุมเงินคงเหลือ

	 	 	 	 พบว่�	สถ�นศึกษ�มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วันเป็นประจำ�ทุกวันที่มีก�ร

รับและจ่�ยเงิน	 เพื่อเสนอให้ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทร�บและลงน�ม	 จำ�นวน	 1	 แห่ง	 และมีจำ�นวน	 8	 แห่ง										

ที่มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	แต่ยังทำ�ไม่ถูกต้อง	 ไม่เป็นปัจจุบัน	และสถ�นศึกษ�ส่วนใหญ่มียอด									

คงเหลือต�มร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	ณ	วันตัดยอด	ไม่ตรงกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด	
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   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 ในทุกสิ้นวัน	 เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบต้องสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่ปร�กฏ							

ในทะเบียนต่�งๆ	 เพื่อจัดทำ�ร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	 พร้อมตรวจสอบกับสมุดคู่ฝ�กทุกเล่ม	 จำ�นวนเงิน												

คงเหลือจะต้องถูกต้องตรงกันระหว่�งทะเบียนคุมเงิน	 สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร	 และร�ยง�นเงินคงเหลือ

ประจำ�วัน	เพื่อเสนอให้ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทร�บและลงน�ม

   3) ก�รเก็บรักษ�เงิน

	 	 	 	 พบว่�	สถ�นศึกษ�ทุกแห่งมีคำ�สั่งแต่งตั้งผู้ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รรับ-จ่�ยเงินประจำ�วัน												

แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มระเบียบกำ�หนด	และคณะกรรมก�รเก็บรักษ�เงินไม่ได้ปฏิบัติหน้�ที่	 ต�มที่

ระเบียบกำ�หนด	 นั่นคือ	 เจ้�หน้�ที่ก�รเงินเก็บรักษ�เงินสดในมือไว้เอง	 ไม่ได้นำ�ไปจัดเก็บไว้ในตู้นิรภัย	 สำ�หรับ

ก�รเกบ็รกัษ�เงินสดไม่เกนิอำ�น�จก�รเกบ็รกัษ�ต�มทีก่ระทรวงก�รคลงัอนมัุตแิละระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	 สถ�นศกึษ�	

ส่วนใหญ่ไม่ได้นำ�เงินร�ยได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง	 ต�มระยะเวล�ที่ระเบียบกำ�หนด	 และ	 เงินภ�ษีหัก	 ณ	 ที่จ่�ย													

ส่วนใหญ่ไม่ได้นำ�ส่งสรรพ�กรท้องที่ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 ผูบ้ริห�รสถ�นศกึษ�	 ต้องกำ�ชบัให้คณะกรรมก�รเก็บรกัษ�เงนิปฏบิติัหน้�ทีต่�มระเบยีบ	

ทีก่ำ�หนด	ห�กมเีงนิสดในมอืคงเหลอืจะต้องจดัเกบ็ไว้ในตูน้ริภยัของโรงเรยีน	กรณเีงนิร�ยได้แผ่นดนิ	ให้นำ�ส่งคลงั

อย่�งน้อย	เดือนละ	1	ครั้ง	ห�กวันใดมีเงินร�ยได้แผ่นดินเก็บรักษ�เกินกว่�	10,000	บ�ท	ให้นำ�ส่งคลัง	ภ�ยใน	7	

วันทำ�ก�ร	และกรณีสถ�นศึกษ�มีเงินภ�ษีหัก	ณ	ที่จ่�ย	ให้นำ�ส่งสรรพ�กรในท้องที่	ภ�ยใน	7	วัน	นับแต่วันสิ้น

เดือนของเดือนที่จ่�ยเงิน

   4) ก�รควบคุมก�รรับเงิน

	 	 	 	 พบว่�	 มีคำ�สั่งมอบหม�ยผู้ทำ�หน้�ที่รับ-จ่�ยเงินอย่�งชัดเจน	 ต�มคำ�สั่งหรือบันทึก													

สั่งก�รของผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 มีก�รออกใบเสร็จรับเงินต�มแบบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นให้แก่ผู้ชำ�ระเงินทุกครั้งที่มีก�รรับเงิน	 แต่มีสถ�นศึกษ�บ�งแห่ง	 ที่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง																	

ที่มีก�รรับเงิน	 สถ�นศึกษ�ส่วนใหญ่ไม่มีก�รสรุปยอดเงินรวมไว้ด้�นหลังสำ�เน�ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้�ย														

ของแต่ละวัน	

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�	 ต้องกำ�ชบัให้ผูป้ฏบิตัหิน้�ทีร่บัเงนิออกใบเสรจ็รบัเงนิให้กบัผูช้ำ�ระ

เงนิ	 ทกุครัง้	 เพื่อควบคุมก�รรับเงินนำ�เข้�ระบบบัญชีของโรงเรียน	 และจะต้องรวมยอดเงินของใบเสร็จรับเงิน	

ทุกฉบับสรุป	ไว้ที่ด้�นหลังสำ�เน�ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้�ยของแต่ละวัน

   5) ก�รควบคุมก�รจ่�ยเงิน

	 	 	 	 พบว่�	 ก�รจ่�ยเงินแต่ละประเภทยังไม่ตรงต�มวัตถุประสงค์	 และระเบียบหรือแนวท�ง													

ก�รดำ�เนินง�นที่กำ�หนดในบ�งร�ยก�ร	 ในบ�งโรงเรียน	 และหลักฐ�นก�รจ่�ยมีบ�งร�ยก�รที่ยังไม่ครบถ้วน																					

ผู้จ่�ยเงิน	 ไม่มีก�รลงล�ยมือชื่อรับรองก�รจ่�ย	 พร้อมทั้งชื่อตัวบรรจง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่จ่�ยเงินกำ�กับไว้																			

ที่หลักฐ�นก�รจ่�ยทุกร�ยก�ร
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   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ต้องควบคุมกำ�กับให้มีก�รจ่�ยเงินแต่ละประเภทให้เป็นไปต�ม

ระเบียบหรือแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่กำ�หนด	 และกำ�ชับให้ผู้จ่�ยเงิน	 ลงล�ยมือชื่อรับรองก�รจ่�ย	 พร้อมทั้ง

ชื่อตัวบรรจง	และ	วัน	เดือน	ปี	ที่จ่�ยเงินกำ�กับไว้ที่หลักฐ�นก�รจ่�ยทุกร�ยก�ร

   6) ก�รจัดทำ�บัญชี

	 	 	 	 พบว่�	 ก�รบันทึกก�รรับ-จ่�ยเงินในสมุดเงินสด	 และทะเบียนคุมเงินทุกประเภท													

ที่เก่ียวข้องยังไม่ครบถ้วน	 ไม่เป็นปัจจุบัน	 	 ก�รจัดทำ�ทะเบียนคุมเงินร�ยได้แผ่นดินและบันทึกร�ยก�รรับ						

และนำ�ส่งเงินในทะเบียนยังไม่ครบถ้วน	 ไม่เป็นปัจจุบัน	 บ�งแห่งไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนคุมเงินร�ยได้แผ่นดิน			

เพื่อบันทึกร�ยก�รรับและนำ�ส่งเงิน	 	 โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนคุมเอกส�รแทนตัวเงิน	 เพื่อบันทึก

ควบคุมสัญญ�ก�รยืมเงิน	 และใบสำ�คัญรองจ่�ย	 รวมทั้งไม่บันทึกก�รเปลี่ยนสภ�พของสัญญ�ก�รยืมเงิน							

ให้ครบถ้วน	 ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	 และ	 สถ�นศึกษ�ที่มีบัญชีเงินฝ�กกระแสร�ยวัน	 ยังไม่มีก�รจัดทำ�ทะเบียน

เงินฝ�กธน�ค�รประเภทกระแสร�ยวัน		

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 สถ�นศึกษ�จะต้องจัดทำ�ระบบบัญชีให้ถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 เพื่อก�รควบคุมและ

ตรวจสอบยอดคงเหลือของเงินแต่ละประเภท	 อีกทั้งยังเป็นก�รป้องกันคว�มเสียห�ยอันเกิดขึ้นแก่เงินของ

ท�งร�ชก�ร	โดยให้ถือปฏิบัติต�มคู่มือก�รบัญชีสำ�หรับหน่วยง�นย่อย	พ.ศ.	2515		

   7) ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงิน

	 	 	 	 พบว่�	 มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นประเภทเงินคงเหลอื	 แต่ยอดคงเหลอืของเงนิแต่ละประเภท															

ไม่ตรงกับยอดในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินต่�งๆ	และร�ยง�นงบเทียบยอดเงินฝ�กธน�ค�ร	สถ�นศึกษ�

ทุกแห่งไม่ได้จัดทำ�	 โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีก�รจัดส่งร�ยง�นประจำ�เดือนให้สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�																				

เพื่อใช้ในก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแล	 และโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รรับ-จ่�ยเงินร�ยได้

สถ�นศึกษ�	 เพื่อเสนอคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�																	

เขต	26	ทร�บ	ภ�ยใน	30	วัน	นับแต่วันสิ้นปีงบประม�ณ

   ข้อเสนอแนะ

    ทุกสิ้นเดือน	 สถ�นศึกษ�ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงิน	 และจัดส่งร�ยง�นก�รเงิน						

ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง		เพื่อให้ทร�บถึงสถ�นะท�งก�รเงินของสถ�นศึกษ�	ภ�ยในวันที่	15	ของเดือนถัดไป		

ได้แก่	สำ�เน�ร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	ณ	วันสิ้นเดือน	ร�ยง�นประเภทเงินคงเหลือ	และงบเทียบยอดเงิน

ฝ�กธน�ค�ร	กรณีมีบัญชีเงินฝ�กประเภทกระแสร�ยวัน	และจัดทำ�ร�ยง�นก�รรับ-จ่�ยเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�																

เพื่อเสนอคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ทร�บ

ภ�ยใน	30	วัน	นับแต่วันสิ้นปีงบประม�ณ

   8) ก�รตรวจสอบรับ-จ่�ยประจำ�วัน

	 	 	 	 พบว่�	 สถ�นศึกษ�ทุกแห่ง	 มีก�รแต่งตั้งหรือมอบหม�ยผู้ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบรับ-จ่�ย

ประจำ�วนัต�มระเบยีบทีก่ำ�หนด	 แต่ส่วนใหญ่ผู้ทำ�หน้�ท่ีตรวจสอบก�รรับ-จ่�ยเงินประจำ�วนัไม่ได้ปฏบิติัหน้�ที	่

ต�มระเบียบที่กำ�หนด	
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   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 ควรกำ�ชบัให้ผูท้ีไ่ด้รบัแต่งต้ังปฏบิติัหน้�ทีใ่ห้ถกูต้องต�มระเบยีบโดยเคร่งครดั	เป็นประจำ�	

อย่�งสมำ่�เสมอ

   9) ก�รควบคุมเงินยืม

	 	 	 	 พบว่�	 ก�รควบคุมเงินยืมของสถ�นศึกษ�	 ก�รส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปต�มระยะเวล�ที่

กำ�หนด	และมีลูกหนี้เงินยืมค้�งเกินระยะเวล�ที่ระเบียบกำ�หนด

   ข้อเสนอแนะ

	 		 	 	 ห�กมีกรณีผู้ยืมมิได้ดำ�เนินก�รส่งหลักฐ�นชดใช้เงินยืมภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดให้			

ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�เรียกชดใช้เงินยืมต�มเงื่อนไขในสัญญ�ก�รยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่�งช้�ภ�ยใน		

30	 วัน	 นับแต่วันครบกำ�หนดต�มสัญญ�ก�รยืมเงิน	 และควรกำ�หนดม�ตรก�รเร่งรัดก�รส่งใช้เงินยืมเป็น								

ล�ยลักษณ์อักษร	และแจ้งเวียนให้	ทุกคนถือปฏิบัติและให้ดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รโดยเคร่งครัด

   10) ก�รควบคุมใบเสร็จรับเงิน

	 	 	 	 พบว่�	 สถ�นศึกษ�ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	 และไม่ได้จัดทำ�

ร�ยง�นก�รใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประม�ณ		ใบเสร็จรับเงินที่ลงร�ยก�รผิดพล�ด	โรงเรียนส่วนใหญ	่													

ใช้วิธีก�รขีดฆ่�จำ�นวนเงิน	และเขียนใหม่ทั้งจำ�นวน	พร้อมผู้รับเงินลงล�ยมือชื่อกำ�กับ	ส่วนกรณียกเลิกใบเสร็จ

รับเงินมีบ�งโรงเรียนที่ไม่นำ�ต้นฉบับม�ติดกับสำ�เน�ใบเสร็จรับเงิน	 	 มีก�รใช้ใบเสร็จรับเงินข้�มปีงบประม�ณ			

ใบเสรจ็รบัเงนิของปีงบประม�ณก่อนทีใ่ช้ไม่หมดเล่ม	 มบี�งโรงเรยีนทีไ่ม่มกี�รประทบัตร�เลกิใช้	 ปร	ุ หรอืเจ�ะรู	

ใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยู่กับเล่ม	เพื่อมิให้นำ�ม�ใช้รับเงินได้อีก

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 สถ�นศึกษ�ทุกแห่งต้องจัดทำ�ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	 โดยบันทึกร�ยก�รให้ถูกต้อง

ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	 และกำ�ชับเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินภ�ยในปีงบประม�ณนั้นๆ	 ในกรณี															

ที่ใบเสร็จรับเงินของปีงบประม�ณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่ม	 ให้มีก�รประทับตร�เลิกใช้	 ปรุ	 หรือเจ�ะรูใบเสร็จรับ

เงินฉบับที่เหลือติดอยู่กับเล่ม	เพื่อมิให้นำ�ม�ใช้รับเงินได้อีก		กรณีมีก�รยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องนำ�ต้นฉบับม�

ติดกับสำ�เน�ใบเสร็จรับเงิน

  2. ก�รตรวจสอบเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�

	 	 	 มีวัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบว่�สถ�นศึกษ�มีก�รใช้จ่�ยเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�เป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์	โดยสุ่มตรวจสอบสถ�นศึกษ�	จำ�นวน		9		แห่ง	เกี่ยวกับก�รใช้จ่�ยเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�ร�ยก�ร

เงินบำ�รุงก�รศึกษ�	เงินระดมทรัพย�กร		เงินบริจ�คโดยมีวัตถุประสงค์	ผลก�รตรวจสอบ	พบว่�

	 	 	 1)	ก�รรับเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�	สถ�นศึกษ�ส่วนใหญ่มีก�รออกใบเสร็จรับเงินให้กับ								

ผู้ชำ�ระเงินทุกครั้ง	ถูกต้องต�มแบบที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด	แต่มีบ�งโรงเรียนมีก�รออกใบเสร็จรับเงินแล้ว

ยกเลิกไม่ใช้แต่ไม่นำ�ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับม�แนบติดไว้กับสำ�เน�ใบเสร็จรับเงินในเล่ม	

	 	 	 เงินระดมทรัพย�กรที่ขอรับก�รสนับสนุนจ�กผู้ปกครองหรือหน่วยง�นภ�ยนอกดำ�เนิน

ก�รเป็นไปต�มแนวปฏิบัติก�รระดมทรัพย�กรที่	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	กำ�หนด
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	 	 	 ก�รรับเงินบริจ�คที่มีวัตถุประสงค์	 เช่น	 ก�รบริจ�คทุนก�รศึกษ�ให้กับนักเรียนยังปฏิบัติ										

ไม่ถกูต้องต�มระเบียบฯ	เนือ่งจ�กเป็นก�รบรจิ�คทนุก�รศกึษ�ให้กบันกัเรยีนทีร่ะบชุือ่ตวับคุคล	เป็นก�รเฉพ�ะ	

ซึ่งผู้บริจ�คและผู้รับบริจ�คทุนก�รศึกษ�เป็นเครือญ�ติกัน		ทำ�ให้ไม่เป็นไปต�มระเบียบกระทรวงก�รคลัง						

ว่�ด้วยก�รรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจ�คให้ท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2526	หมวด	1	ข้อ	5	(2)	ก�รรับบริจ�ค											

ที่มีเงื่อนไขเป็นก�รผูกพันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพ�ะ	

	 	 	 2)	ก�รควบคุมและก�รร�ยง�นก�รเงินของเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�

	 	 	 	 สถ�นศึกษ�มีก�รบันทึกควบคุมเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�ในระบบบัญชีของสถ�นศึกษ�	

และส�ม�รถควบคุมเงินที่มีอยู่ในคว�มรับผิดชอบได้ครบถ้วนถูกต้อง	 เพียง	 1	 แห่ง	 และสถ�นศึกษ�มีก�ร							

จดัทำ�ร�ยง�นก�รรบั-จ่�ย	เงนิร�ยได้สถ�นศกึษ�เป็นไปต�มระยะเวล�ทีก่ำ�หนด	จำ�นวน	1	แห่ง	ส่วนสถ�นศกึษ�	

อีก	8	แห่งไม่ได้จัดทำ�

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 1.	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 จะต้องกำ�ชับเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นให้ปฏิบัติต�มระเบียบ																										

โดยเคร่งครัด	 กรณีที่มีก�รรับเงินแล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงินจะต้องแนบต้นฉบับติดไว้กับสำ�เน�ใบเสร็จรับเงิน					

มิเช่นนั้นจะถือว่�โรงเรียนมีก�รรับเงินแล้ว	และจะต้องนำ�เงินเข้�ม�ในระบบบัญชีของโรงเรียนต่อไป

	 	 	 	 2.	 ก�รรับบริจ�คทุนก�รศึกษ�ให้กับนักเรียน	 จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบกระทรวง

ก�รคลังว่�ด้วยก�รรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจ�คให้ท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2526	และระเบียบกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	ว่�ด้วยก�รรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจ�คให้แก่สถ�นศึกษ�	พ.ศ.	2552

	 	 	 	 3.	 สถ�นศึกษ�	 จะต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รรับ-จ่�ยเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�	 ต�มแบบ										

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นกำ�หนด	 เสนอคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 และ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน	30	วัน	นับแต่วันสิ้นปีงบประม�ณ

  3. ก�รตรวจสอบเงนิอดุหนนุต�มโครงก�รสนบัสนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�รศกึษ�ตัง้แต่ระดบั 

อนุบ�ลจนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น     

	 	 	 มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ตรวจสอบว่�สถ�นศกึษ�มกี�รใช้จ่�ยเงินอดุหนนุเป็นไปต�มวัตถปุระสงค์	

และเป็นไปต�มระเบียบหรือไม่	โดยสุ่มตรวจสอบสถ�นศึกษ�	จำ�นวน	9	แห่ง	เกี่ยวกับก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุน	

ร�ยก�รเงินอุดหนุนร�ยหัว	 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐ�นสำ�หรับนักเรียนย�กจน	 เงินอุดหนุนค่�หนังสือเรียน																			

ค่�อุปกรณ์ก�รเรียน	ค่�เครื่องแบบนักเรียน	และค่�กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน

	 	 	 ผลก�รตรวจสอบ	พบว่�สถ�นศกึษ�ได้รับจดัสรรเงนิอดุหนนุฯครบถ้วนต�มจำ�นวนนกัเรยีน

ที่มีอยู่จริง	ทั้ง	9	แห่ง

	 	 	 1)	ก�รตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ	ร�ยก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	

	 	 	 	 1.1	เงินอุดหนุนร�ยหัว	

	 	 			 	 	 พบว่�	 มีก�รกำ�หนดโครงก�ร/กิจกรรมรองรับก�รบริห�รจัดก�รไว้ในแผนปฏิบัติ

ก�รประจำ�ปีของสถ�นศกึษ�ครบท้ัง	9	แห่ง	มกี�รใช้จ่�ยเงนิอดุหนนุร�ยหวัสอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิ�รประจำ�ปี	

สถ�นศึกษ�ขน�ดเล็ก	กล�ง	และใหญ่	มีก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมต่�งๆ	แตกต่�งกันไปต�มจำ�นวนเงิน

งบประม�ณที่ได้รับก�รจัดสรร
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	 	 	 	 1.2	เงินปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน

	 	 	 	 	 พบว่�	มกี�รจัดสรรเงนิให้กับนกัเรยีนย�กจนต�มร�ยชือ่ทีมี่ในระบบ	DMC	และจ่�ยเงิน										

ให้นักเรียนครบต�มจำ�นวนที่จัดสรร	 กรณีที่มีเงินเหลือได้แจ้งให้สถ�นศึกษ�นำ�เงินส่งคืนเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน

หรือเงินร�ยได้แผ่นดิน	(แล้วแต่กรณี)	ก�รใช้จ่�ยเงินต�มจุดมุ่งหม�ยของลักษณะเงินที่จัดสรรม�	และกรณีก�ร

จ่�ยเงินสดให้แก่นักเรียน	 สถ�นศึกษ�ส่วนใหญ่	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอย่�งน้อย	 3	 คน	 เพื่อจ่�ยเงินสดให้กับ

นักเรียน	

	 	 	 2)	ก�รตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ	ร�ยก�รค่�หนังสือเรียน

	 	 	 	 พบว่�	มีก�รพิจ�รณ�คัดเลือกหนังสือและแบบฝึกหัด	โดยครูผู้สอนเป็นผู้พิจ�รณ�										

คัดเลือกเสนอคณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรและวิช�ก�ร	ร�ยก�รหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่คัดเลือกผ่�น

คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รภ�คี	 4	 ฝ่�ย	 (ผู้แทนครู	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนชุมชน	 และผู้แทนนักเรียน)															

และคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 สำ�หรับหลักฐ�นก�รจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด	 ดำ�เนินก�ร

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	แต่เอกส�รบ�งร�ยก�รยังไม่ครบ

ถ้วนสมบรูณ์	 สถ�นศกึษ�มกี�รแจกหนงัสอืเรยีนให้นกัเรยีนโดยให้นกัเรยีนหรอืผูป้กครองลงล�ยมอืชือ่รบัหนงัสอื	

ไว้เป็นหลักฐ�น

	 	 	 3)	ก�รตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ	ร�ยก�รค่�อุปกรณ์ก�รเรียน

	 	 	 	 พบว่�	มกี�รจ่�ยเงนิเพือ่เป็นค่�อปุกรณ์ก�รเรยีนให้กบันกัเรยีนโดยมกี�รแต่งตัง้ผูจ่้�ยเงนิ	

อย่�งน้อย	2	คน	เพื่อร่วมกันจ่�ยเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองกรณีที่มีเงินเหลือได้แจ้งให้สถ�นศึกษ�																		

นำ�เงินส่งคืนเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนหรือเงินร�ยได้แผ่นดิน	(แล้วแต่กรณี)	และมีก�รให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง																	

ลงล�ยมือช่ือรบัเงนิในแบบหลกัฐ�นก�รจ่�ยเงนิ	ต�มแบบฟอร์มทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	

กำ�หนด	

	 	 	 4)	ก�รตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ	ร�ยก�รค่�เครื่องแบบนักเรียน

	 	 	 	 พบว่�	มกี�รจ่�ยเงนิค่�เครือ่งแบบนกัเรียนให้นกัเรยีนครบถ้วนทนัภ�ยในวนัเปิดภ�คเรยีน																

ทั้ง	 9	 แห่ง	 โดยมีก�รแต่งตั้งผู้จ่�ยเงินอย่�งน้อย	 2	 คน	 เพื่อร่วมกันจ่�ยเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง																						

และกรณีที่มีเงินเหลือจ่�ยได้แจ้งให้สถ�นศึกษ�นำ�เงินส่งคืนเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนหรือเงินร�ยได้แผ่นดิน														

(แล้วแต่กรณ)ี	และมกี�รให้นักเรยีนหรอืผูป้กครอง	ลงล�ยมอืชือ่รบัเงนิในแบบหลกัฐ�นก�รจ่�ยเงนิ	ต�มแบบฟอร์ม	

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

	 	 	 5)	ก�รตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ	ร�ยก�รค่�กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน

	 	 	 	 พบว่�	ก�รกำ�หนดกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนคณะกรรมก�รภ�คี	4	ฝ่�ย	และคณะ

กรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นมีส่วนร่วมในก�รพิจ�รณ�สถ�นศึกษ�ดำ�เนินกิจกรรมท้ัง	 9	 แห่ง	 แต่ละแห่ง	

ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมได้ครอบคลุมไม่เหมือนกัน	เนื่องจ�กปัจจัยงบประม�ณแตกต่�งกันสำ�หรับหลักฐ�นก�ร

เบิกจ่�ยเงินอุดหนุนพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนมีก�รเบิกจ่�ยยังไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ก�รเบิกจ่�ยที่สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนดในบ�งร�ยก�ร	 และหลักฐ�นก�รเบิกจ่�ย	 บ�งร�ยก�รไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์
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	 	 4.	 ก�รตรวจสอบก�รจดัซือ้จดัจ้�งต�มพระร�ชบญัญัตกิ�รจดัซือ้จดัจ้�งและก�รบรหิ�รพสัดภุ�ครฐั

พ.ศ.	2560	และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560

	 	 	 มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ตรวจสอบสถ�นศกึษ�มกี�รดำ�เนนิก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง	ถกูต้องต�มระเบยีบ	

หรือไม่	โดยสุ่มตรวจสอบสถ�นศึกษ�	จำ�นวน		9		แห่ง	เกี่ยวกับคว�มถูกต้องของก�รเบิกจ่�ยเงิน	ปีงบประม�ณ	

2563

	 	 	 ผลก�รตรวจสอบ	พบว่�	สถ�นศึกษ�ส่วนใหญ่มกี�รดำ�เนนิก�รจดัซือ้จดัจ้�งโดยใช้แบบฟอร์ม	

ไม่ถูกต้องในบ�งร�ยก�ร	และมีก�รอ้�งอิงกฎระเบียบไม่ถูกต้องในบ�งร�ยก�ร	 	 เอกส�รหลักฐ�นก�รเบิกจ่�ย

ยงัไม่สมบรูณ์ครบถ้วน	สถ�นศึกษ�ไม่ได้ดำ�เนนิก�รในระบบ	e-GP	กรณีจัดซือ้จัดจ้�งทีม่วีงเงนิตัง้แต่	5,000	บ�ท	

โดยดำ�เนินก�รลงในระบบไม่เป็นปัจจุบัน	 สัญญ�จ้�งไม่ติดอ�กรแสตมป์	 เอกส�รก�รจัดซ้ือจัดจ้�งไม่ลงวัน

เดือนปีและไม่ลงล�ยมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง		ไม่ได้หักภ�ษี	ณ	ที่จ่�ย		กรณีก�รจ้�งทำ�อ�ห�ร	ใช้วิธีก�รจัดจ้�งต�ม	

พระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	 ไม่ได้ดำ�เนินก�รต�มระเบียบก�ร

จัดฝึกอบรมฯ	 	 ค่�จ้�งทำ�อ�ห�รว่�งและเครื่องด่ืม	 เป็นก�รจัดจ้�งต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง	

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	แนบเอกส�รประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ได้แก่ใบลงเวล�	หนังสือ																		

ขออนุมัติจัดกิจกรรม	คำ�สั่ง/หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม	กำ�หนดก�ร	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นขอซื้อขอจ้�งเสนอหัวหน้�

หน่วยง�น	ไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปต�มระเบียบฯ	และ	มีก�รสำ�รองเงินจ่�ยในก�รจัดซ้ือจัดจ้�งกรณีจำ�เป็น

เร่งด่วน

  ข้อเสนอแนะ

	 	 	 1.	 ก�รจัดอ�ห�ร	 อ�ห�รว่�งและเครื่องด่ืม	 สำ�หรับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	 ผู้เข้�ร่วมง�น		

และผู้เข้�ร่วมประชุม	 ไม่ถือว่�เป็นก�รจัดซื้อจัดจ้�งต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุ

ภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	 เป็นก�รปฏิบัติต�มหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	กค	 (กวจ)	0405.2/ว	395	ลงวันที่	10	ตุล�คม	

2560

	 	 	 2.	ต�มประมวลรษัฎ�กร	ม�ตร�	121	กำ�หนดให้ก�รจ้�งทำ�ของทกุจำ�นวนเงนิ	1,000.-	บ�ท	

หรือเศษของ	1,000.-	บ�ท	แห่งสินจ้�งที่กำ�หนดไว้	ต้องติดอ�กรแสตมป์	1	บ�ท	ผู้รับจ้�งเป็นผู้ที่ต้องเสียภ�ษี

อ�กร

	 	 	 3.	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�งกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน	 ให้จัดทำ�ร�ยง�นขอคว�มเห็นชอบ	

โดยระบุข้อเท็จจริงก�รจัดซื้อจัดจ้�งโดยไม่ได้ค�ดหม�ยไว้ก่อน	 (ม�ตร�	 56	 วรรคหนึ่ง	 (1)	 (ค))	 และไม่อ�จ

ดำ�เนินก�รต�มปกติได้ทัน	(ม�ตร�	56	วรรคหนึ่ง	(2)	(ง))	ให้เจ้�หน้�ที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในก�รปฏิบัติง�นนั้น	

ดำ�เนนิก�รไปก่อนแล้วรบีร�ยง�นขอคว�มเหน็ชอบต่อหวัหน้�หน่วยง�นของรฐั	 และเมือ่หวัหน้�หน่วยง�นของรัฐ																		

ให้คว�มเห็นชอบแล้ว	 ให้ถือว่�ร�ยง�นดังกล่�วเป็นหลักฐ�นก�รตรวจรับโดยอนุโลม	 เมื่อจ่�ยเงินให้ผู้สำ�รอง

จ่�ยลงล�ยมือชื่อรับเงินในใบสำ�คัญรับเงินไว้เป็นหลักฐ�น

	 	 	 4.	ก�รปฏบิติัง�นจดัซือ้จดัจ้�งต้องปฏบิติัต�มพระร�ชบญัญติัก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�ร	

พัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.2560	 และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	

พ.ศ.	2560	ซึ่งเอกส�รหลักฐ�นจะต้องครบถ้วนถูกต้องมีระบบควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ
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ภ�พกิจกรรม

โรงเรียนมิตรภ�พ อำ�เภอแกดำ� จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดเล็ก)

วันที่ 4 – 6 กุมภ�พันธ์ 2563

โรงเรียนน�ภูพิทย�คม อำ�เภอย�งสีสุร�ช จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดเล็ก)

วันที่ 11 – 13 กุมภ�พันธ์ 2563

โรงเรียนน�ภูพิทย�คม อำ�เภอย�งสีสุร�ช จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดเล็ก)

วันที่ 11 – 13 กุมภ�พันธ์ 2563
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โรงเรียนดงบังพิสัยนวก�รนุสรณ์ อำ�เภอน�ดูน จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดเล็ก)

วันที่ 25 – 27 กุมภ�พันธ์ 2563

โรงเรียนเหล่�ย�ววิทย�ค�ร อำ�เภอบรบือ จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดเล็ก)

วันที่ 4 – 5 มีน�คม 2563

โรงเรียนเขว�ใหญ่พิทย�สรรค์ อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดเล็ก)

วันที่ 10 – 12 มีน�คม 2563
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โรงเรียนมัธยมย�งสีสุร�ช อำ�เภอย�งสีสุร�ช จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดกล�ง)

วันที่ 17 – 18 มีน�คม 2563

โรงเรียนบรบือ อำ�เภอบรบือ จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดใหญ่)

วันที่ 10 – 11 สิงห�คม 2563

โรงเรียนโนนแดงวิทย�คม อำ�เภอบรบือ จังหวัดมห�ส�รค�ม

(ขน�ดเล็ก)

วันที่ 2 – 3 กันย�ยน 2563
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20.ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำนวน 15,000บาท ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 
                                 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
รวมถึงการ “เลือก ใช้ ลด ” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือส่งเสริมการจัดทำและพัฒนาสื่อ คลิปวีดีโอ ที่สร้างจิตสำนึก ความตระหนักและพฤติกรรม              
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“เลือก ใช้ ลด” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน                  

และ การเรียนรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่ การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

5. เพ่ือนิเทศ กำกับและติดตาม โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม 
 

              จำนวน  15,000.-  บาท (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายการ งบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก 
1.นำเรื่องสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในวาระการ
ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
2.ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสร้างความตระหนัก
ให้เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

- - - - 

20. ชื่อโครงก�ร : สร้�งจิตสำ�นึกและคว�มรู้ในก�รผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำ�นวน 15,000บ�ท ใช้งบประม�ณ 15,000 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และแผนก�รเรียนรู้ด้�นสิ่งแวดล้อมศึกษ�	

รวมถึงก�ร	“เลือก	ใช้	ลด”	วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 2.	 เพื่อส่งเสริมก�รจัดทำ�และพัฒน�สื่อ	 คลิปวีดีโอ	 ที่สร้�งจิตสำ�นึก	 คว�มตระหนักและพฤติกรรม														

ก�รเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	“เลือก	ใช้	ลด”	วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 3.	เพื่อสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

	 4.	เพื่อส่งเสริม		สนับสนุนให้โรงเรียน		จัดบรรย�ก�ศและส่ิงแวดล้อม	ให้เอื้อต่อก�รปฏิบัติง�น																		

และ	ก�รเรียนรู้	ครู	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	และผู้เรียน	น้อมนำ�แนวคิดต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ	พอเพียง

สู่ก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิต

	 5.	เพื่อนิเทศ	กำ�กับและติดต�ม	โรงเรียนอย่�งต่อเนื่อง

กิจกรรม

	 จำ�นวน		15,000.-		บ�ท	(ขออนุมัติถัวจ่�ยทุกร�ยก�ร)
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รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขยะพลาสติก ตามสมรรถนะกับการอนุรักษ์ 
3.เกิดแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“เลือก ลด ใช้”  
รวมกิจกรรมที่ 2 บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามประเมินผล สรุป  
 1.การนิเทศติดตามการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและขยะท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชน  
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา
รวมถึงการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
3.การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้านส่ิงแวดล้อม การ
ลดขยะ ขยะพลาสติก ตามสมรรถนะกับการอนุรักษ์ 
4.การนิเทศแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“เลือก ลด ใช้” 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

- 
 
 

- - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 
 

บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กิจกรรมที่  4 การสร้าง ส่ือรณรงค์ การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
1.ผลิตส่ือการเรียนรู้ผ่านการท าคลิป VDO ด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 
2.จัดประกวดส่ือสร้างสรรค์ ด้านส่ิงแวดล้อม ใน
หัวข้อ ส่ิงแวดล้อมจะเป็นมิตร หากชีวิต “เลือก ลด 
ใช้” อย่างยั่งยืน 
รางวัลในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมหนังส้ันหรือสารคดีส้ันความ
ยาว ไม่เกิน 10 นาที 

          15,000  
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รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
       ชนะเลิศ 1,500 บาท 
       รองชนะเลิศอันดับ 1  1,200 บาท 
       รองชนะเลิศอันดับ 2  1,000 บาท 
กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 
       ชนะเลิศ 1,500 บาท 
       รองชนะเลิศอันดับ 1  1,200 บาท 
       รองชนะเลิศอันดับ 2  1,000 บาท 

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

กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันการท าคลิปโฆษณา ความ
ยาว 1 นาที 
       ชนะเลิศ 1,500 บาท 
       รองชนะเลิศอันดับ 1  1,200 บาท 
       รองชนะเลิศอันดับ 2  1,000 บาท 
3.ประชุมสรุปงานและถอดบทเรียน 
ค่าอาหารกลางวัน 12 คน คนละ 100 บาท จ านวน 
2 วัน 12 x 100 x 2 = 2,400 บาท 
ค่าอาหารว่าและเครื่องด่ืม 12 คน คนละ 60 บาท 
จ านวน 2 วัน 12 x 60 x 2 = 1,440 บาท 
4. ค่าเข้าเล่มรายงาน 

  
      1,500 
      1,200 
      1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        2,400 
 
        1,440 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    60 

รวมกิจกรรมที่ 4           15,000 

 
ผลการด าเนินงาน  
  

 3.กิจกรรมสร้างความตระหนัก โดยน าเรื่องสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเข้าในวาระการประชุมผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  โดยมีการจั ดกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ท้ัง 35 โรงเรียน   

  กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ท้ัง 35 โรงเรียน 
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โรงเรียนพัฒน�สื่อก�รเรียนก�รสอนก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 3.	 กิจกรรมสร้�งคว�มตระหนัก	 โดยนำ�เรื่องสร้�งจิตสำ�นึกและคว�มรู้ในก�รผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้�ในว�ระก�รประชุมผู้บริห�ร	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 และ						
ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนในสงักดัสร้�งคว�มตระหนกัให้เกดิข้ึนภ�ยในโรงเรยีน	 โดยมกี�รจดักิจกรรมด้�นสิง่แวดล้อม	
ในสถ�นศึกษ�	ทั้ง	35	โรงเรียน		
			 	 กิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อมในสถ�นศึกษ�โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�
มัธยมศึกษ�	เขต	26	ทั้ง	35	โรงเรียน
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4.ในการการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดขยะ ขยะพลาสติก ตามสมรรถนะ                       
กับการอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“เลือก ลด ใช้” 
วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน                   
ทุกโรงเรียน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

แบบรายงานการสังเกตชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 4.	 ในก�รก�รนิเทศ	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ด้�นสิ่งแวดล้อม	 ก�รลดขยะ	 ขยะพล�สติก	 ต�มสมรรถนะ																							

กับก�รอนุรักษ์	และแหล่งเรียนรู้ก�รอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	“เลือก	ลด	ใช้”	

วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง	35	โรงเรียน	มีก�รบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	

ทุกโรงเรียน
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 5.จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมจะเป็นมิตร หากชีวิต “เลือก   
ลด ใช้” อย่างยั่งยืน  ในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 

โดยกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมหนังสั้นหรือสารคดีสั้นความยาว ไม่เกิน 10 นาที แบ่งเป็น 
กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีผู้ส่งเข้าแข่งขัน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนโนนแดง

วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีผู้ส่งเข้าแข่งขัน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนวาปีปทุม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนบรบือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
       กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันการทำคลิปโฆษณา ความยาว 1 นาที มีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียน                 
3 ทีม คือโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม ส่งเข้าร่วม 2 ทีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลำดับ  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน ส่งผ่านระบบcould google drive เพ่ือลดภาระการเดินทาง(ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิง) ลดขยะที่เป็นดาษและแผ่น CD 
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 5.จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมจะเป็นมิตร หากชีวิต “เลือก   
ลด ใช้” อย่างยั่งยืน  ในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 

โดยกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมหนังสั้นหรือสารคดีสั้นความยาว ไม่เกิน 10 นาที แบ่งเป็น 
กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีผู้ส่งเข้าแข่งขัน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนโนนแดง

วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีผู้ส่งเข้าแข่งขัน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนวาปีปทุม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนบรบือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
       กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันการทำคลิปโฆษณา ความยาว 1 นาที มีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียน                 
3 ทีม คือโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม ส่งเข้าร่วม 2 ทีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลำดับ  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน ส่งผ่านระบบcould google drive เพ่ือลดภาระการเดินทาง(ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิง) ลดขยะที่เป็นดาษและแผ่น CD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	 5.	จดัประกวดสือ่สร้�งสรรค์	ด้�นสิง่แวดล้อม	ในหัวข้อ	สิง่แวดล้อมจะเป็นมติร	ห�กชวีติ	“เลอืก	ลด	ใช้”	

อย่�งยั่งยืน		ในก�รแข่งขัน	แบ่งเป็น	2	กิจกรรม

	 	 โดยกิจกรรมที่	1	กิจกรรมหนังสั้นหรือส�รคดีสั้นคว�มย�ว	ไม่เกิน	10	น�ที	แบ่งเป็น

	 	 	 กลุม่ที	่1	โรงเรียนขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง	มผีูส่้งเข้�แข่งขนั	2	โรงเรียน	คอืโรงเรยีนโนนแดง	

วิทย�คมได้รับร�งวัลชนะเลิศ	และโรงเรียนหนองม่วงวิทย�ค�ร	ได้รับร�งวัล	รองชนะเลิศอันดับ	1

	 	 	 กลุ่มที่	2	โรงเรียนขน�ดใหญ่และขน�ดใหญ่พิเศษ	มีผู้ส่งเข้�แข่งขัน	2	โรงเรียน	คือโรงเรียน

ว�ปีปทุมได้รับร�งวัลชนะเลิศ	และโรงเรียนบรบือ	ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

	 						กิจกรรมที่	2	ก�รแข่งขันก�รทำ�คลิปโฆษณ�	คว�มย�ว	1	น�ที	มีโรงเรียนเข้�ร่วม	2	โรงเรียน																	

3	 ทีม	 คือโรงเรียนเหล่�ย�ววิทย�คมได้รับร�งวัลชนะเลิศ	 โรงเรียนว�ปีปทุม	 ส่งเข้�ร่วม	 2	 ทีม	 ได้รับร�งวัล												

รองชนะเลิศอันดับ	1	และอันดับ	2	ต�มลำ�ดับ

ส่งผลง�นเข้�ร่วมแข่งขัน	ส่งผ่�นระบบcould	google	drive	 เพื่อลดภ�ระก�รเดินท�ง	 (ประหยัดนำ้�มันเชื้อเพลิง)	

ลดขยะที่เป็นด�ษและแผ่น	CD
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การตัดสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการประกวด และใบประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. เนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้ปิดปีงบประมาณทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความกระชั้นชิด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เตรียมการจัดกิจกรรมตั้งแต่ เริ่มปีงบประมาณ 
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การตัดสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการประกวด และใบประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. เนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้ปิดปีงบประมาณทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความกระชั้นชิด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เตรียมการจัดกิจกรรมตั้งแต่ เริ่มปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ก�รตัดสิน

ประก�ศผลก�รประกวด และใบประก�ศ

ปัญห�/อุปสรรค

	 1.	เนื่องจ�กเป็นช่วงที่ใกล้ปิดปีงบประม�ณทำ�ให้เวล�ในก�รดำ�เนินกิจกรรมมีคว�มกระชั้นชิด

ข้อเสนอแนะ

	 1.	เตรียมก�รจัดกิจกรรมตั้งแต่	เริ่มปีงบประม�ณ
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21. ช่ือโครงก�ร : ก�รพจิ�รณ�เลือ่นเงินเดอืนข้�ร�ชก�รครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�/ก�รเลือ่นข้ันค่�จ้�ง 

และก�รเลื่อนค่�ตอบแทนพนักง�นร�ชก�ร  

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน 40,000 บ�ท  ใช้งบประม�ณ 23,000 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อส่งเสริมขวัญกำ�ลังใจและยกย่องข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ปฏิบัติง�นด้วยคว�ม	

วิริยะอุตส�หะและเป็นแบบอย่�งที่ดี

	 2.	เพื่อสร้�งแรงจูงใจให้ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีขวัญและกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น

	 3.	เพือ่ให้ก�รพิจ�รณ�ก�รเลือ่นขัน้เงนิเดอืนข้�ร�ชก�รครแูละบุคล�กรท�งก�รศกึษ�	สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ี	

ก�รศึกษ�	บริสุทธิ์ยุติธรรมต�มหลักธรรมภิบ�ล	

	 4.	เพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�และลูกจ้�ง 

กิจกรรม

	 1.	แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�เลื่อนขั้นเงินเดือน

	 2.	แต่งตั้งคณะทำ�ง�นตรวจสอบคว�มถูกต้องข้อมูลเงินเดือนค่�จ้�งและค่�ตอบแทน

	 3.	ประชุมคณะกรรมก�รพจิ�รณ�เลือ่นเงนิเดอืนข้�ร�ชก�รครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�	เลือ่นขัน้ค่�จ้�ง	

ลูกจ้�งประจำ�และเลื่อนค่�ตอบแทนพนักง�นร�ชก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้รับก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือนในวันที่	1	เมษ�ยน		2563		

จำ�นวน	1,467	ร�ย		และได้เลื่อนเงินเดือนในวันที่	1	ตุล�คม		2563		จำ�นวน	1,786	ร�ย

	 2.		ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ตำ�แหน่งบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อื่นต�มม�ตร�	38	ค.	(2)	

ได้รับก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือนในวันที่	1	เมษ�ยน		2563		จำ�นวน	33	ร�ย		และได้เลื่อนเงินเดือนในวันที่	1	

ตุล�คม	2563		จำ�นวน	34	ร�ย		

	 3.		ลูกจ้�งประจำ�		ได้รับก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือน		ในวันที่	1	เมษ�ยน		2563		จำ�นวน	51	ร�ย		และ

ได้เลื่อนเงินเดือนในวันที่	1	ตุล�คม		2563		จำ�นวน	50	ร�ย

	 4.	พนกัง�นร�ชก�ร	จำ�นวน	77	ร�ย	ได้รับก�รเล่ือนค่�ตอบแทนประจำ�ปี	พ.ศ.	2563	(1	ตุล�คม	2563)		

จำ�นวน	77		ร�ย			

ปัญห�/อุปสรรค

	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�และลูกจ้�งประจำ�ที่รับก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น															

บ�งร�ยไม่เข้�ใจแนวท�งหลกัเกณฑ์ก�รดำ�เนนิก�รและระยะเวล�ในก�รประเมนิผลก�รปฏบิติัง�น	ก่อให้เกดิก�ร	

ฟ้องร้อง	ร้องเรียนได้	 

ข้อเสนอแนะ

	 ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือนข้�ร�ชก�รก�รเลื่อนขั้นค่�จ้�งลูกจ้�งประจำ�	

และก�รเลือ่นค่�ตอบแทนพนกัง�นร�ชก�รควรให้คว�มรู	้คว�มเข้�ใจระเบียบ	หลกัเกณฑ์และวธิกี�รให้ข้�ร�ชก�ร

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	และลูกจ้�งประจำ�	เข้�ใจแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร	เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง



73

22. ชื่อโครงก�ร : ก�รแข่งขันมหกรรมกีฬ�นักเรียนมัธยมศึกษ�ต้�นย�เสพติด ปีก�รศึกษ� 2563

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำ�นวน  290,000  บ�ท ใช้งบประม�ณ  190,000  บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเย�วชนในโรงเรียนได้ออกกำ�ลังก�ย	เล่นกีฬ�	เพื่อพัฒน�คุณธรรม	คว�มมี

ระเบียบวินัย	และมีนำ้�ใจนักกีฬ�

	 2.	 เพือ่ส่งเสรมิพฒัน�คณุภ�พชวีติเดก็และเย�วชนให้มเีจตคตทิีด่ต่ีอก�รออกกำ�ลงัก�ยและใช้เวล�ว่�ง	

ให้เป็นประโยชน์	เพื่อหลีกเลี่ยงห่�งไกลย�เสพติดและอบ�ยมุขทุกชนิด	

	 3.	เพื่อให้เด็กและเย�วชนได้พัฒน�ทักษะกีฬ�และมีม�ตรฐ�นก�รแข่งกีฬ�ให้สูงขึ้น

	 4.	เพื่อเป็นก�รเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทนไปเข้�ร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น

กิจกรรม

	 จดัสรรงบประม�ณให้กบัโรงเรยีนในสงักดัเพ่ือพัฒน�ทักษะด้�นกฬี�สำ�หรับนกัเรียนจำ�นวน	6	โรงเรียน			

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	โรงเรียนบรบือวิทย�ค�ร		

	 	 จัดอบรมพัฒน�ทักษะด้�นกีฬ�สำ�หรับนักเรียน	จำ�นวน	1,000		คน		ณ		โรงเรียนบรบือวิทย�ค�ร	

อำ�เภอบรบอื		จงัหวัดมห�ส�รค�ม		เพือ่เสรมิสร้�งส่งเสรมิให้นกัเรียนมทีกัษะด้�นกฬี�ส่งผลให้นกัเรยีน	มสีขุภ�พ	

ร่�งก�ยที่แข็งแรงมีคว�มพร้อมในก�รเรียน

	 2.	โรงเรียนมห�วิช�นุกูล

	 	 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์กีฬ�	 เพื่อใช้ในก�รจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พนักเรียน																															

โรงเรียนมห�วิช�นุกูล		ปีก�รศึกษ�	2563		สำ�หรับนักเรียนจำ�นวน		93		คน		คิดเป็นร้อยละ	100

	 3.	โรงเรียนส�รค�มพิทย�คม	

	 	 จดักิจกรรมอบรมพฒัน�ทักษะด้�นกีฬ�นกัเรียนโรงเรยีนส�รค�มพทิย�คม	ทีม่คีว�มสนใจท�งด้�น

	ก�รกีฬ�ทั้งกีฬ�ฟุตบอลและวอลเลย์บอล	จำ�นวน	500	คน	ที่ไม่ใช่นักเรียนโครงก�รห้องเรียนกีฬ�	ในวันที่	30		

กันย�ยน	2563	ณ	ห้องประชุม	100	ปี	โรงเรียนส�รค�มพิทย�คม	และสน�มกีฬ�	โรงเรียนส�รค�มพิทย�คม

	 	 กิจกรรมภ�คเช้�	 เป็นก�รอบรมสร้�งแรงบันด�ลใจ	 ทักษะคว�มส�ม�รถ	 ระเบียบวินัย	 คว�ม

โดดเด่น	ของก�รเป็นนักกีฬ�รวมทั้งก�รดูแลตนเองด้�นสุขภ�พร่�งก�ยที่สมบูรณ์แข็งแรงของก�รเป็นนักกีฬ�

	 	 กจิกรรมภ�คบ่�ยช่วงแรก	 เป็นก�รปฏบิติัตนท�งด้�นก�รกฬี�ท่ีสนใจ	 เพ่ือพัฒน�สู่คว�มเป็นเลศิ	

ท�งด้�นก�รกีฬ�และสู่คว�มเป็นนักกีฬ�มืออ�ชีพ

	 	 กิจกรรมภ�คบ่�ยช่วงหลัง	 เป็นกิจกรรมภ�คสน�มต�มกลุ่มคว�มส�ม�รถในกิจกรรมก�รกีฬ�															

ที่สนใจทั้งกีฬ�ฟุตบอลและวอลเลย์บอล

	 	 จ�กก�รสอบถ�มคว�มพึงพอใจของนักเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรม	ผลปร�กฏว่�	นักเรียนมีคว�ม							

พึงพอใจ	ต่อก�รจัดกิจกรรมในระดับดีม�ก	ร้อยละ	95.32	และอย�กให้มีก�รจัดกิจกรรมโครงก�รฯ	ดังกล่�ว		

อย่�งน้อยภ�คเรียนละ	1	ครั้ง
	 	 4.	โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทย�ค�ร
	 	 4.1	จัดกิจกรรมก�รอบรมทักษะด้�นกีฬ�ประเภทฟุตบอล	ฟุตซอล		และวอลเลย์บอล			 	
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	 	 	 -	กิจกรรมที่	1	ก�รจัดกิจกรรมอบรมให้คว�มรู้		เรื่อกฎ		กติก�		ระเบียบก�รแข่งขันฟุตบอล																							
ฟุตซอล		วอลเลย์บอล		และก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รแข่งขันกีฬ�
	 	 	 -	กิจกรรมที่	2	แบ่งกลุ่มก�รปฏิบัติก�ร		ฝึกทักษะกีฬ�ฟุตบอล	ฟุตซอล		วอลเลย์บอล
	 	 4.2		จัดฝึกอบรมทักษะด้�นกีฬ�ประเภทฟุตบอล	ฟุตซอลและวอลเลย์บอล	ประจำ�ปี	2563	
ระหว่�งวันที่	8	-	9	ตุล�คม	2563	เวล�	09.00-	16.00	น.	ณ	โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทย�ค�ร	อำ�เภอพยัคฆภูมิพิสัย		
จังหวัดมห�ส�รค�ม	 กลุ่มเป้�หม�ย	 ได้แก่	 ผู้เข้�ร่วมก�รอบรมทักษะด้�นกีฬ�ประเภทฟุตบอล	 ฟุตซอล	 และ
วอลเลย์บอล		นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	จำ�นวน	300	คน
	 5.	โรงเรียนเชียงยืนพิทย�คม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จัดอบรมส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนเสริมทักษะด้�นกีฬ�	 นักเรียนจำ�นวน	 100	 คน	 ระหว่�งวันที่															
29-30	 กันย�ยน	2563	สถ�นที่	ณ	โรงเรียนเชียงยืนพิทย�คม	จังหวัดมห�ส�รค�ม	ส่งผลให้นักเรียนส�ม�รถ
พัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ให้เป็นไปต�มแนวท�งก�รจัดทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และเป็นก�รพัฒน�
เครอืข่�ยคว�มร่วมมอืระหว่�งโรงเรยีน	กบัสถ�นประกอบก�ร	กลุม่อ�ชพีอสิระ	และหน่วยง�นภ�ครฐัและเอกชน	
ในก�รศึกษ�สู่ก�รประกอบอ�ชีพด้�นกีฬ�ท่ีมีสมรรถนะคว�มรู้และคุณลักษณะนิสัยตรงต�มคว�มต้องก�รของ
สังคม
	 6.	โรงเรียนบรบือ
	 	 6.1	นักเรียนผ่�นก�รอบรมโครงก�รพัฒน�กีฬ�วอลเลย์บอล		จำ�นวน		100	คน
	 	 6.2	นักเรียนที่เข้�ร่วมอบรมมีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และมีทักษะด้�นกีฬ�วอลเลย์บอลที่ดีขึ้น

ปัญห�/อุปสรรค
	 เนื่องจ�กเกิดก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(Covid-19)	ส่งผลให้ไม่ส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียนได้	จึงต้องมีก�รปรับเปลี่ยนกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รเดิม																				
ที่ว�งแผนไว้
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23. ชื่อโครงก�ร : ก�รรับนักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563
งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร  สพฐ. จำ�นวน 10,000 บ�ท ใช้งบประม�ณ 10,0000  บ�ท 
      สพม.26 จำ�นวน 3,660 บ�ท ใช้งบประม�ณ 3,660 บ�ท
วัตถุประสงค์
		 1.		เพื่อจัดทำ�นโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563	
				 2.		เพื่อส่งเสริมก�รประช�สัมพันธ์ก�รรับนักเรียน	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2563	
	 3.		เพื่อจัดตั้งศูนย์ประส�นง�นก�รรับนักเรียนของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26		
	 4.		เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลส�รสนเทศเกี่ยวกับก�รรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
	 5.		เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบก�รรับนักเรียนมีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจในก�รดำ�เนินก�รร�ยง�น
ก�รรับนักเรียน	ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด	
กิจกรรม
									1.	โรงเรียนจัดทำ�แผนก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563
									2.	จัดทำ�แนวปฏิบัติก�รรับนักเรียน	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
									3.	ประชุมคณะกรรมก�รรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	
									4.	แจ้งแนวปฏิบัติก�รรับนักเรียนและแผนก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563	ของ	สพม.26
									5.	อบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รร�ยง�นผลก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563	
									6.	จัดตั้งศูนย์ประส�นง�นก�รรับนักเรียน	เขตพื้นที่ก�รศึกษ�
									7.	กิจกรรมเปิดบ้�นวิช�ก�ร	(Open	House)
									8.	ร�ยง�นผลก�รรับนักเรียน	
									9.	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/สถ�นศึกษ�	กำ�กับ	ติดต�ม	ก�รรับนักเรียน
ผลก�รดำ�เนินง�น
	 1.	มีแผนก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563	ของโรงเรียนในสังกัด	ทั้ง	35	โรงเรียน	เพื่อเสนอต่อ												
คณะกรรมก�รรับนักเรียน	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
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กิจกรรม 
         1. โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
         2. จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         3. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         4. แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพม.26 
         5. อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  
         6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
         7. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
         8. รายงานผลการรับนักเรียน  
         9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา กำกับ ติดตาม การรับนักเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 35 โรงเรียน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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       2. ร่างแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ

         
 
       3. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                        
แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563   ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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 4.  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพม.26 เพ่ือให้โรงเรียน            
ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2563  
 

 
 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  สำหรับผู้รับผิดชอบ                   
ของโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน  จำนวน 35 คน 
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 4.  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพม.26 เพ่ือให้โรงเรียน            
ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2563  
 

 
 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  สำหรับผู้รับผิดชอบ                   
ของโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน  จำนวน 35 คน 
 

 

	 4.		แนวปฏิบัติก�รรับนักเรียนและแผนก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563	ของ	สพม.26	เพ่ือให้โรงเรียน												

ได้ใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติ	และประก�ศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1	และมัธยมศึกษ�ปีที่	4	ปีก�รศึกษ�	

2563	

	 5.	อบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รร�ยง�นผลก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563		สำ�หรับผู้รับผิดชอบ																			

ของโรงเรียนในสังกัด	35	โรงเรียน		จำ�นวน	35	คน
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6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา     

 
 
7. กิจกรรมเปดิบ้านวิชาการ (Open House)  ของโรงเรียนในสังกดั 
 

         
      8. รายงานผลการรับนักเรียน  ผ่านระบบรายงานการรับนักเรยีน สพม.26
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6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา     

 
 
7. กิจกรรมเปดิบ้านวิชาการ (Open House)  ของโรงเรียนในสังกดั 
 

         
      8. รายงานผลการรับนักเรียน  ผ่านระบบรายงานการรับนักเรยีน สพม.26

 

8.	ร�ยง�นผลก�รรับนักเรียน		ผ่�นระบบร�ยง�นก�รรับนักเรียน	สพม.26

7.	กิจกรรมเปิดบ้�นวิช�ก�ร	(Open	House)		ของโรงเรียนในสังกัด
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9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา กำกับ ติดตาม การรับนักเรียน 
 

          
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. เนื่องจากในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนเกินแผนการรับนักเรียนที่โรงเรียนได้วางแผนไว้  
 2. ค่านิยม ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัด หรือประจำอำเภอ                   
ทำให้นักเรียนมัธยมประจำตำบลมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ 
 3. ปัญหาการคมนาคมระหว่างบ้านกับโรงเรียน  บางพ้ืนที่โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้านของนักเรียน  
 4. โรงเรียนเอกชน (สามัญ) มีความพร้อมด้านบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ มีบริการรถรับ–ส่ง นักเรียน                       
ส่งผลให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัว นิยมส่งบุตรหลานของเข้าเรียน ร.ร.เอกชน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าถึงชุมชน ผู้ปกครอง เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียน                 
การสอนของโรงเรียนตน  
 2.  การสนับสนุนงบประมาณ จัดทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมข้ึน ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องจาก                  
ในพ้ืนที่ ยังมผีู้ปกครองที่มีฐานะครอบครัวยากจน  
 3.  การสร้างความตระหนัก ความเชื่อม่ัน และให้เห็นความสำคัญของการศึกษาแก่ประชาชน                 
ในพ้ืนที่ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 4. สร้างความตระหนัก แก่ผู้ปกครอง ให้สนับสนุนให้ส่งบุตรหลาน เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 
 5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน และอย่างต่อเนื่อง 
 
24.ชื่อโครงการ:พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26  จำนวน  169,610  บาท ใช้งบประมาณ  159,100 บาท 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ปัญห�/อุปสรรค

	 1.	เนื่องจ�กในก�รรับนักเรียน	ปีก�รศึกษ�	2563	เกิดก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	

(COVID-19)		ส่งผลให้นักเรียนสมัครเข้�เรียนเกินแผนก�รรับนักเรียนที่โรงเรียนได้ว�งแผนไว้	

	 2.	ค่�นิยม	ของผู้ปกครองในก�รส่งบุตรหล�นเข้�เรียนในโรงเรียนประจำ�จังหวัด	หรือประจำ�อำ�เภอ																			

ทำ�ให้นักเรียนมัธยมประจำ�ตำ�บลมีจำ�นวนลดลงเรื่อย	ๆ

	 3.	ปัญห�ก�รคมน�คมระหว่�งบ้�นกับโรงเรียน		บ�งพื้นที่โรงเรียนอยู่ไกลจ�กบ้�นของนักเรียน	

	 4.	 โรงเรียนเอกชน	 (ส�มัญ)	 มีคว�มพร้อมด้�นบุคล�กร	สื่อ	 อุปกรณ์	 มีบริก�รรถรับ–ส่ง	 นักเรียน																							

ส่งผลให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐ�นะท�งครอบครัว	นิยมส่งบุตรหล�นของเข้�เรียน	ร.ร.เอกชน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ผู้บริห�รโรงเรียนต้องเข้�ถึงชุมชน	 ผู้ปกครอง	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นใจในคุณภ�พก�รจัดก�รเรียน																	

ก�รสอนของโรงเรียนตน	

	 2.		ก�รสนับสนุนงบประม�ณ	จัดทุนก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง	และเพิ่มขึ้น	ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องจ�ก																		

ในพื้นที่	ยังมีผู้ปกครองที่มีฐ�นะครอบครัวย�กจน	

	 3.		ก�รสร้�งคว�มตระหนัก	คว�มเชื่อมั่น	และให้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ�แก่ประช�ชนในพื้นที่	

อย่�งครอบคลุมและทั่วถึง

	 4.	สร้�งคว�มตระหนัก	แก่ผู้ปกครอง	ให้สนับสนุนให้ส่งบุตรหล�น	เข้�เรียนโรงเรียนใกล้บ้�น

	 5.	มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน	และอย่�งต่อเนื่อง
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เขต 26 ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้มีประสบการณ์ 
แนวคิด  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกลยุทธ์ให้เท่าทันกับสถานการณ์                
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
จังหวัดกาญจนบุรี 
และกิจกรรมถอดบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ณ ดรีมปาร์ครีสอร์ท  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
13  สิงหาคม  2563 

 
 
 

 
 

14-15  สิงหาคม  2563 
 
 

นายสุริยา  ทองบุญมา 
นางชุติมา  นามศรีอุ่น 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 70 คน  ได้รับการพัฒนาและ
ทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
 
 
 
 

ผลก�รดำ�เนินง�น

	 บุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 จำ�นวน	 70	 คน	 ได้รับก�รพัฒน�และ

ทบทวนก�รปฏิบัติง�นต�มนโยบ�ยและภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ย	ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ					

มีคว�มเข้มแข็งในก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

24. ชื่อโครงก�ร : พัฒน�ศักยภ�พและม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 26

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพม.26  จำ�นวน  169,610  บ�ท ใช้งบประม�ณ  159,100 บ�ท

วัตถุประสงค์
	 1.	เพือ่พฒัน�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัตงิ�น	ของบคุล�กรในสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศกึษ�	เขต	26	
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
	 2.	เพื่อเพิ่มศักยภ�พบุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ให้มีประสบก�รณ์
แนวคดิ	และคว�มคดิรเิริม่สร้�งสรรค์ในก�รปฏิบตังิ�น	และปรบัปรงุกลยทุธ์ให้เท่�ทนักบัสถ�นก�รณ์	ก�รเปลีย่นแปลง					
ในปัจจุบันและอน�คต
	 3.	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบก�รณ์	และองค์คว�มรูใ้นก�รให้บรกิ�รของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�
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25. ชื่อโครงก�ร : ก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รศึกษ�ด้�นนวัตกรรมก�รเรียนรู้ควบคู่ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมคว�มพร้อมด้�นคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำ�นวน 114,000 บ�ท  ใช้งบประม�ณ 114,000 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อพัฒน�และส่งเสริมก�รศึกษ�ด้�นนวัตกรรมก�รเรียนก�รสอนภ�ยใต้สถ�นก�รณ์	COVID-19					

ในโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล

	 2.	เพื่อส่งเสริม	และสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลมีวินัยและจิตสำ�นึกท่ีดีในก�รเลือกผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 3.	เพื่อส่งเสริมคว�มรู้	ผลิตสื่อ	จัดกิจกรรมและบูรณ�ก�รส�ระก�รเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้�นก�รเลือกผลิต

และเลือกซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ต�มนโยบ�ย	Thailand	4.0	

	 4.	เพือ่เตรยีมคว�มพร้อมโรงเรยีนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลในก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปร่งใส	ในก�ร	

ดำ�เนินง�น	(ITA	Oline)

	 5.	เพื่อนิเทศ	กำ�กับ	ติดต�มและประเมินโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	ด้�นก�ร

ส่งเสริมก�รศึกษ�และด้�นก�รสร้�งเครือข่�ยและก�รมีส่วนร่วม

กิจกรรม

	 1.	ก�รสร้�งนวัตกรรมก�รเรียนก�รสอนภ�ยใต้สถ�นก�รณ์	COVID	–	19	โดย	1	โรงเรียน	1นวัตกรรม

						 2.	กจิกรรมก�รประกวดโรงเรยีนคณุภ�พประจำ�ตำ�บลมวีนิยัและจติสำ�นกึทีด่ใีนก�รเลอืกผลติและบรโิภค	

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

					 3.	คว�มพร้อมในก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น	(ITA	Oline)

	 4.	ก�รดำ�เนินง�นนิเทศ	กำ�กับ	และติดต�มก�รศึกษ�	

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 1.	ก�รสร้�งนวัตกรรมก�รเรียนก�รสอนภ�ยใต้สถ�นก�รณ์	COVID	–	19	โดย	1	โรงเรียน	1	นวัตกรรม

โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 จำ�นวน	 17	 โรงเรียน	 มีก�ร

พฒัน�และส่งเสรมิก�รศกึษ�ในก�รดำ�เนนิก�รสร้�งนวตักรรมก�รเรียนก�รสอนภ�ยใต้สถ�นก�รณ์	COVID	–	19	

(1	โรงเรียน	1	นวัตกรรม)	โดยโรงเรียนดำ�เนินก�รแล้วส่งร�ยง�นม�ยังเขตพื้นที่	พร้อมทั้ง	ร�ยง�นผล	และดำ�เนิน

ก�รตอบแบบสอบถ�ม	ผ่�นท�งเว็บไซต์	www.1tambon1school.innoobec.com	เช่น	โรงเรียนว�ปีปทุม									

จัดทำ�แบบฝึกทักษะพัฒน�ก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	1	ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ				

เชื้อไวรัสโคโรน่�	 2019	 โรงเรียนโนนแดงวิทย�คม	 ก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยโปรแกรม	 Google	 Classroom														

ในสถ�นก�รณ์	COVID-19	

	 2.	กจิกรรมก�รประกวดโรงเรยีนคณุภ�พประจำ�ตำ�บลมวีนิยัและจติสำ�นกึทีด่ใีนก�รเลอืกผลติและบรโิภค																								

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	26	 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best	Prac-

tice	 )	สถ�นศึกษ�พัฒน�คุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยมีนโยบ�ยด้�นก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำ�ศ�สตร์ของพระร�ช�สู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนโดยยึดหลักส�มประก�รคือ	 “มีคว�มพอประม�ณ	

มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน”	ม�เป็นหลักในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติควบคู่													กับก�รนำ�เป้�หม�ยของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนม�

เป็นกรอบแนวคิด	 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒน�แล้วมีคุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดใน

อ�เซียนภ�ยในปี	พ.ศ.	2580	ซึ่งกำ�หนด	ให้มี	1	โรงเรียน						1	นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

	 ในก�รนี้เพื่อให้ก�รขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล	ในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และดำ�เนินก�รไปได้อย่�งสมบูรณ์และมีคุณภ�พท�งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ได้จัดกิจกรรมคัดเลือก

โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practice	 )	 สถ�นศึกษ�พัฒน�คุณภ�พชีวิตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	 เพือ่พฒัน�และส่ง

เสรมิคณุภ�พชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของสถ�นศกึษ�	และสนบัสนนุ	โครงก�ร	1	โรงเรียน	1	นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม		ตัวอย่�ง

เช่น	โรงเรียนน�เชือกพิทย�สรรค์	Best	Practice	Zero	Waste	Green	School	โรงเรียนน�โพธิ์พิทย�สรรพ์	นวัตกรรม	ปุ๋ย

หมักธรรมช�ติ	โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทย�ค�ร	คิด	ใช้	ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โรงเรียนว�ปีปทุม	โรงเรียนค�ร์บอนตำ่�	ลดก�รใช้

พลังง�นไฟฟ้�ในโรงเรียน
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3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล             
จำนวน 17 โรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนในการประเมิน ITA Online  สถานศึกษา โรงเรียนละ 
2,000 บาท โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายโดยตรง และมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ITA 
Online 2020 Moving Forward พัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. การดำเนินงานนิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษา  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้นิเทศติดตามร่วมกับการนิเทศติดตามโรงเรียนใน
การเตรียมความพร้อมช่วงสถานการณ์ COVID - 19  จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1  การประเมินความพร้อมในการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่      
18 - 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019  ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2563  และได้ดำเนินการประชุมการเตรียมความ
พร้อมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการรายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
www.1tambon1school.innoobec.com  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 

เอกสารกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice ) 

	 3.	ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น	(ITA	Online)	โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล

	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ได้จัดสรรงบประม�ณให้โรงเรียนคุณภ�พประจำ�

ตำ�บล	จำ�นวน	17	โรงเรียน	ในก�รเตรียมคว�มพร้อมโรงเรียนในก�รประเมิน	ITA	Online	สถ�นศึกษ�	โรงเรียน																								

ละ	2,000	บ�ท	โรงเรียนดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยโดยตรง	และมีก�รจัดประชุมเตรียมคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินก�ร	ITA	

Online	2020	Moving	Forward	พัฒน�เพื่อเปลี่ยนแปลง	กลุ่มเป้�หม�ยโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล

	 4.	ก�รดำ�เนินง�นนิเทศ	กำ�กับ	และติดต�มก�รศึกษ�	

	 	 สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�มธัยมศกึษ�	เขต	26	ได้นเิทศตดิต�มร่วมกับก�รนเิทศตดิต�มโรงเรยีน	

ในก�รเตรียมคว�มพร้อมช่วงสถ�นก�รณ์	 COVID	 -	 19	 จำ�นวน	 2	 ครั้ง	 โดยครั้งที่	 1	 ก�รประเมินคว�มพร้อม											

ในก�รเตรียมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในสถ�นก�รณ์	 แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 2019	 ในระหว่�ง

วันที่	18	-	25	พฤษภ�คม	2563	และครั้งที่	2	ก�รติดต�ม	ตรวจสอบและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ก�รเปิด

เรียนของสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26		ในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของ

โรคติดเชื้อ

	 	 ไวรัสโคโรน�	2019	ระหว่�งวันที่	 1	 -	9	กรกฎ�คม	2563	และได้ดำ�เนินก�รประชุมก�รเตรียม

คว�มพร้อมก�รนิเทศ	ติดต�มและประเมินผลก�รร�ยง�นข้อมูลผ่�นท�งเว็บไซต์	www.1tambon1school.					

innoobec.com		โรงเรียนคณุภ�พประจำ�ตำ�บลในวนัที	่4	สงิห�คม	2563	เวล�	08.00	–	16.30	น.	ณ	ห้องประชุม	

150	ปีเมืองมห�ส�รค�ม		สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

เอกส�รกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล	

ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice	)
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ปัญห�และอุปสรรค

	 1.	ก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล	ในงบที่ได้รับจัดสรรม�ได้ดำ�เนินก�รล่�ช้�เนื่องจ�ก

สถ�นก�รณ์	COVID	-	19	ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นในบ�งส่วนมีข้อจำ�กัด

	 2.	ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับ	ก�รประเมิน	ITA	Online		สถ�นศึกษ�โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล	ได้รับ

คว�มชัดเจนในก�รดำ�เนินง�นที่ช้�	ทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนเกี่ยวกับ	ITA	Online		สถ�นศึกษ�	ทำ�ได้ล่�ช้�

ข้อเสนอแนะ
	 งบประม�ณที่ได ้ รับไม่เพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�นในกรอบของวัตถุประสงค์โรงเรียนคุณภ�พ														

ประจำ�ตำ�บล

26. ชื่อโครงก�ร : ติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�

     เขต 26 ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563  

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำ�นวน 40,000 บ�ท ใช้งบประม�ณ 24,000 บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	เพ่ือติดต�ม	ประเมินผล	ระดับคุณภ�พก�รปฏิบัติง�นของสถ�นศึกษ�ในสังกัด	และของสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ต�มยุทธศ�สตร์	กลยุทธ์	จุดเน้นปีงบประม�ณ	2563

	 2.	เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รปฏิบัติง�นของของสถ�นศึกษ�ในสังกัด	และของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ต�มยุทธศ�สตร์	กลยุทธ์	จุดเน้น	ปีงบประม�ณ	2563

	 3.	เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภ�พก�รปฏิบัติง�นของของสถ�นศึกษ�ในสังกัด	และของสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ต�มยุทธศ�สตร์	กลยุทธ์	จุดเน้น	ปีงบประม�ณ	2563

	 4.	 เพื่อแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์	 กลยุทธ์ของสถ�นศึกษ�

ในสังกัดและของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ปีงบประม�ณ	2563	ให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม

	 1.	 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ประชุมเตรียมก�รต้อนรับก�รตรวจติดต�ม

ยุทธศ�สตร์	กลยุทธ์ทั้ง	2	ครั้งในปีงบประม�ณ

	 2.	สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนในสังกัด	

จำ�นวน	2	ครั้ง

				 3.	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	ติดต�มก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�ร

ศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	จำ�นวน	2	ครั้ง
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ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงาน             
ผลการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจน                
ตามผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 ดีมาก 
 

 
 
27.ชื่อโครงการ:การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำนวน... 11,900....บาท ใช้งบประมาณ…11,410…..บาท 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
กิจกรรม 
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) การประกวดผลงานดีเด่นของโรงเรียนภาพประจำ
ตำบล 
 

ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 
การประกวดผลงานดีเด่นของโรงเรียนภาพประจำตำบล กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 17 โรงเรียน ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการแสดงออก
ของนักเรียน และได้รับการส่งเสริมกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยดำเนินการในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม                 

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�มธัยมศึกษ�	เขต	26	และสถ�นศกึษ�ในสงักดั	ส�ม�รถร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิ

ง�นได้อย่�งมคุีณภ�พและประสทิธภิ�พ	บรรลตุ�มวตัถปุระสงค์	และเป้�หม�ย	ได้อย่�งชดัเจน	ต�มผลก�ร	ตดิต�ม

ประเมินผลก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต�มตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ

ร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 ของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	 สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ี

ก�รศึกษ�มธัยมศกึษ�	เขต	26	คะแนนเฉลีย่รวม	3.80	ดีม�ก

27. ชื่อโครงก�ร : ก�รพัฒน�ศักยภ�พนักเรียนและส่งเสริมภ�วะผู้นำ�ให้ผู้บริห�ร ครู และบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ� โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำ�นวน... 11,900....บ�ท ใช้งบประม�ณ…11,410…..บ�ท

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อพัฒน�และส่งเสริมศักยภ�พนักเรียนในโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล

	 2.	 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภ�วะผู้นำ�ให้ผู้บริห�ร	 เสริมสร้�งศักยภ�พให้กับครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล

กิจกรรม

	 กิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Symposium)	ก�รประกวดผลง�นดีเด่นของโรงเรียนภ�พประจำ�ตำ�บล

ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 จัดกิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (Symposium)	

ก�รประกวดผลง�นดีเด่นของโรงเรียนภ�พประจำ�ตำ�บล	กับโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	จำ�นวน	17	โรงเรียน	ได้รับก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พก�รแสดงออกของ

นักเรียน	และได้รับก�รส่งเสริมกิจกรรมภ�วะผู้นำ�ให้ผู้บริห�ร	เสริมสร้�งศักยภ�พให้กับครู	และบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ�	โดยดำ�เนินก�รในวันที่	18	กันย�ยน	2563	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนผดุงน�รีมห�ส�รค�ม																	
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โดยกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลได้มีเวทีก�รนำ�เสนอผลง�นและมีคว�มส�ม�รถ													

ในก�รแสดงออก	ครู	โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลได้มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พ

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและผู้บริห�รโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล	เกิดคว�มเข้�ใจและตระหนักในก�รเป็น

ผู้นำ�ที่ดีและส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมในก�รพัฒน�โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล	 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

ต่อไป

ปัญห�และอุปสรรค

	 ก�รได้รับงบประม�ณม�ช่วงปล�ยปีงบประม�ณ	ทำ�ให้ก�รจัดกิจกรรมของโรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล	

เข้�ร่วมได้ไม่ครบ	สืบเนื่องจ�กไม่มีเวล�ก�รเตรียมคว�มพร้อมทำ�

ข้อเสนอแนะ

	 ท�ง	สพฐ.	จัดสรรให้โรงเรียนดำ�เนินง�นเองเลยจะรวดเร็วม�กกว่�
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บทที่  4

สรุปผลก�รดำ�เนินง�นและข้อเสนอแนะ

	 ในปีงบประม�ณ	 2563	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ได้ดำ�เนินก�รขับเคลื่อน

นโยบ�ยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	เพ่ือให้ดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�	ในสังกัด	

โดยมีสถ�นศึกษ�	จำ�นวน	35	แห่ง	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	 ได้มีก�รว�งแผนพัฒน�ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�	

เพื่อให้ครอบคลุมและตรงคว�มต้องก�รของสถ�นศึกษ�และสอดคล้องเป็นไปต�มนโยบ�ยของสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	โดยสรุปผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้

 1. ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร มีผลก�รดำ�เนินง�นแต่ละร�ยก�รดังนี้

	 	 1.1	ผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�ต�มตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	คะแนนเฉลี่ยรวม	3.86	ดีม�ก

	 	 1.2	ผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�ต�มตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	คะแนนเฉลี่ยรวม	3.80	ดีม�ก

	 	 1.3	ร�ยง�นผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รและจัดก�รของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

ต�มม�ตรฐ�นสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	ของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	

เขต	26	ระดับคะแนน	176.5	ดีม�ก			 	 	 	 	

	 	 1.4	ร�ยง�นผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รและจัดก�รของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

ต�มม�ตรฐ�นสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	

เขต	26	สรุปคะแนนรวมม�ตรฐ�น	3	ม�ตรฐ�น	ดีม�ก			

	 	 1.5	 คะแนนก�รประเมินตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติก�รประจำ�

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2562	 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 (สพม.เขต	 26)	 ก�รประเมินองค์ประกอบที่	 1	

คะแนน	4.15707	ประเมินผู้บริห�รคะแนน	4.22156	คิดเป็นร้อยละ	84.43	อยู่ในระดับม�ตรฐ�นขั้นสูง		

	 	 1.6	 คะแนนก�รประเมินตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติก�รประจำ�

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	(สพม.เขต	26)	คะแนนเฉลี่ยรวม	4.50701	ระดับ

คุณภ�พ												

	 	 1.7	ผลก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใส่ในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	26	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ	95.43อยู่ในระดับคว�มโปร่งใส	AA	

คิดเป็นลำ�ดับที่	28	จ�กจำ�นวน	สพท.	225	เขต	ทั้งประเทศ
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 2. ผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน

		 	 ผลก�รทดสอบและประเมินคุณภ�พท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	O	–	Net	ระดับมัธยมศึกษ�	ปีท่ี	3		

ปีก�รศึกษ�	2562	เทียบกับปีก�รศึกษ�	2561	ในประเทศพบว่�ลดลง	2	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คือวิทย�ศ�สตร์

และคณิตศ�สตร์	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ	 6.03	 และ	 3.31	 ต�มลำ�ดับ	 และค่�คะแนนระดับเขตพื้นที่							

ก็ลดลง	2	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เช่นกันคือวิทย�ศ�สตร์ละคณิตศ�สตร์ลดลงร้อยละ6.88และ3.61	ต�มลำ�ดับ

	 	 ผลก�รทดสอบและประเมินคุณภ�พท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	O	–	Net	ระดับมัธยมศึกษ�												

ปีที่	6		ปีก�รศึกษ�	2562	เทียบกับปี	2561	ในระดับประเทศพบว่�ลดลง	4	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	คือ	คณิตศ�สตร์	

ภ�ษ�ไทย		ภ�ษ�อังกฤษ	และวิทย�ศ�สตร์	โดยมีคะแนนลดลงร้อยละ	5.31,	5.10,	2.21	และ	1.31	ต�มลำ�ดับ	

ส่วนค่�คะแนนระดับเขตพื้นที่ก็ลดลง	4	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เช่นกันคือ	ภ�ษ�ไทย,	คณิตศ�สตร์,	ภ�ษ�อังกฤษ

และวิทย�ศ�สตร์ลดลงร้อยละ	5.24	5.12	1.56	1.29	ต�มลำ�ดับ

 3. ผลก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

	 	 ผลก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�	สำ�นักง�นเขต

พ้ืนท่ีก�รศึกษ�	 เขต	 26	 ได้จัดโครงก�รพัฒน�และยกระดับคุณภ�พระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ�	

เพื่อชี้แจงแนวท�งก�รประเมินตนเอง	ของสถ�นศึกษ�ในลักษณะก�รประเมินแบบองค์รวมเน้นก�รประเมิน			

ที่มีข้อมูลหลักฐ�นเชิงประจักษ์	 มีก�รบรรย�ยคุณภ�พต�มสภ�พที่เป็นจริงโดยอ�ศัยหลักฐ�นข้อมูลทั้งเชิง

ปริม�ณและคุณภ�พควบคู่กันก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในรูปแบบใหม่ต�มกฎกระทรวงก�รประกัน

คุณภ�พภ�ยใน	 พ.ศ.	 2561	 และนำ�สู ่ก�รเขียนร�ยง�นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�	

ทั ้ง	 3	 ม�ตรฐ�น	 เพื่อเป็นก�รเตรียมพร้อมรับก�รประเมินภ�ยนอกของสถ�นศึกษ�ในรอบที่	 4	 ผลจ�กก�ร

จัดโครงก�รสถ�นศึกษ�	 ส�ม�รถเขียนร�ยง�นผลก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของ	

สถ�นศึกษ�	 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 มีก�รสะท้อนผลนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 ต�มม�ตรฐ�นก�ร

ศึกษ�ของสถนศึกษ�	ได้อย่�งชัดเจน		 	

 ข้อเสนอแนะ

	 	 จ�กสภ�พก�รดำ�เนินง�นและคว�มต้องก�รก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 26	 ทั้งระดับโรงเรียน	 และระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ของผู้เกี่ยวข้องกับก�ร

จัดก�รศึกษ�	ซึ่งเป็นประเด็นที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	และโรงเรียนในสังกัดดำ�เนิน

ก�รอย่�งต่อเนื่องแต่ยังมีผลก�รยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ที่ยังไม่ดีเท่�ที่ต้องก�ร	 ดังนั้นก�รยกระดับ

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใต้คว�มต้องก�รด้�นบุคล�กรและงบประม�ณจึงควรดำ�เนินก�รในรูปของเครือข่�ย

คว�มร่วมมือของโรงเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เพื่อให้ได้ช่วยเหลือกัน	ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รโดย

มุ่งผลสัมฤทธิ์และก�รพัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือก�รจัดก�รศึกษ�ในก�รขับเคล่ือนคุณภ�พก�รศึกษ�ของ

โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ไปพร้อมๆกัน	และเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน
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คณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2563 

ที่ปรึกษ�

	 1.	น�ยทองสุข	ม�ตย์คำ�มี				รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�รกัษ�ร�ชก�รแทน																		 

	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 2.	น�ยสุริย�		ทองบุญม�			รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

	 3.	น�ยสิทธิพล		พหลทัพ	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26

คณะทำ�ง�น

	 1.	น�งนวพรรดิ์	น�มพุทธ�	 					 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มนิเทศติดต�มและประเมินผล

	 2.	น�งกุสุม�		โอษะคลัง	 				 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รง�นบุคคล

	 3.	น�ยปกรณ์		ชิณสิทธิ์											 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มนโยบ�ยและแผน

	 4.	น�งขันทอง		พิมพ์แสนศรี	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มอำ�นวยก�ร

	 5.	น�งบุญชู	โคตรบรรเท�	 	 ปฏิบัติหน้�ที่	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มก�รเงินและสินทรัพย์

	 6.	น�งชุติม�	น�มศรีอุ่น	 	 ปฏิบัติหน้�ที่	ผอ.กลุ่มพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

	 7.	น�งวร�ลักษณ์	บุษบง		 	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

	 8.	น�งภวิสร์ภร		อุปนันท์	 	 ผู้อำ�นวยก�รหน่วยตรวจสอบภ�ยใน

	 9.	น�ยเสนอ		เวียงบ�ล	 	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกฎหม�ยและคดี

										10.	บุคล�กรสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	26	ทุกท่�น

จัดทำ�เอกส�รและตรวจสอบ

	 1.น�ยปกรณ์		ชิณสิทธิ์											 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มนโยบ�ยและแผน

	 2.น�งส�วจรรย�		สีแก้ว	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร



 

 

 

 


