สรุปผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
ที่
1

2

1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์

นายณัฐพล คุ้มวงศ์

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัย
ยาเสพติด “สพป.มค.3 เกมส์ 2560”

นางสาวสุภาวดี แสนภักดี

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

100,000

ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนากิจการลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ ระยะ 4 ปี(พ.ศ.25612564) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561

100,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

2,675

97,325

ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับเปลี่ยน
ร่างแผนพัฒนากิจการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้
บาเพ็ญประโยชน์ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) และเห็นชอบ
ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จัดทารายละเอียดแผนพัฒนา
กิจการลูกเสือฯ ให้สมบูรณ์
เสนอ ผอ.สพป.มค.3 พิจารณา
อนุมัติต่อไป

 เป็นไป
ตามแผน

-

 เป็นไป
ตามแผน

-

100,000

หมายเหตุ

 ไม่เป็นไป
ตามแผน

 ไม่เป็นไป
ตามแผน
3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ
นางสาวสุดคนึง ศิริงาม

80,000

การดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี 2561

17,920

62,080

คัดเลือกผลการดาเนินงานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจาปี 2560 จานวน 145
โรงเรียน

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่
4

โครงการ
โครงการพัฒนางานสภานักเรียนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ

งบประมาณ
100,000

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

-

100,000

-

นางสาวสุภาวดี แสนภักดี

หมายเหตุ
 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

5 โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษา และการเรียนรูโ้ ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อความยั่งยืน

นางวิไลพร บุตรภักดี

6 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนว
พระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ “การเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

นางวิไลพร บุตรภักดี

7 โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

นางวิไลพร บุตรภักดี

100,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

100,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

80,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

80,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

50,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

50,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

นายณัฐพล คุ้มวงศ์

50,000

1.กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “เขต
สุจริต” เข้าแถวเคารพธงชาติทุก
เช้าวันจันทร์
2.การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาถิบาลฯ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561

-

50,000

มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวชี้วัด จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อรับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

98,200

1,800

ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
และเป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

3.การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลฯ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561
9

โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช
2551

นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร

100,000

1.จัดทาโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

2.ประชุมจัดทาต้นฉบับหลักสูตร
และเอกสารประกอบการประชุม
3.จัดพิมพ์หลักสูตรเอกสาร
ประกอบหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบการประชุม
4.ประชุมสร้างความเข้าใจในการ
ปรับปรุงการใช้หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้

10 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอนปฐมวัย

นางทิพยวิมล ดวงเวียงคา

100,000

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ปฐมวัยในการจัดทาสื่อการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินขอเข้ารับตรา
พระราชทาน “โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” สพป.มค.3

41,800

47,200

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไป  เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

1,000

ที่

โครงการ

11 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวัฒนิกา วิชิต

งบประมาณ
500,000

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
1.แข่งขันระดับภาคฯ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

424,440

75,560

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไป  เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ แต่ยังไม่ครบ ตามแผน
ทุกกิจกรรม
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

91,061

58,939

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไป  เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
ตามแผน

2.แข่งขันระดับชาติ

12 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประจาปีงบประมาณ 2561

นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง

150,000

1.การบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2560

ผลการดาเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

 ไม่เป็นไป
ตามแผน

2.การบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2560
3.การบริหารจัดการประเมิน
ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ชั้น ป.2 ป.4-5 และ ม.1-2 ปี
การศึกษา 2560
4.การเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา
2560
5.การนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
13 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการ
สอบออนไลน์ (Mk3 e-Testing)

นายไชยยา อะการะวัง

50,000

การจัดแข่งขันนักเรียนสอบ
ออนไลน์ ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ
ม.3 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม
2561

21,600

28,400

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไป  เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

14 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวัฒนิกา วิชิต

งบประมาณ
65,000

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

-

65,000

-

หมายเหตุ
 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

15 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน นางสุมาลี มาลาหอม
ภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ 2561

100,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

100,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

16 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย

นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง

200,000

1.ประกวดการเขียนเรียงความ
“ประวัติศาสตร์ไทย” ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ในวันที่ 22 ก.พ.
2561

17,100

182,900 ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไป  เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

2.รายงานผลการประเมินการอ่าน
เขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, ม.
1-3 จานวน 50 เล่ม
17 โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อเร่งรัดการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาประจาปี
งบประมาณ 2561

นางสุมาลี มาลาหอม

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม

นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง

 เป็นไป
ตามแผน

300,000

นายพนม ศิรินามมนตรี

 ไม่เป็นไป
ตามแผน
50,000

1.จัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลว
ทางการเรียน
2.การพัฒนาครูผสู้ อนในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่มภี าวะเสี่ยง ต่อความ
ล้มเหลวทางการเรียนของ

-

50,000

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไป  เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.นิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อความล้มเหลวทางการเรียน
19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร
ศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา (STEM Education)

100,000

20 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้

100,000

นายไชยยา อะการะวัง

1.เสนอโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ

-

100,000 ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
และเป็นไปตามแผน

 ไม่เป็นไป
ตามแผน

2.จัดทาต้นฉบับคู่มือพัฒนาครูใน
ศตวรรษที่ 21 และสะเต็มศึกษา
แจ้งอนุมัติให้ผู้ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยแล้ว จานวน 7 เรื่อง

 เป็นไป
ตามแผน

-

100,00

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

21 โครงการส่งเสริมส่งเสริมอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมและเด็กไทยแก้มใสใน
สถานศึกษา

นางสาวสุภาวดี แสนภักดี

22 โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ : ครูเพื่อศิษย์ PLC

นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม

50,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

50,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

100,000

ได้มีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในสานกงาน จานวน 59
คน โดยจัดอบรมในวันที่ 28 มี.ค.
2561

12,940

87,060

1.ทาให้บุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานได้ระดมความคิด
และปรับปรุงการทางานของแต่
ละกลุม่ เพื่อให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว
2.ทาให้มีความสามัคคีกันของแต่
ละกลุม่ ในการนาเสนอผลงาน
ของกลุ่ม

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

3.ทางานเป็นทีมมีการ
แลกเปลีย่ นซึ่งกันและกัน
23 โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

นางกัณณภัทร์ ปัญญา

24 โครงการประเมินและคัดเลือก “ครูดีใน
ดวงใจ”

นางกัณณภัทร์ ปัญญา

100,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

100,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

20,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

20,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

25 โครงการจัดทาพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี 2559-2560

นางกัณณภัทร์ ปัญญา

26 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561

นางสาวขวัญนภัทร
ภาชนะวรรณ

10,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

10,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

70,000

การเก็บข้อมูลและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา รอบครึ่งปีแรก

31,200

38,800

1.แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ
ข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริหาร
2.คณะกรรมการออกเก็บตาม
ศูนย์คุณภาพการศึกษา จานวน
12 ศูนย์

27 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ นายอภิรักษ์ มูลสาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

50,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

50,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

28 โครงการสรรหาและบริหารอัตรากาลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอภิรักษ์ มูลสาร

งบประมาณ
200,000

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

-

200,000

-

หมายเหตุ
 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

29 โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

นายสุธี แสงปัดถา

50,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

50,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

30 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
TEPE Online

นายสุธี แสงปัดถา

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ

นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคล
เลิศ

32 โครงการติดตามประชากรวัยเรียนผ่าน
เครือข่ายชุมชนและครูประจาหมูบ่ ้าน

นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ

50,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

50,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

75,000

50,000

อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหาร
โรงเรียน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ดาเนินการ

39,140

-

35,860

50,000

ครูผู้ทาหน้าที่พสั ดุของโรงเรียน
และผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความ
เข้าใจในระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี
2560 เพิ่มมากขึ้น

 เป็นไป
ตามแผน

-

 เป็นไป
ตามแผน

นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง

 ไม่เป็นไป
ตามแผน

 ไม่เป็นไป
ตามแผน
33 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่ความยั่งยืน

นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ
นางสาวสุดคนึง ศิริงาม

100,000

จะเริม่ ดาเนินการในเดือนเมษายน
2561

-

100,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

34 โครงการติดตามประชากรวัยเรียน
ตามทร.14 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3

นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง

20,000

35 โครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลอดขยะ

นางสาวสุภาวดี แสนภักดี

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

-

-

-

หมายเหตุ
 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

50,000

1.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ในวันที่ 10 เมษายน
2561 ณ ห้องประชุมโกสัมพี
เพื่อหารือถึงการดาเนินกิจกรรม
2.กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สานักงานเขตพื้นที่การการศึกษา
ปลอดขยะ(Zero Waste)
จานวนเงิน 12,990 บาท
ในวันที่ 18 เมษายน 2561
3.กิจกรรมประกวดโรงเรียนน่าดู
น่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน
จานวน 6,550 บาท
(16 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม
2561)
4.จัดซื้อวัสดุถังแยกขยะ ถังหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ และจัดซื้อวัสดุทา
สถานที่ทาปุ๋ยหมัก
จานวน 30,470 บาท

50,010

-

ได้จัดซื้อวัสดุถังแยกขยะ ถังหมัก  เป็นไป
ปุ๋ยชีวภาพ และจัดซื้อวัสดุทา ตามแผน
สถานที่ทาปุ๋ยหมัก
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

36 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิไลวรรณ์ ชินกร

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

250,000

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ณ
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง
2.ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560
ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่าง
วันที่ 16-18 พ.ย. 2560 ณ ขา
หย่างโฮมเตย์ อาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี
4.ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 ณ
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง
5.จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 30 เล่ม เสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
ศธจ.
6. จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

227,940

22,060

ผลการดาเนินกิจกรรม
อยู่ระหว่างจัดทารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

รับฟังการประชุม VDO
Conference การชี้แจงการ
ประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการของส่วน
ราชการ (ม.44) ประจาปี 2561

4,500

45,500

1.ประชุมชี้แจงการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาผ่าน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ
ห้องประชุมพระมิ่งเมือ
งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ไป
15,250 บาท

60,525

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

ผลการดาเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

เสนอ กศจ. ในคราวประชุมครั้งที่
3/2561 จานวน 30 เล่ม และ
กศจ.ได้มีมติเห็นชอบร่างแผน
เรียบร้อยแล้ว
37 โครงการติดตามรายงานและประเมินผล นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์
การบริหารจัดการสานักงานเขตพืน้ ที่
นางสาวอัญชลี ส่องสพ
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 ประจาปีงบประมาณ 2561

50,000

38 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่

100,000

นางจิตราภรณ์ คาสุวรรณ

2.การดาเนินงานระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.1จัดประชุมรับฟังนโยบาย
การจัดทาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
สถานศึกษา ในวันที่ 19 มกราคม
2561 จานวน 2 จุด คือ ห้อง
ประชุมพระมิ่งเมือง และที่ห้อง
ประชุมโรงเรียนบ้านเชียงยืน

39,475

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ ได้รบั
ทราบตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการฯ

 เป็นไป
ตามแผน

1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สามารถรายงานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ภาค
เรียนที่ 2/2560 ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามกาหนดเวลา
เข้าใจในแนวทางการดาเนินการ
และส่งผลให้ได้รับงบประมาณ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในจัด
การศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 และค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ตามกาหนดทุก
โรงเรียน

 เป็นไป
ตามแผน

2.ผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบายทั้ง 2
จุด จานวน 145 คน
3.การติดตามการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนของ

 ไม่เป็นไป
ตามแผน

 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

งบประมาณที่ใช้ไป 7,195 บาท

4. . มีผู้เข้าประชุมการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา การใช้งานโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
(SchoolMIS) ปีการศึกษา
2560 คือครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น
จานวน 154 คน

3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา การใช้
งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (SchoolMIS) ปี
การศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 วันที่ 27
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
โกสัมพี รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม
2561 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง
งบประมาณที่ใช้ไป 20,800 บาท
นางวิไลพร บุตรภักดี

40 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นางวิไลพร บุตรภักดี

100,000

70,000

การประชุมชี้แจงแนวทางการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปี 2560

ยังไม่ได้ดาเนินการ

หมายเหตุ

โรงเรียนในสังกัดซึ่งปัจจุบันได้
ดาเนินการออกติดตาม
สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน
ในสังกัดแล้วจานวน 118
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.38
ของโรงเรียนทั้งหมด

2.2การติดตามการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่
24 มกราคม – 22 มีนาคม 2561
งบประมาณที่ใช้ไป 17,280 บาท

39 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมประเมิน
ภายนอกจาก สมศ.

ผลการดาเนินกิจกรรม

46,720

53,280

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไป  เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

-

70,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

41 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ

200,000

1.ดาเนินการประชุมผู้อานวยการ
โรงเรียนในสังกัด สพป.มค.3 เพื่อ
แจ้งนโยบายและข้อราชการที่
สาคัญ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560 ณ
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง

นางมัลลิกา เจริญศิลป์
นางธนพร กองทอง

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
34,935

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

165,065 1.ผอ.โรงเรียนในสังกัดได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

 เป็นไป
ตามแผน

2.ผอ.โรงเรียนในสังกัด มีความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ถูกต้อง

2.ประชุม “ผอ.เขตพบเพื่อนครู”
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะครู ในวันที่ 25-28 ธ.ค.
2560 (อาเภอชื่นชม, เชียงยืน,
โกสุมพิสัย, กุดรัง)

 ไม่เป็นไป
ตามแผน

3.ผอ.โรงเรียนในสังกัด ได้รับ
ทราบกระบวนการพัฒนาทาง
วิชาชีพครูและสร้างความเข้าใจ
ความร่วมมืออันดี
4.ผอ.โรงเรียนสามารถสนอง
นโยบายสาคัญ เร่งด่วน ของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างดี
5.ผอ.โรงเรียน และคณะครูใน
สังกัด ได้ทราบนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาของเขตพื้นที่
การศึกษา

42 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ระดับ สพป.มค.3

นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจน์

43 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

นางธนพร กองทอง

25,000

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

25,000

-

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

50,000

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมของ สพป.มค.3
2.จัดทาจดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์งาน สพป.มค.3
3.เผยแพร่ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับ

-

50,000

สามารถประชาสัมพันธ์
 เป็นไป
กิจกรรม/ภารกิจ ของหน่วยงาน ตามแผน
ได้มีประสิทธิภาพ
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
ที่ใช้ไป

คงเหลือ

ผลการดาเนินกิจกรรม

-

100,000

-

หมายเหตุ

การศึกษา และข่าวสารไปยัง
สถานศึกษา/สพฐ./ส่วนราชการ
ต่าง ๆ
44 โครงการพัฒนาองค์กร และเพิ่ม
นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรใน
องค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

100,000

45 โครงการตรวจสอบภายใน

35,000

46 โครงการพัฒนามาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

นางธัญญ์รัตน์ พิมพาภรณ์

นายชัยณรงค์ แสงคา
นางพิสมัย พาณิชย์กุลโรจ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

300,000

กิจกรรมการตรวจสอบโรงเรียนใน 13,920
สังกัด จานวน 58 โรงเรียน

1.ประชุมขับเคลื่อนกรอบแนวคิด
นโยบายและจุดเน้น
2.ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
3.การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ PLC

54,984

21,080

ได้ดาเนินการออกตรวจ ติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงิน
นอกงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในสังกัด จานวน 58
โรงเรียน

245,016 1.ได้นโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 11 ประการ
2.ได้แนวทางและคูม่ ือการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
3.โรงเรียนได้รับการนิเทศและ
ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
103 โรงเรียน
4.บุคลากรทุกคนมีความรูค้ วาม
เข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย

 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน
 เป็นไป
ตามแผน
 ไม่เป็นไป
ตามแผน

