
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดทํารายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) เพ่ือเปนการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมและการพัฒนางานตามกลยุทธ จุดเนนและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในรอบ 6 เดือน ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของในการ

ใหขอมูลเพื่อใชประกอบการจัดทํารายงานในครั้งนี้อยางสูงยิ ่ง  และหวังวารายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน)  ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ตลอดจนผูสนใจท่ัวไปใชเปนแนวทางในการศึกษาหาความรูและ

สนับสนุนการศึกษาตอไป 

 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหาสารคาม 

กรกฎาคม  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

สารบัญ 

                     หนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 11. รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน (ปงบประมาณ 2565) 

คํานํา  

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                

มัธยมศึกษามหาสารคาม                                                                                                  1 

- โครงการการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565                                                                       12                                                                                                                                 

- โครงการสงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา / โควตาเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน                 

และสงเสริมผูเรียนใหไดรับการดูแลเต็มศักยภาพ ปการศึกษา 2565                                            18                                          
  

- โครงการโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัย                
  ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา                                                                           20                                                                         
     
- โครงการการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในหนวยงาน   

  โดยใชหลัก ๓R และกิจกรรม  ๕  ส                                                                                  25 
 
- โครงการการประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดับการบริหารจดัการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและยั่งยืน              27 

- ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม                                         30 

- โครงการวันสําคัญและงานรัฐพิธี                                                                                     33 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส                  35 

 

 

 

             

 



1 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 11. รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน (ปงบประมาณ 2565) 

แบบฟอรมรายงานโครงการ สพม.มหาสารคาม 

ช่ือโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

               มัธยมศึกษามหาสารคาม  

ชื่อผูดําเนินการโครงการ (นางสาว) ชลธิชา การถาง ,จรรยา สีแกว, จุฑารัตน หารสระคู 

วัตถุประสงค 

  1. เ พ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการบริหารจัดการดาน

งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  2. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                

พ.ศ. 2565-2569 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 และการรายงานผลการติดตาม 

และประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําป

งบประมาณ 2564 

  3. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัดและสามารถรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

eMENSCR 

   4. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีขอมูลในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานไปใชในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     5. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลการดําเนินการขับเคลื่อน

โครงการ 

 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ    

กิจกรรม 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 65 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

  2. ประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2565 

            3.ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตรและ

แผนระดับรองการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) 

 5. จัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 

2565-2569 เสนอ กศจ. 

 6. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2565 

 7. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565 

 8.กํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

   1) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 20 เลม   

   2) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 100 เลม   

   3) รอยละ 70 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมินบรรลุตามคาเปาหมายและตัวชี้วัดของ

โครงการ  

   4) รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและรูปเลมเอกสาร จํานวน 100 เลม   

   5) รอยละ 100 ของผลดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปตามเปาหมาย 

   6) รอยละ 100 ของผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เปนไปตามเปาหมาย 
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   7) รอยละ 100 ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีรายงานผลการผาน

ระบบกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

   8) รอยละ 90 ของผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถนําเขาขอมูลโครงการท่ีรับผิดชอบได 

 เชิงคุณภาพ  

   1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการบริหารจัดการดานงบประมาณ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

   2. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

   3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด 

    4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสามารถนําขอมูลการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานไปใชในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานในสังกัดมีผลการดําเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก  สพม.มหาสารคาม แผนงานภายใตแผนงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวนเงิน 260,000 บาท  ใชงบประมาณไป  167,623 บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุวตัถุประสงค รอยละ 95 

        1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 65 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

 ผลการดําเนินการกิจกรรม 

 1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามจัดทํากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ            

พ.ศ.2565 ระหวางวันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมชาร-ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ มีผูเขารวม
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ประชุมจํานวน 49 คน 2. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีกรอกบทิศทางและแนว

ทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

คานิยม จุดเนน และยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. ประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2565 

 ผลการดําเนินการ 

 กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับมอบหมายให

ดําเนินการจัดประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 โดยเชิญผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และผูอํานวยการกลุมใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามทุกทานเขารวมประชุม ในวันจันทร ท่ี 25 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 150 ปเมืองมหาสารคาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ซ่ึงจากการพิจารณามติท่ีประชุมตั้งงบประมาณจํานวน 5 ลาน ซ่ึงจะรายละเอียดในรายงานการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2564  
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   3.ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ผลการดําเนินการ 

   ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย ผูเขารวม

ประชุมประกอบดวย บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 57 คน เปนการ

แจงนโยบายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามใหบุคลากรทุกคนได

ทราบและนําไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเสนอโครงการท่ีจะบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 

   

 

 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตรและ

แผนระดับรองการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) 

ผลการดําเนินการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการกับแผนยุทธศาสตรและแผน

ระดับรองการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR)เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมและสรางความรูความเขาใจในการรายงานผลวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการและความ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนระดับรองและการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

(e-MENSCRS) จึงกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 

09.00 น เปนตนไป ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 



6 
 

ผูเขารับการอบรมจํานวน 68 คน มีผลการทดสอบกอนอบรมอยูท่ี 7 คะแนน จาก 20 คะแนน ผลการทดสอบ

หลังอบรม อยูท่ี 14 คะแนนจาก 20 คะแนน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมมีความรูท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

 5. จัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

พ.ศ. 2565-2569 เสนอ กศจ. 

 ผลการดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไดจัดทําจัดทํารางและรูปเลมแผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565-2569 และรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอ กศจ. ซ่ึงมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

มหาสารคามดานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565และประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 ซ่ึงผานมิติ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ซ่ึงเม่ือผานมิติท่ีประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคามไดนํารูปเลม ท้ัง 3 เลม เขาโรงพิมพ จํานวนท้ังสิ้น 120 เลม เพ่ือใหบุคลากรใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามใชประโยชนตอไป 
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 6. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2565 

ผลการดําเนินงาน  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงาน                     

ผลการดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ไดอยางชัดเจน                

ตามผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

1.การประชุมการตรวจราชการการติดตามนโยบาย จุดเนน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 19 

เมษายน 2565 ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมี

ผูเขารวมประชุมจํานวน 50 คน   

2.เพ่ือใหการรายงานขอมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเนน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 ให

บรรลุตามวัตถุประสงค 
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ผลการดํ า เนิ น งาน   การตรวจราชการและติ ดตามประ เ มินผลการจั ดการ ศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการท่ี 

12  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เม่ือวันท่ี 1  เมษายน  2565  ณ หองประชุม

พระเทพสิทธาจารย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยไดนําเสนอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนี้  

กรณีเรงดวน ประกอบดวย 

1. พานองกลับมาเรียน  

2.MOE Safety Center   

3.การเรียนการสอนในชวง COVID-19   

4.โรงเรียนคุณภาพ   

 

กรณีปกติ ประกอบดวย  

1.ดานการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 

2.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

3.ดานความรวมมือ 

4.ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 ผลการดําเนินงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค   

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมผูตรวจราชการลงพ้ืนท่ีโรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
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 7.การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565 

 ผลการดําเนินงาน    ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากยังไมสิ้นปงบประมาณ 2565  

 8.กํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม 

  ผลการดําเนินงาน   ตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน  260,000 บาท  เบิกจายไปแลว  

167,623  บาท  คงเหลือ  92,377  บาท 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

  1 . การจัดทําแผนลาชาเนื่องจากรอนโยบายจาก สพฐ.  

   2. ในการจัดทําโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปนั้นเนื่องจากแตละกลุมมีภารกิจ                                 

ท่ีจะตองขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติแตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมามีคอนขางจํากัด จึงเกิดปญหา                       

เรื่องงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานเพราะตองดําเนินงานพรอมๆ กันทุกฝาย 

   3. การนํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือใชในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไปดําเนินงาน

ซํ้าซอนกับโครงการ/กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหเกิดการใชงบประมาณ

ซํ้าซอน 

   4. โครงการท่ีดําเนินการหรือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปไมสามารถตอบสนองการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ (KRS) หรือการรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัด                

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ,การรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร กลยุทธ (E-Mes) และการบริหารจัดการศึกษา                         

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : สตผ.) , การรายงาน

ผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค ,การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด             

การรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) และการรายงานติดตามผลการดําเนินงาน ของ

สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยางครบถวน เนื่องจากผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดไมไดใหความสําคัญหรือศึกษาทําความเขาใจแบบรายงานตางๆท่ีเก่ียวของกอน จะเสนอโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป เม่ือดําเนินงานหรือกิจกรรมในโครงการ จึงไมสามารถตอบสนองการรายงาน

ผลการดําเนินงานตางๆ ได 
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ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

  1. เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด อาจจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของโครงการและหากโครงการ/ 

กิจกรรมใด มีงบประมาณจัดสรรมาโดยตรงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ถาพิจารณา 

เห็นวาพอสมควรท่ีจะสามารถดําเนินกิจกรรมผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติไดก็ควรพิจารณา  ตัดงบประมาณท่ี

ซํ้าซอนหรือตัดโครงการ/กิจกรรมนั้นออกจากแผนปฏิบัติการประจําป หรือใหคงไวแต รองบประมาณท่ีรับจัดสรร

จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยตรง ถาไมเพียงพอจึงเสนอ ของบประมาณเพ่ิมจาก

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณา ตอไป 

  2. ในการดําเนินงานเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหนวยเหนือ ควรบูรณาการทํางานรวมกัน            

โดยเฉพาะ กพร.สพฐ. และสํานักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( สตผ.) และสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค  และสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทํา

ระบบรายงานและแบบรายงานผลการดําเนินงานรวมกันเพ่ือลดภาระการรายงานการและจัดทําเอกสารตางๆ 

ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหลายครั้งรวมท้ังเพ่ือความชัดเจนในการจัดทํากิจกรรม               

และโครงการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติจะไดดําเนินการในครั้งเดียวเตรียมสิ่งตางๆ ท่ีหนวยเหนือ

ตองการ จะไดมีเวลา ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาแกไขการดําเนินงานรวมกับสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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แบบฟอรมรายงานโครงการ 

ช่ือโครงการ  การรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 

 ดําเนินการแลว  (อยูระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จ) 

 ยังไมดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  สพฐ. จํานวน......-.........บาท ใชงบประมาณ………-…………..บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จํานวน..10,000..บาท  ใชงบประมาณ (ใชไปแลว)…6,785..

บาท              

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565  

     2. เพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2565  

3. เพ่ือจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

4. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนท่ีเปนปจจุบัน 

 5.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบการรับนักเรียนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินการรายงาน 

การรับนักเรียน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

กิจกรรม 

1. ประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

2. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 3. ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดสามารถ

ดําเนินการรายงานผลการรับนักเรียนไดทันตามกําหนดเวลา 

4. จัดทําเอกสาร/ขอมูลประกอบการประชุมสรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ตามปฏิทิน สพฐ. 

โดยผานระบบของ สพฐ. 

5. ติดตามและตรวจเยี่ยมติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

6. จัดทําเอกสารสรุป/รายงานผลการรับนักเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ (อยูระหวาง

ดําเนินการ) 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 80 

     ไมบรรลุวัตถุประสงค 
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(บรรยาย) 

1. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน 
2. ผูรับผิดชอบการรับนักเรียน รายงานผลการรับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพขอมูลเปนปจจุบัน                 

ทันกําหนดเวลา          
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน                     

เปนปจจุบนั  
4. นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น ป.6 ในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนในสังกัด ไดเขาศึกษาตอ ชั้น ม.1 ไมต่ํา

กวารอยละ 70 (อยูระหวางดําเนินการ) 
5. นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนในสังกัดไดเขาศึกษาตอ ชั้น ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 

80 (อยูระหวางดําเนินการ) 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 1. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเหมือนทุกปการศึกษา  

 2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทําใหการติดตามการรับนักเรียนมีอุปสรรค 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจัดสรรงบประมาณเหมือนทุกปการศึกษา 

 2. สพม.มหาสารคาม รวมวางแผนการดําเนินงานในการติดตามการรับนักเรียนในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทําใหการติดตามการรับนักเรียนมีอุปสรรค 

(มีภาพประกอบ 1-4 ภาพ) 

 

ภาพการประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการรับนักเรียน 

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม 150 ป เมือง มคฯ 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 7 ก.พ.65 หอง 150 ป เมือง มคฯ      ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 28 ก.พ.65 หอง 150 ป เมือง 

มคฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุม/อบรมการรายงานผลการรับนักเรียน ผานรูปแบบออนไลน เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565  
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ภาพการติดตามการรับนักเรยีนหองเรียนพิเศษ  

ติดตามการรับสมัคร ระหวางวันท่ี 19-23 ก.พ.2565 ณ โรงเรียนผดุงนารี, วาปปทุม, สารคามพิทยาคม  

  

 

ภาพการติดตามการรับนักเรยีนหองเรียนท่ัวไป  

ติดตามการสอบ ระหวางวันท่ี 26-27 มี.ค.2565 ณ โรงเรียนผดุงนารี, วาปปทุม, สารคามพิทยาคม 
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ติดตามการสอบ ระหวางวันท่ี 26-27 มี.ค.2565 ณ โรงเรียนผดุงนารี, วาปปทุม, สารคามพิทยาคม 

ผูร้ายงาน นางสาวธิดารตัน ์ พลศร ี นกัวิชาการศกึษา  ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 
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แบบฟอรมรายงานโครงการ 
 

ช่ือโครงการ สงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา / โควตาเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน                 

และสงเสริมผูเรียนใหไดรับการดูแลเต็มศักยภาพ ปการศึกษา 2565 

 ดําเนินการแลว (แตยังไมสิ้นสุด อยูระหวางดําเนินการ) 

 ยังไมดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  สพฐ. จํานวน.................บาท          ใชงบประมาณ………………บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จํานวน 10,000 บาท  ใชงบประมาณ   1,050  บาท              

วัตถุประสงค 

1 เพ่ือใหนักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และโอกาส

การศึกษาตอ 

2 เพ่ือใหมีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติ ในการสงเสริมใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับโอกาสใหเขาถึง

บริการดานทุนการศึกษา และการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ เปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนสามารถนําไปใชได 

3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอ 

4 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาตลอดจนขาดแคลนโอกาสไดรับ

การดูแล เขาถึง และไดรับทุนการศึกษา และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

5 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีศักยภาพใหไดรับทุนการศึกษา 

และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

6 เพ่ือเปนการติดตามนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษา 

กิจกรรม 

 1. การจัดทําขอมูลนักเรียนขอรับทุนการศึกษา โควตาศึกษาตอ และผูเรียนท่ีตองการพัฒนา 

 2. การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา โควตาศึกษาตอ และกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหไดไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 3. การติดตามนักเรียนทุนการศึกษา โควตาศึกษาตอ  

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ 70 

     ไมบรรลุวัตถุประสงค 

(บรรยาย) 
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1 นักเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการดานทุนการศึกษา และโอกาสดาน

การศึกษาตอ และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2 มีหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบัติ ในการสงเสริมใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการ

ดานทุนการศึกษา การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

3 นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาไดรับทุนการศึกษา การศึกษาตอ และไดรับการ

สงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4 นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาตลอดจนขาดแคลนโอกาสไดรับการดูแล เขาถึง และ

ไดรับทุนการศึกษา การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

5 นักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพใหไดรับทุนการศึกษา การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

1. การแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019  

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีเก่ียวของในดานนี้ใหหลากหลาย และเพ่ิมนวัตกรรมในชวงการดําเนินงาน

ท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

ผูร้ายงาน นางสาวธิดารตัน ์ พลศร ี นกัวิชาการศกึษา  ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 
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แบบฟอรมรายงานโครงการ 

 

ช่ือโครงการ…โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัย                

         ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  

 

 ดําเนินการแลว (อยูระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จ) 

 ยังไมดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  สพฐ. จํานวน.........................บาท ใชงบประมาณ…………………..บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จํานวน.....105,000..บาท ใชงบประมาณ…5,400..

บาท              

วัตถุประสงค 

   1. เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางภูมิคุมกัน

ทางสังคม งานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กเด็กนักเรียนใหเขมแข็ง 

และยั่งยืนและการสรางเครือขายเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของศูนยเฉพาะกิจคุมครองดูแลชวยเหลือนักเรียน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (ฉก.ชน.สพม.มหาสารคาม) 

             2. เพ่ือสงเสริมศักยภาพใหครูไดพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาใหมี

ความเขมแข็ง สามารถรวมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอเนื่อง              

             3. เพ่ือสงเสริมความรูดานความปลอดภัยใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีรูความ

เขาใจในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม และนําไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให

นักเรียนในโรงเรียน ไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุมคามรูปแบบใหม  

             4. เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาโดยจัดทําแผนและออกตรวจพ้ืนท่ีเฝาระวัง ปองกันการ

ทะเลาะวิวาทการใชความรุนแรง และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา แกไขปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน ในสังกัด และออกตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบสถานศึกษาและชวง

เทศกาลตางๆ  

              5. เพ่ือติดตามประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการสงเสริมให

นักเรียนชวยเหลือนักเรียนตกหลน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาสใหไดรับการสนับสนุนสงเสริมเขา

เรียนตอและ  ไดเรียนระดับสูงท่ีข้ึน   
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กิจกรรม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและประสบการณเก่ียวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประชุม     

2. ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย  

3. คัดเลือกโรงเรียนดีเดนดานระบบการดูแลฯระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการ/คัดเลือกพนักงาน

เจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  

          4. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพลดอัตราผูเรียนออกกลางคัน.. 

          5.  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน  ดังนี้    

              การเฝาระวังเหตุและการสงเสริมความประพฤตินักเรียนการออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในชวงเทศกาล

ตางๆเชน เทศกาลวันลอยกระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจบูรณาการรวมกับหนวยงานจังหวัด

มหาสารคาม ฯลฯ      

          6.ประชุมการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการปองกันและการยุติการลอ แกลง 

รังแก ในโรงเรียน และโซเชียลมีเดียฯ 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ................................   

     ไมบรรลุวัตถุประสงค 

(บรรยาย) 

     ปฏิบัติการพัฒนาความรูและประสบการณเก่ียวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา   

1. อบรมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ใน
รูปแบบออนไลน ในวันอังคารที่ 25 มกราคม  2565 ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. การเฝาระวังเหตุและการสงเสริมความประพฤตินักเรียนการออกตรวจพ้ืนที่จุดเสี่ยงในชวง
เทศกาลตางๆเชน เทศกาลวันลอยกระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจบูรณาการรวมกับ
หนวยงานจังหวัดมหาสารคาม 

3. ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 
 .................................................................................................................................  

  

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 ................................................................................................................................. 

 (มีภาพประกอบ 1-4 ภาพ) 
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กิจกรรม 

1. อบรมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ใน
รูปแบบออนไลน ในวันอังคารท่ี 25 มกราคม  2565 ณ หองประชุมพุทธกันทรวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ

ชวยเหลือนักเรียน  ดังนี้    

              การเฝาระวังเหตุและการสงเสริมความประพฤตินักเรียนการออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในชวง

เทศกาลตางๆเชน เทศกาลวันลอยกระทง/วันวาเลนไทน/รวมออกตรวจบูรณาการรวมกับหนวยงานจังหวัด

มหาสารคาม 
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ออกตรวจเฝาระวังดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในหวงเทศกาลวันวาเลนไทน ประจําป 

2565 
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รายงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ช่ือโครงการ  การเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในหนวยงาน   

                โดยใชหลัก ๓R และกิจกรรม  ๕  ส  

  √ ดําเนินการแลว 

 ยังไมดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  สพฐ. จํานวน.........................บาท ใชงบประมาณ…………………..บาท 

                                 สพม.มหาสารคาม จํานวน   ๑๒,๐๐๐  บาท  ใชงบประมาณ  ๙,๓๕๐  บาท  

วัตถุประสงค 

 1 . เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดี  มีความตระหนัก

ถึงความสําคัญในการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน   

 2. เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

นําองคความรูไปใชในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการรักษาสิ่งแวดลอม  รวมถึงการลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอยในหนวยงานและประโยชนเพ่ือชุมชน 

 3. เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  โดยนําหลักการ  ๓R  และกิจกรรม  ๕ส  เพ่ือการลดปริมาณ

กระดาษ  และการนํากลับมาใชใหม 

กิจกรรม 

 1.  ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนงานตามโครงการ 

 2.  ดําเนินกิจกรรม ๕ ส  โดยใชหลัก  ๓R จัดทําปายเพ่ือเปนสื่อประชาสัมพันธใหความรู 

 3. ประเมินผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงาน     √ บรรลุวัตถุประสงค รอยละ  ๑๐๐  %   

           ไมบรรลุวัตถุประสงค 

(บรรยาย) 

 การดําเนินตามโครงการเปนเปนตามวัตถุประสงคของโครงการ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ไดดําเนินกิจกรรมไดครบถวน  และมี

ความตระหนักในดานการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 1. งบประมาณยังไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ    

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายไดมากข้ึน 

 2. นโยบายผูบริหารสงผลตอการดําเนินโครงการ รวมถึงแนวปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณ  

ภาพประกอบโครงการ 
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แบบฟอรม์รายงานโครงการ สพม.มหาสารคาม 

 

ช่ือโครงการ การประชมุปฏิบตัิการการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดบัการบรหิารจดัการเขตพืน้ท่ีการศกึษาใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้และยั่งยืน 

ช่ือผูด้าํเนินการโครงการ นายกิตติพิ์ภทัร ์ กาญจนธ์นชาต ิ

วตัถปุระสงค ์

 1. เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

สถานศกึษาบรรลเุปา้หมายตามตวัชีว้ดัตามกรอบการประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  2. เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในการดาํเนินงานตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการผูบ้รหิารใน

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหม้ีความตระหนกัในภารกิจท่ี

จะตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลเุปา้หมาย 

  3. เพ่ือนาํแนวทางในการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัมาใชใ้นการพฒันาองคก์รและขยายผล 

สูส่ถานศกึษาในสงักดั 

  4. เพ่ือใหก้ารจดัทาํรายงานและขอ้มลูการตรวจตดิตามตวัชีว้ดัการดาํเนินการตามมาตรการปรบัปรุง

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการเป็นไปตามผลการดาํเนินงานแตล่ะตวัชีว้ดัท่ีไดก้าํหนดไว ้

  5. เพ่ือพฒันาองคก์รเป็นองคก์รมาตรฐานสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ตามสาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกาํหนด 

กิจกรรม 

1. ประชมุติดตามการดาํเนินการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดบั

เขตพืน้ท่ี รอบท่ี 1 

เปา้หมายเชิงปรมิาณ   

1. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม จาํนวน 40 

คน 

เปา้หมายเชิงคณุภาพ  

1. บคุลากรทางการศกึษาในสงักดั สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม ดาํเนินการรายงานตวัชีว้ดัตาม

มาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอ้ยา่งครบถว้น  
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  2. ทกุกลุม่งานในสงักดั สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม ดาํเนินการสรุปผลการ

ดาํเนินงานตามตวัชีว้ดัได ้100% เพ่ือรายงานขอ้มลูในระบบ KRS (KPI Report System) ของคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ไดค้รบทนัตามกาํหนด  

          3. สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม เป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะและมีความพรอ้ม ในการ

ดาํเนินการยกระดบัคณุภาพการบรหิารงานตามแผนพฒันาองคก์ร ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  4. แตล่ะกลุม่งานในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม และโรงเรยีนสามารถวางแผน

ยทุธศาสตรแ์ละสามารถรวบรวม สรา้ง จดัระเบียน ปรบัเปลีย่น ประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นองคก์รโดยพฒันาระบบจากขอ้มลู

ไปสูส่ารสนเทศ เพ่ือใหเ้กิดความรูแ้ละเป็นฐานขอ้มลูในการจดัความรู(้KM) ในระดบักลุม่และระดบัสถานศกึษา 

การดาํเนินงานของโครงการ 

� ดาํเนินการแลว้ 

งบประมาณ จาก 

� สพฐ. แผนงาน...................ผลผลติ...........................จาํนวนเงิน.........................บาท  

ใชง้บประมาณไป…………………..บาท 

� สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลติ.....................จาํนวนเงิน...14,200....บาท 

 ใชง้บประมาณไป…1,050…..บาท 

� บรูณาการรว่มกบัโครงการ......................................ของกลุม่.................................. 

ช่ือโครงการใหม.่................................................................................... 

 แผนงาน...................ผลผลติ...........................จาํนวนเงิน.........................บาท  

ใชง้บประมาณไป…………………..บาท 

ผลการดาํเนินงาน � บรรลวุตัถปุระสงค ์รอ้ยละ......100.........   

       (บรรยายผลการปฏิบตัิงาน/ดาํเนินงาน) 

 ผูเ้ขา้รว่มประชมุรบัฟังการชีแ้จงแนวทางการรายงานการดาํเนินงานตามตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรุง

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (รอบ 6 เดือน) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความเขา้ใจและมีความตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการรายงานผลการดาํเนินงานตามตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (รอบ 

6 เดือน) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผา่นระบบ KRS และสามารถรายงานผลการดาํเนินงานครบและทนัเวลาท่ี

กาํหนดทกุตวัชีว้ดั 
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ปัญหา / อปุสรรค / ความเสีย่ง 

 1. ปัญหาการเขา้รว่มประชมุ ของผูร้บัผิดชอบตวัชีว้ดั ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดค้รบทกุตวัชีว้ดั 

อาจทาํใหก้ารสือ่สารคลาดเคลือ่น ไมค่รบทกุประเด็น 

ขอ้เสนอแนะ / วิธีการแกไ้ข / แนวทางพฒันา 

 1. แจง้ใหผู้ร้บัผิดชอบตวัชีว้ดั ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้รบัฟังการชีแ้จงยอ้นหลงัช่องทาง youtube 

 

� ยงัไมด่าํเนินการ 

  เหตผุลท่ีไมไ่ดด้าํเนินการ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................

.  
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แบบฟอรมรายงานโครงการ สพม.มหาสารคาม 

 

ช่ือโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาต ิ

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหรมรื่น สวยงาม ปลอดภัย นาอยู  

นาทํางานและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

2. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณขององคกรใหเกิดความประทับใจแกบุคลากรและผูมาบริการ 

อันจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร  

กิจกรรม 

1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนและเสาธงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

พรอมเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง 

2. ตัดแตงก่ิงไมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

3. ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 16 จุด 

4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงซอมแซมปอมยามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม จํานวน 1 จุด 

  5. จางเหมาจัดทําสติกเกอร ชื่อ-สกุล ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 3 ทาน 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. รอยละ 100 ของสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบ มีความสะอาด ความรมเย็น รมรื่น นาอยู

นาทํางาน เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

2. รอยละ 100 ของผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม มีความพึงพอใจ 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

2. ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการหรือมาเยี่ยมเยือน 

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 
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งบประมาณ จาก 

 สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต...........................จํานวนเงิน.........................บาท  

ใชงบประมาณไป…………………..บาท 

 สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต.....................จํานวนเงิน...150,000....

บาท 

 ใชงบประมาณไป…138,000…..บาท 

 

 บูรณาการรวมกับโครงการ......................................ของกลุม.................................. 

ช่ือโครงการใหม.................................................................................... 

 แผนงาน...................ผลผลิต...........................จํานวนเงิน.........................บาท  

ใชงบประมาณไป…………………..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ......100.........   

       (บรรยายผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน) 

กิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม ไดแก  

1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนและเสาธงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

พรอมเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง 

2. ตัดแตงก่ิงไมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

3. ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 16 จุด 

4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงซอมแซมปอมยามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม จํานวน 1 จุด 

  5. จางเหมาจัดทําสติกเกอร ชื่อ-สกุล ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 3 ทาน 

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกกิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

 1. ปญหาดานแรงงาน เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนจําเปนตองใชผูท่ีมีความสามารถ 

ดานชาง เชน การเทปูน ปูกระเบื้อง การเชื่อมเหล็ก เปนตน บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ไมมีความชํานาญในดานนี้ การดําเนินงานจึงเปนไปดวยความยากลําบาก 
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ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. ควรเปลี่ยนวิธีการดําเนินการจากการซ้ือวัสดุอุปกรณมาทําเอง เปน การจางเหมา เพ่ือแกไขปญหา

ดานแรงงาน 

 

 ยังไมดําเนินการ 

  เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  
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แบบฟอรมรายงานโครงการ สพม.มหาสารคาม 

 

ช่ือโครงการ วันสําคัญและงานรัฐพิธ ี

ชื่อผูดําเนินการโครงการ นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาต ิ

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือไดทราบถึงกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 

          2. เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทย 

กิจกรรม 

บุคลากรในสังกัดเขารวมกิจกรรมและวันสําคัญงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน วันข้ึนปใหม งานประเพณีวัน

สงกรานต การเขารวมกิจกรรมรับพิธีท่ีทางจังหวัดมหาสารคามจัดข้ึน  ตลอดจนการประดับผา ตกแตงอาคาร

สถานท่ีราชการในวันสําคัญตาง ๆ 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. รอยละ 100 บุคลากรในสังกัด  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐจัดข้ึน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ 

2. บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทยใหคงอยูตลอดไป 

3. บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทยและดํารงความเปน

ไทย       

การดําเนินงานของโครงการ 

 ดําเนินการแลว 

งบประมาณ จาก 

 สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต...........................จํานวนเงิน.........................บาท  

ใชงบประมาณไป…………………..บาท 

 สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต.....................จํานวนเงิน...7,300....

บาท 

 ใชงบประมาณไป…3,000…..บาท 
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 บรูณาการรวมกับโครงการ......................................ของกลุม.................................. 

ช่ือโครงการใหม.................................................................................... 

 แผนงาน...................ผลผลิต...........................จํานวนเงิน.........................บาท  

ใชงบประมาณไป…………………..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ......100.........   

       (บรรยายผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน) 

กิจกรรมท่ีดําเนินการในวันสําคัญไปแลว ไดแก  

1. งานวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2564 วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดมหาชัย  

พระอารามหลวง ตําบลตลาด อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม และหอประชมุจังหวัดมหาสารคาม 

[พานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง จํานวน 1 พาน] 

2. งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฎาราช

เจา” วันท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม [พานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง 

จํานวน 1 พาน] 

3. งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  

และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ” วันท่ี 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัด

มหาสารคาม 

[พานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง จํานวน 1 พาน] 

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกกิจกรรม 

ปญหา / อุปสรรค / ความเส่ียง 

 1. ปญหาดานการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหจํากัดผูเขารวมงานรัฐพิธี 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

 1. ควรจัดงานรัฐพิธีในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบออนไลน 

 ยังไมดําเนินการ 

  เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................  
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แบบฟอรมรายงานโครงการ สพม.มหาสารคาม 

 

ช่ือโครงการ…........…ประชุมเชิงปฏิบัติการการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส….......… 

ช่ือผูดําเนินการโครงการ…........…นางกฤษณา  กฤตาคม, นางชุติกาญจน  จิรโรจนวณิช 

         และบุคลากรในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย…...............................................… 

วัตถุประสงค 

     เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ผูท่ีเกษียณอายุราชการ               

ในปงบประมาณ 2565  ใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการและสาระสําคัญในสิทธิประโยชนจะไดรับเม่ือ                

เกษียณอายุราชการ และสามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Filing)  

รวมถึงประโยชนจากระบบบําเหน็จบาํนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION ไดประโยชนสูงสุด  

จึงเห็นควรเสริมสรางความรูความเขาใจ เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดเต็มประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

กิจกรรม 

   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (E-
Filing)  ผานระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION 

เปาหมายเชิงปริมาณ   

    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 จํานวน  61 ราย และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จํานวน  15 ราย รวม 76 ราย 

เปาหมายเชิงคุณภาพ   

    1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 ดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Filing)  ไดครบ 

กอนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ คิดเปนรอยละรอย 

   2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญภายในเดือนตุลาคม 2565 เปนเดือนแรก   

 3.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ใชประโยชนจากระบบ

บําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION  ไดเกิดประโยชนสูงสุดท้ังกอนและหลัง

เกษียณอายุ 
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การดําเนินงานของโครงการ 

  ดําเนินการแลว  

งบประมาณ จาก 

 สพฐ. แผนงาน...................ผลผลิต...........................จํานวนเงิน.........................บาท  

ใชงบประมาณไป…………………..บาท 

 สพม.มหาสารคาม แผนงาน...................ผลผลิต....................จํานวนเงิน......30,000.-

......บาท 

 ใชงบประมาณไป………8,970.-…………..บาท 

 บูรณาการรวมกับโครงการ......................................ของกลุม.................................. 

ช่ือโครงการใหม.................................................................................... 

 แผนงาน...................ผลผลิต...........................จํานวนเงิน.........................บาท  

ใชงบประมาณไป…………………..บาท 

ผลการดําเนินงาน  บรรลวุัตถุประสงค รอยละ................................   

  เนื่องจาก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส         (E-Filing)  ผานระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION 

ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม รวมท้ังระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 

DIGITAL PENSION เปนระบบท่ีปรับปรุงใหมของกรมบัญชีกลาง เริ่มตนใชงาน ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 

2565  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0416.3/ว 14 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2565  ซ่ึงการ

ประมวลผลของระบบฯ ยังไมเสถียร จึงเปนผลใหการลงทะเบียนในระบบฯ ของขาราชการและลูกจางประจาํผู

จะเกษียณอายุ ในป พ.ศ.2565  ยังดําเนินการไมแลวสร็จตามจํานวน 
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ปญหา / อุปสรรค / ความเสี่ยง 

   เนื่องจากระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION เปนระบบ

ท่ีปรับปรุงใหมของกรมบัญชีกลาง เริ่มตนใชงาน ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0416.3/ว 14 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2565  ซ่ึงการประมวลผลของระบบฯ ยังไมเสถียร จึง

เปนผลใหการลงทะเบียนในระบบฯ ยังไมแลวเสร็จ 

ขอเสนอแนะ / วิธีการแกไข / แนวทางพัฒนา 

  การลงทะเบียนในระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION 

สําหรับขาราชการและลูกจางประจําผูจะเกษียณอายุ รายท่ีมีปญหา จะดําเนินการติดตอกับเจาหนาท่ี

กรมบัญชีกลาง ทางไลน เพ่ือใหแกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง กอนท่ีจะดําเนินการบันทึกขอมูลตอไป 

 ยังไมดําเนินการ 

  เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

 

 

 


	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)  ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล DIGITAL PENSION

