
 



 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ก 
 

คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้า        
ในการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ           
และเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยโครงการที่ปรากฏในการรายงาน
นี้เป็นการดำเนินงานในรอบที่ 1 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ขอขอบคุณบุคลากรของสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่านที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร       
ของสำนักต่าง ๆ ดังปรากฏอยู่ในเอกสารเล่มนี้ 
 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ข 
 

สารบัญ 
                  หน้า 
คำนำ           ก 

สารบัญ           ข 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   2 

โครงการ   การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563   3 

โครงการ  “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564  5 

โครงการ   อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564     7 

โครงการ   ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  8 

โครงการ   อบรมค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2564      9 
  

นโยบาย ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   10 

โครงการ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  11 

โครงการ  พัฒนารูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 
   โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564      13 

โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี                                  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน”    15 

โครงการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
    ปีการศึกษา 2563         16 

โครงการ  พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        17 
            

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษา                       
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   18 

 

โครงการ     การติดตามและรายงานผลการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย                                 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564              19    
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   21 

โครงการ  กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  23 

โครงการ  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก                                    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   27 

โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  หลักสูตร                         
บทบาทบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่  ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล                                    
(Role  Perception  of  Educational  Personnel-Based on  Good Governance)                                      
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  29 

โครงการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา                                         
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  31 

โครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   35 

โครงการ  ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564       37 

โครงการ  ปรับปรุงห้องประชุมและภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1       38 

โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ                   
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์       40 

โครงการ  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                     
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   42 

โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติโครงการการบริหารจัดการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ              
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

            Education Area Management Support System:AMSS++   44 
 
ภาคผนวก          46 
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รายงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปี 2564  
และงบจากสำนัก สพฐ. 

  (รอบ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

52%
48%

งบประมาณ

งบประมาณทัง้หมด

งบประมาณที่เบกิจ่าย

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ 
ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงินคงเหลือ 

1 การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
ประจำปี 2563 

21,200 0 

2 “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ประจำปี 2564 

5,000 0 

3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 185,000 185,000 
4 ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
35,000 35,000 

5 อบรมค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2564 
 

60,000 60,000 

รวม 306,200 280,000 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 
งบประมาณ  ที่ได้รับ จำนวน 21,200  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ - บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ
ไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชน                
อย่างกว้างขวาง 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
           สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้กำหนดจัด
งาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563               
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพ่ือประกอบพิธีวางพวง
มาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุข ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตา
ประชาชนอย่างกว้างขวาง  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
3.  ผลการดำเนินงาน 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 700 คน   
เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563               
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพ่ือประกอบพิธีวางพวง
มาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุข ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตา
ประชาชนอย่างกว้างขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  โครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 
งบประมาณ  ที่ได้รับจำนวน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ - บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1 )  เพ ื ่ อน ้ อมร ำล ึ ก ในพระมหากร ุณาธ ิ ค ุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 
  2) เพื ่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึด
มั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3)  เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากร
ทางการลูกเสือได้ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณตนของลูกเสือ 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ว ันที ่ 5 ธันวาคม ของทุกปี           
ในโอกาสนี ้เพื ่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำ
แนวทางจิตอาสา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  โดยเชิญชวน
ลูกเสือ เนตรนารี ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่
เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู ้บำเพ็ญประโยชน์ จ ัดกิจกรรม                            
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตาม
นโยบายโครงการ “ศธ.จ ิตอาสาบำเพ ็ญประโยชน์” 
กระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 ได้กำหนดจัดงานโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์” กระทรวงศึกษาธิการเนื ่องในวันพ่อแห่งชาติ 
ประจำป ี 2564 ดำเน ินการพัฒนาค ่ายล ูกเส ือจ ังหวัด
มหาสารคาม วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองจ ิกท ่าแร ่  ตำบลหนองจ ิก อำเภอเม ือง  จ ังหวัด
มหาสารคาม 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
3.  ผลการดำเนินงาน 
     1) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร
ทางการลูกเสือรวมถึงประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดี
และสำน ึกในพระมหากร ุณาธ ิค ุณต ่อพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 

 

 2) ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม ระเบียบวินัย  มีจิต
อาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู ้อื ่น ส่งผลให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

✓ 

ชื่อโครงการ  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 185,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 185,000 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
    1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด เรียนรู้ทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 
    1.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือ และ
กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
    1.4 เพ่ือให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับทัศนคติซึ่งกัน
และกัน มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็นพลัง
แผ่นดินที่เข้มแข็งภายใต้โครงการเยาวชนต้านยาเสพติด 
 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
    2.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวข้อง และประชุมคณะ
วิทยากรเตรียมการจัดอบรม 
    2.3 ดำเนินการจัดอบรม 
    2.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
 

3. ผลการดำเนินงาน 
    - ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

✓ 

ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 35,000    บาท  งบประมาณคงเหลือ 35,000    บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
    1.2 เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    1.3 เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษา 
    1.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์การต่อต้านสารเสพ
ติด เหล้า/บุหรี่ ในสถานศึกษา 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
    2.2 เตรียมการ/ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
    2.3 ดำเนินการ 
    2.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
    - ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

✓ 

ชื่อโครงการ  อบรมค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2564 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 60,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 60,000    บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมศักยภาพ
การเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
    1.2 เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    1.3 เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ด้านทักษะในการ
ดำรงชีวิต ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ปรับทัศนคติซึ่งกันและกัน  
มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
    2.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวข้องเข้าร่วมอบรม 
    2.3 ดำเนินการจัดอบรม 
    2.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
    - ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

68%

32%

งบประมาณที่ไดร้บัทัง้หมด

งบประมาณคงเหลอื

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงินคงเหลือ 

1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

67,395 0 

2 พัฒนารูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564                   

250,000 120,000 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการ
ครบรอบ 10 ปี   “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 

15,000 0 

4 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563  

4,800 4,800 

5 พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

70,660 70,660 

รวม 407,855 195,460 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563................. 
งบประมาณ  ที่ได้รับ.......67,395............บาท  งบประมาณคงเหลือ.....0..............  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้วัดความ 
สามารถพ้ืนฐานสำคัญ 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย 
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
    2) เพื่อนำผลการทดสอบเป็นฐานข้อมูลในการกำหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนา วางแผนการจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 เสนอโครงการ 
    2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระดับศูนย์สอบ/
ระดับสนามสอบ 
    2.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบประเมินความ 
สามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
    2.4 เยี่ยมสนามสอบ 
    2.5 ตรวจข้อสอบอัตนัย 
3.  ผลการดำเนินงาน 
    ระดับศูนย์สอบ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
    ศูนย์สอบ สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีจำนวนสนามสอบ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 สนามสอบ  
จำนวนห้องสอบ 173 ห้องสอบ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 3,031 
คน  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
    ดำเนินการสอบ วันที่ 24 มีนาคม 2564  นักเรียนที่มีสิทธิ์
สอบ 3,031 คน เข้าสอบ จำนวน 2,999 คน ขาดสอบ 32 คน 
นักเรียน walk in จำนวน 20 คน รวมนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 
3,019 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบร้อยละ 
98.94 ของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  และมีนักเรียน Walk in ร้อย
ละ 0.67 ของนักเรียนที่สอบจริง   
    ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยวันที่ 25 มีนาคม 
2564 
 
  4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุเหตุผล).ขั้นตอนดำเนินงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย     
ยังเหลือในส่วนของการรายงานผลคะแนน
.................................. 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนารูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 
           โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564                   
งบประมาณ  ที่ได้รับ  250,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  120,000  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบ
กัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
เป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
  1.2 เพ่ือยกร่างรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ                         
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 1.3 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ                         
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 1.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลใช้รูปแบบกัลยาณมิตร
นิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       2.1 ยกร่างรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ปีงบประมาณ 2564        
     2.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.3 จัดทำมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
3.  ผลการดำเนินงาน 
     3.1 ยกร่างรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อย  
   3.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ระยะที่ 1  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
   3.3 จัดทำมาตรการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
      R อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุเหตุผล) อยู่ในช่วงการดำเนินงานระยะที่ 2 ตาม
ปฏิทินการดำเนินงาน และเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมตามปฏิทินมีการคลาดเคลื่อน 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี   “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน”  

งบประมาณ  ที่ได้รับ 15,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ.........0........  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 -เพ่ืออบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยและประเมินโรงเรียนเพ่ือรับ
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย         
ปีการศึกษา 2563 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  อบรมทดแทนครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียน 
ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
จำนวน 40 คน 
 
3.  ผลการดำเนินงาน 
ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
....................................................................................... ..... 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
     ปีการศึกษา 2563  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 4,800 บาท  งบประมาณคงเหลือ......4,800.....  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

 -เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563 
รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
เก็บเป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
      ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯและประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
3.  ผลการดำเนินงาน 
     - ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  ปีการศึกษา 2563   ได้อย่างมีคุณภาพ 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  
 

 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



17 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ  70,660  บาท  งบประมาณคงเหลือ 70,660  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้าน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1.3 เพ่ือคัดเลือกและต่อยอดนักเรียนที่มีความสามารถด้าน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการในระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติต่อไป 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 ประชุมวางแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
    2.2 ดำเนินงานตามโครงการ 
         - ประชุมครูผู้สอนสาระ 
         - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีที่เป็นเลิศ Best 
Practice นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
   2.3 ประชุมคณะกรรมการและสรุปผลการดำเนินการ 
3.  ผลการดำเนินงาน 
    ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุเหตุผล ยังไม่ได้รับงบประมาณ) 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ     

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ำ
ทางการศึกษา 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงินคงเหลือ 

1 การติดตามและรายงานผลการรับนักเรียนให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ   
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

12,000 10,250 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54%
46%

โครงการตามนโยบายที ่4

งบประมาณที่ไดร้บัทัง้หมด

งบประมาณคงเหลอื
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ   การติดตามและรายงานผลการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ   
                  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณ  ที่ได้รับ............12,000...............บาท  งบประมาณคงเหลือ.............10,250................  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การดำเนินการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
บรรลุว ัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และประกาศสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
2.1 ผลผลิต (Out Put) 
      1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนทุกคน 
      2. สนับสนุนให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาตาม
ความเหมาะสม 
      3. ประกันโอกาสเด็กท่ี อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน  
      4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.2 ผลลัพธ์ (Out Come) 
      เพื่อให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนและได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาภาคบังค ับ ตามศักยภาพและความเหมาะสม 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีจิตสำนึกที่ดี  
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน และคณะทำงานการ
รับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
     2. ติดตามการรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียนในระบบ
รายงานทางเว็บไซต์ 
3. ติดตามนักเรียนด้อยโอกาสที่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้ม
ออกกลางคัน 
 
3.  ผลการดำเนินงาน 
1.  จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน และคณะทำงานการ
รับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่  
11  กุมภาพันธ์  2564  
2.  จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในการรับนักเรียน  ปี  2564  เมื่อวันที่   
19  กมุภาพันธ์  2564   
3.  สพป. มค. 1 ดำเนินการรายงานลการรับนักเรียนในระบบ
รับเรียน ปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  
196  โรงเรียนระดับ อบ.1(อนุบาล  3  ขวบ), อบ. 2,ป.1, ม.1 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุเหตุผล)  อยู่ระหว่างห้วงการดำเนินการรับสมัคร
การสอบการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก           
การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงิน

คงเหลือ 

1 กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

180,100 0 

2 กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

50,000 40,000 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กร  หลักสูตร  บทบาทบุคลากรทางการศึกษา
ยุคใหม่  ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล(Role  Perception  
of  Educational  Personnel-Based  on  Good 
Governance)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

19,300 1,260 

4 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

200,000 39,280 

5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

50,000 0 

6 ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

50,000 50,000 

7 ปรับปรุงห้องประชุมและภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 1 

40,000 0 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ   และ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

37,500 4,462 

9 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000 16,887 

 อบรมเชิงปฏิบัติโครงการการบริหารจัดการการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา Education Area Management 
Support System:AMSS++ 
 

100,000 100,000 

รวม 746,800 251,889 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75%

25%

โครงการตามนโยบายที ่6

งบประมาณที่ไดร้บัทัง้หมด งบประมาณคงเหลอื
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ  ที่ได้รับ........180,100......บาท  งบประมาณคงเหลือ................0.........................  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.2 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
     1.3 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
     1.4 เพ่ือกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
     2.1 จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปี  5,000,000 บาท)  
งบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (คำสั่งที่ 412/2563  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) จัดสรร ดังนี้ 
             1) งบประจำ 
             2) งบตามภารกิจกลุ่ม 
             3) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ตามนโยบาย) 
     2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  (คำสั่งที่ 443/2563  ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2563) 
 

 
กิกรรมการประชุมกำหนดนโยบาย 

และทิศทางการจัดการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม  2563 

ณ ห้องประชุมสวนคุณตา  โรงแรมสวนคุณตา
รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

I  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
        2.4 ประสานคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวัน 
เวลาและสถานที่ดำเนินการประชุมกำหนดนโยบายและ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
  2.5 ประชุมคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการกำหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  (คำสั่งที่ 443/2563  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)  
กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2563-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จำนวน 45 คน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 13 – 
15 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมสวนคุณตา  โรงแรมสวน
คุณตารีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

1) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
            3) กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน (Swat Analysis)  
            4) นโยบายการบรหิารจัดการศึกษา (ปี 2564 – 
2565) สพฐ. นำมาวิเคราะห์ตามบริบทของพ้ืนที่ 
            5) วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดกรอบตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3  ปี 
            6) กำหนดนโยบาย และทิศทางการจัดการศึกษา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 (วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย นโยบาย  
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญ) 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
       2.6 แจ้งประชาสัมพันธ์ นโยบายและทิศทางการจัด
การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้ฝ่ายบริหารการศึกษา  ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากร
ทางการศึกษา  สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ทั่วไป ผ่านช่องทางหนังสือราชการ เว็บไซต์ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
      2.7 แจ้งทกุกลุ่ม/หน่วย ที่มีภาระงานที่สอดคล้องกับ
นโยบาย  ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา เพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
      2.8 ฝ่ายเลขานุการ (กลุ่มนโยบายและแผน) รวบรวม
โครงการ/กิจกรรม จากทุกกลุ่ม/หน่วย และจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      2.9 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตรวจสอบ
ความถูกต้อง สมบูรณ์ ความสอดคล้องกับนโยบาย และตอบ
โจทย์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่กำหนด  ก่อนนำเสนอ อ.ก.ศ.จ. 
และ ก.ศ.จ. (คำสั่งที่ 9/2564  ลงวันที่ 20 มกราคม 2564) 
       2.10  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กศจ.   
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับทราบ และดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       2.11 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
และแจ้งให้กลุ่ม/หน่วย ที่มีโครงการ/กิจกรรม บรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจำปี  ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม สู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 
       2.12 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามรอบระยะเวลา    
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
       2.13 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการ
ดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
   3 .  ผลการดำเนินงาน 
     3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
เป็นกรอบและเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผน 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     3.2 สถานศึกษาในสังกัด สามารถนำนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ
ในนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สามารถขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
     3.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
3.5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

งบประมาณ ที่ได้รับ 50,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือกำหนดเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 
  2.  สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก (กรณีเรียนรวม)  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     1.  คณะกรรมการลงพ้ืนที่สำรวจ วางแผน และเตรียม
ความพร้อม จำนวน 4 วัน  
        วันที่ 1 โรงเรียนบ้านวังแสง โรงเรียน 
บ้านเหล่าจั่นนาภู อำเภอแกดำ  จำนวน 11 คน  
        วันที่  2 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด โรงเรียนบ้านหนอง
แวงหนองตุ จำนวน 13 คน  
       วันที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด 
อำเภอเมือง  จำนวน 12 คน 

        วันที่  4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม และโรงเรียน
บ้านหนองอุ่มหวาย จำนวน 13 คน 

2. จัดทำแผนที่ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่และระดับจังหวัดและ
ลงพื้นที่ตามภารกิจ   
3.  ผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ได้กำหนดโรงเรียนในสังกัด จำนวน         
8 โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วย  
1.โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อ.เมือง  
2.โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านลาดวิทยาคม อ.กันทรวิชัย  
3.โรงเรียนบ้านหนองคูขาด อ.บรบือ  
4. โรงเรียนบ้านวังแสง อ.แกดำ  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

5.โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ อ.บรบือ  
6.โรงเรียนบ้านหนองคู อ.เมือง  
7.โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวาย อ.กันทรวิชัย และ 
8.โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู อ.แกดำ 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

  สร้างความเข้าใจโรงเรียน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมาย ให้นายสมหมาย โมฆรัตน์ 
รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี 
ส่องสพ และนางสาวพรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์ ลงพ้ืนที่
โรงเรียนบ้านโพนงาม และโรงเรียนบ้านส้มโฮง อำเภอกันทร
วิชัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน และ
ผู้ปกครองนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2564 จากการลงพ้ืนที่โรงเรียนบ้านโพนงามและโรงเรียน    
บ้านส้มโฮง  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน และ
ผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน      
มีความเห็นพ้องกันและยันยืน จะนำนักเรียนโรงเรียน        
บ้านโพนงาม ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านคันธาร์ และโรงเรียน 
บ้านส้มโฮงจะนำนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านมะกอก 
(มะกอกวิทยาสรรค์)  
 
4.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

 ยังไม่ดำเนินการ 

  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ดำเนินการเสร็จแล้ว 

 (กรุณาระบุ 
เหตุผล)................................................................................  
............................................................................................  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  หลักสูตร  บทบาทบุคลากร
ทางการศึกษายุคใหม่  ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล(Role  Perception  of  Educational  Personnel-Based   
on  Good Governance)  สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
งบประมาณ  ที่ได้รับ  19,300  บาท  งบประมาณคงเหลือ  1,260  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา  ประพฤติตน 
ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
     2. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษา  เข้าใจถึง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  มาประยุกต์ใช้ในกาปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
     3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักธรรม  นำการบริหาร   
นำการทำงาน  และนำการให้การบริการแก่ผู้รับบริการ 
     4.  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยมและเจตคติของ
บุคลากรต่อองค์กร  ต่อการทำงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน   
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
     1.  เสนอโครงการ 
     2.  ประสานงานพระอาจารย์วิทยากร , สถานที่, อาหาร, 
ผู้บังคับบัญชา , ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ      
     3.  พิธีเปิด  ประกอบด้วย  
         -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
      -  ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
      -  ผู้รับผิดชอบกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
      -  ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ 
         -   พิธีสมาทานศีล 5      
     4.  กิจกรรมธรรมปฏิสันถาร,  ศาสนากับวิถีชีวิตข้าราชการ 
     5.  กิจกรรม  Workshop  บทบาทบุคลากรทางการศึกษา
ยุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมภิบาล  (ไตรภาวะ) 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
6.  กายคตาสติ  เจริญปัญญา  กิจกรรม  Workshop  
ประสานคน  ประสานงาน  บริการด้วยหัวใจ  และวัฒนธรรม
องค์กร 
7.  กิจกรรมกล่าวด้วยถ้อยคำกำลังใจ 
8.  พิธีปิด  
    

3.  ผลการดำเนินงาน 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ  
และลูกจ้างชั่วคราว  มีความรู้  มีความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข  รู้จักความพอดี  
มีความพอเพียง  มีเจตคติที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง 
ต่อการทำงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ       
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง 
 

4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  
 

                                   
 



31 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

งบประมาณ  ที่ได้รับ..........200,000..............บาท  งบประมาณคงเหลือ.....39,280.............  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1  เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ใหม่  ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา   
ในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
และสามารถเป็นผู้นำที่ดี 
    1.2  เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดได้รับข้อมูล ข่าวสาร การ
ดำเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
    1.3   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร  เพ่ือไปสู่การปฏิบัติงาน  ที่ถูกต้อง 
 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
    2.2  แต่งตั้งคณะทำงาน 
    2.3  การประชุม 
    2.4  จัดกิจกรรม นิทรรศการ 
    2.4  รายงานผลการประชุม กิจกรรม 
 

3.  ผลการดำเนินงาน 
     3.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน-ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
      3.2 ผู้อำนวยการโรงเรยีน -ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 มีความเข้าใจในการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง 
        
 
 
 
 
 

 
           1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2563  ณ 
ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล 1 โรงแรมตักสิลา 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
3.3  ผู้อำนวยการโรงเรียน-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1  ได้รับทราบกระบวนการพัฒนาทาง
วิชาชีพครู และสร้างความเข้าใจ       ความร่วมมืออันดี 
        3.4  ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถสนองนโยบายสำคัญ  เร่งด่วน         
ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  
 

 
 
 

             2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน  2563  
ณ ห้องประชุมเบญจบงกช  โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3  
เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม  2563  ณ ห้อง
ประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 
1/2564  เมื่อวันที่ 11  มกราคม  2564  ณ 
ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
          5.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 

2/2564  เมื่อวันที่ 25-26  มกราคม  2564  
ห้องประชุมเบญจบงกช  โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 6. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 
3/2564  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2564  ห้อง
ประชุมเบญจบงกช  โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 50,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ. . 0  .........  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

     1.1 เพื่อจัดทําแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     1.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
บริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
      1.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห การดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร การศึกษาโดย     
มุงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และจัดทำแผน เครื่องมือ    
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และจัดทำแผน เครื่องมือ    
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมนำเสนอ สะท้อนผลการติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
3.  ผลการดำเนินงาน 

3.1 เชิงปริมาณ                   
      3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
จํานวน 2 ครั้ง                   
     3.1.2  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร 
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของ
รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงตั้ง ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  รวม 2 ครั้ง           
     3.1.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการศึกษา
และวิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงานและ สถานศึกษา
ในสังกัด 
 3.2 เชิงคุณภาพ           
      3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบทของหนวยงานและสถานศึกษา          
      3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
โดย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งผู
ทรงคุณวุฒิ ดวยวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน                     
     3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทํารายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ  เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดครบถวน สอดคลองกับบริบทของหนวย
งานและสถานศึกษา 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

        ยังไม่ดำเนินการ 
        อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 50,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 50,000  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชิงประจักษ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทางระบบ e-MES) การดำเนินการ
ทางยุทธศาสตร์ สพฐ. 
2.  เพ่ือติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564  
3. เพ่ือติดตามผลการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ /ตรวจราชการแบบบูรณาการสำนัก
นายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   2.1 ประชุมคณะกรรมการฯ ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   2.2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
   2.3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน 
   2.4 ประชุมสรุปการรายงานรอบ 12 เดือน 
   2.5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
3.  ผลการดำเนินงาน 
  3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  3.2 รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ผู้ตรวจ
กระทรวงศกึษาธิการ  
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงห้องประชุมและภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 

งบประมาณ  ที่ได้รับ  40,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ   0   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือปรับปรุงห้องประชุมและสภาพภูมิทัศน์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
    2.  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความ
ประทับใจแก่บุคลากรและผู้มารับบริการ อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
    3.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการระดม
ความคิดในการปรับปรุงห้องประชุมและภูมิทัศน์สำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น ลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศและช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 
 

2.  กิจกรรมที่ดำเนินการ 
     1.  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   
     2.  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ไม้ดอก ไม้ประดับในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
    3.  ดำเนินการปลูกและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
    4.  สรุปและรายงานผล 
 

3.  ผลการดำเนินงาน 
    1. บริเวณห้องประชุมและภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความร่มรื่น 
สะอาดและสวยงาม 
    2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ผู้มา 
ติดต่อราชการได้รับความสะดวก 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
     3.  บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องประชุม
และภูมิทัศน์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     4.  บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องประชุม
และภูมิทัศน์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุเหตุผล)............................................................. 
............................................................................................  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

งบประมาณ  ที่ได้รับ 37,500.00 บาท  งบประมาณคงเหลือ  4,462.00  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
ในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564      
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญ ในสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ และสามารถ
ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช้ประโยชน์จากระบบ Pension’ 
Electonic Filing ได้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่าง
วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

3.  ผลการดำเนินงาน 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำใน
สังกัด ผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 140 คน มีความรู ้ความ
เข ้าใจในการย ื ่นขอร ับบำเหน ็จบำนาญด้วยตนเองทาง
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  และส ิทธ ิประโยชน ์ท ี ่จะได ้ร ับหลังจาก
เกษียณอายุราชการ 
 

4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ   การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  ที่ได้รับ..........20,000..............บาท  งบประมาณคงเหลือ.....16,887...................  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ในสังกัด มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
และสามารถรายงานตามระบบรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.2 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
    1.3 เพ่ือให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา       
มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
    2.3 การประชุม 
    2.4 รายงานการประชุม 
 

3.  ผลการดำเนินงาน 
     - 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
        อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  

 

  1. ประชุมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
 

 
 
  2. ประชุมแต่งตั้งผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 11 
ตัวชี้วัด 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติโครงการการบริหารจัดการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Education Area Management Support System:AMSS++ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ..........100,000..............บาท  งบประมาณคงเหลือ.....100,000...................  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1  เพื่อให้การทำงานระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษามีการทำงานที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
    1.2  เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีประสิทธิภาพ และส่งต่อไปสู่ความสำเร็จ ตามพันธกิจหลัก
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านสิทธิโอกาสทาง
การศึกษา และด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1.3   เพ่ือมีระบบงานด้านสิทธิและโอกาส ระบบงานด้าน
การวัดผลประเมินผล ระบบงานด้านการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ิมเติมจากด้านบริหารทั่วไป และด้านบริหาร
งบประมาณสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจหลักของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดอบรม 
    2.2 เสนอผู้บริหารอนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 
    2.3  ประสานงานที่เก่ียวข้อง 
    2.4 ดำเนินการจัดฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    2.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

3.  ผลการดำเนินงาน 
     3.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาประสานงานกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
     3.2 การบริหารจัดการสำนักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ        
 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
3.3  สำนักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีข้อมูลด้าน
บริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งานแผนงานและงบประมาณ และ
การบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบัน 
     3.4  สำนักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา  
มีระบบการจัดเก็บ รับ – ส่ง เอกสารงานสารบรรณอย่างเป็น
ระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     3.5  สำนักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา 
สามารถสืบค้น รับ- ส่ง เอกสารทางราชการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
     3.6  สำนักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา  
มีระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งาน
แผนงานและงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
        อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุเหตุผล) อยู่ระหว่างการดำเนนิการประสานวิทยากร 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาคผนวก 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

รายงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปี 2564 และงบจากสำนัก สพฐ. 

รอบ 1  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. ......................... 

งบประมาณ  ที่ได้รับ......................................บาท  งบประมาณคงเหลือ.......................... ..................  บาท 

 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 
 
 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   
 
 
 
3.  ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

       ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 (กรุณาระบุ
เหตุผล)................................................................................ 
............................................................................................  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การจัดงานวันคล้ายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ประจำปี  2564 

1 22,200 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 
ปารณีย์, สุปราณี 

 

2 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ เนื่องใน
โอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 
28 กรกฎาคม 2564   

1/1 
 

50,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 
ปารณีย์, สุปราณี 
 

 

3 การจัดงาน “วันสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ้า”  
ประจำปี 2564 

1/1 21,200 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 
ปารณีย์, สุปราณี 

 

4 “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์”  เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ประจำปี 2564 

1/1 5,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 
ปารณีย์, สุปราณี 

 

5 ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมี
ระเบียบวินัยในสังคม 
ประจำปี  2564 

1/1 25,000 ส่งเสริมฯ/ปารณีย์, 
สุปราณี 

 

รวมงบประมาณ 123,400   
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะและ    
และพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในสังกัด สพป.มค.1 
ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์ 

2 / 1 
3 / 2,12 

292,600 นิเทศฯ/นางหอมสิน 
 

 

รวมงบประมาณ 292,600   
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การแนะแนวเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน เป็นกระบวนการที่จะ
ทำให้ครูทุกคนได้รูจักนักเรียน
และสามารถช่วยนักเรียนได้
อย่างถูกต้อง 

3 / 11 82,960 ส่งเสริมฯ/ขวัญจิรา  

2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 

3 160,660 นิเทศฯ / เยาวภา  

3 การขับเคลื่อนยกระดับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ 
เนตรนารี) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพครูผู้สอนในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

3 / 7 162,660 นิเทศฯ /สุภัชรา  

4 พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

3 70,660 นิเทศฯ /สุธาทิพย์, 
ทองคำ 

 

5 การพัฒนาครูผู้สอนตามแบบ
PISA ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และมี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3 167,000 นิเทศฯ / คำพอง  

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาง
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล  DLIT/DLTV 

3 169,520 นิเทศฯ / พัฒณ์นรี  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

นโยบายที่ 3  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
7 ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบ Active 
learning ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2564 

3 163,710 นิเทศฯ / ทรงศิลป์ 
 

 

8 คัดลายมือสวย 3 130,020 นิเทศฯ / ประมวล  
9 งานส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนโดยการจัดการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 

3 89,980 ส่งเสริมฯ/ขวัญจิรา  

10 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเป็น
นักจิตวิทยาสภานศึกษา 
จำนวน 196 โรงเรียน 

3 82,960 ส่งเสริมฯ/ขวัญจิรา  

11 พัฒนาครูแกนนำการ
ออกแบบและเทคโนโลยี 

3 88,240 นิเทศฯ/พัฒณ์นรี  

12 พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ด้านทักษะการคิดเลขเป็น 
การคิดเลขคล่อง  และทักษะ
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

3 80,000 นิเทศฯ/ทองคำ  

13 พัฒนาทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(DIGITAL LITERACY : DL) 

3 256,000 นิเทศฯ/พัฒณ์นรี  

14 การขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

3 140,280 นิเทศฯ/ขนิษฐา  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

นโยบายที่ 3  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
15 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 

3 129,920 นิเทศฯ/ขนิษฐา  

16 การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 

3 / 1 184,800 บริหารงานบุคคล/
พยอม, ปภาดา 
และคณะ 

จัดกิจกรรม 
3 กิจกรรม 

รวมงบประมาณ 2,159,370   
 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

                 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียน
รวม ปีการศึกษา 2563 

4 100,900 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา /  
ปารณีย์ 

 

2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และคงอยู่ในระบบ
การศึกษาจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักสูตรกำหนด 

4 / 1-3 60,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา /  
ปารณีย์ 

 

3 การติดตามและรายงานผล
การรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 

4 / 1-3 20,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา /  
ปารณีย์, เบ็ญจมาศ 

 

4 ส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4 / 1-3 35,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา /  
ปารณีย์, เบ็ญจมาศ 

 

5 พัฒนาครูแนะแนวเพ่ือส่งเสริม
การเรียนต่อสายอาชีพของ
นักเรียน 

4 / 1-3 25,200 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา /  
ปารณีย์, เบ็ญจมาศ 

 

 รวมงบประมาณ  241,100   
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
3 201,520 นิเทศฯ/ทรงศิลป์  

รวมงบประมาณ 201,520   
 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ นโยบาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กำหนดนโยบายและ 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

6 / 2-3 180,100 นโยบายและแผน / 
นภาพร,  
พรปภาทิพย์  

 

2 ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
บริหารงานภาครัฐ โดยใช้
ระบบเครือข่ายและการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
ปีงบประมาณ 2564 

6 
 

80,000 ตรวจสอบภายใน /  
สุดารัตน์, รุจีรัตน ์

 

3 พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย
ในการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6 / 2, 3 80,400 กฎหมายและคดี /  
สุกัญญา, วราภรณ์, 
สมเพชร 

 

4 อบรมเชิงปฏิบัติโครงการการ
บริหารจัดการการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา Education Area 
Management Support 
System : AMSS++ 

6 / 1, 4 100,000 อำนวยการ/ 
สมเพชร, กัญจนา, 
เอ็มอร, สัญชัย,  
อุนาภรณ์, ปนัดดา, 
อรทัย, ปัญญพร 

 

รวมงบประมาณ 473,500   
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

โครงการตามนโยบาย (ขอใช้งบรายการที่ 14) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในองค์กร หลักสูตรบุคลากรทางกาศึกษา
ยุคใหม่ ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล 

19,000 พัฒนาครู ฯ  

2 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและ
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.มหาสารคาม เขต 1 

50,000 นโยบายและแผน  

3 โครงการพัฒนารูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 

250,000 นิเทศก์  

4 โครงการกำหนดนโยบายและทิศทางการจัด
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

180,100 นโยบายและแผน นโยบายที่ 6 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานการเงิน
ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานการเงิน (เงินเดือน) 

5,720 การเงิน  

6.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร หลักสูตร “ ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจ
โพธิสัตว์” 

35,000 พัฒนาครู ฯ  

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหาร
จัดการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Education Area 
Management Support System : AMSS++ 

100,000 อำนวยการ นโยบายที่ 6 

8. โครงการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

20,000 อำนวยการ  

9 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล สังกัด สพป.มค.1 

40,000 บุคคล  

10 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและ
จัดทำข้อมูลการย้ายตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 
2563 

18,948 บุคคล  

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ ฯ 

37,500 การเงิน  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักต่าง ๆ ของ สพฐ. 

ที ่ ชื่อ จำนวนเงิน รายละเอียดหนังสือ กลุ่มที่ปฏิบัติ 

1. การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ      
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

50,000 ศธ 04008/               
ว2284 ลงวันที่         
29 ธันวาคม 2563 

ศึกษานิเทศก ์

2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

15,000 ศธ 04283/ 9          
ลงวันที่ 15 มกราคม 
2564 

ศึกษานิเทศก ์

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา 
ประจำปี 2564  

36,860 ศธ 04278/ ว105      
ลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 
2564 

ศึกษานิเทศก ์

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนา
วิชาการครบรอบ 10 ปี                
“บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อยกับการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน” 

15,000 ศธ 04278/ ว97        
ลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 
2564 

ศึกษานิเทศก ์

5 จัดสรรโอนเงินการดำเนินการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2563 

4,800 ศธ 04010/ว305      
ลงวันที่ 10 กุมภาพนัธ์ 
2564 

ศึกษานิเทศก ์

6 จัดสรรเงินเพื่อดำเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
3 และการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

122,760 ศธ 04004/ว164 
ลงวันที่  11 กุมภาพนัธ์ 
2564 

ศึกษานิเทศก ์

7 จัดสรรงบประมาณและแนวทางการ
ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักและคุม
ครองนักเรียน ฯ 

15,000 ศธ 04277/ว132     
ลงวันที่  15 กุมภาพนัธ์ 

2564  

ส่งเสริมฯ 

8 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 แผน
บูรณาการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
สู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนStand 
Alone 

100,000 ศธ 04277/ว132      
ลงวันที่  4 มนีาคม2564 

ศึกษานิเทศก ์

 



 


