


สรุปผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 

 

  ครั้งที่  1 1  ตุลาคม  2561 - 30  มีนาคม  2562 
  ครั้งที่  2 1  เมษายน  2562 – 30  กันยายน  2562 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา 

นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 30,000 1.ประชุมชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา  ประจ าปี  2562 

2.จัดท าคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข 
ประจ าปี 2562 

30,000 - 1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์การ
ป้องกันกลุ่มผู้มโีอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และน านโยบายสู่
การปฏิบัต ิ

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีแผนปฏิบตัิการการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันแก้ไขปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีคู่มือการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข เพื่อด าเนิน
กิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนต้านภัย       
ยาเสพตดิ “สพป.มค.3 เกมส์  2561” 

 

นางสาวสุภาวดี  แสนภักด ี 150,000 สพป.มค.3 ได้ด าเนินการโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพ
ติด “สพป.มค. 3 เกมส์ 2561” 
โดยท าการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท
กีฬา  ได้แก่ 1.ฟุตบอลชาย รุ่น  

100,000 50,000 1. ฟุตบอลชาย                      
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนศรี
โกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209      
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล  

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

    

อายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี      
2.วอลเลย์บอล ชาย-หญิง รุ่นอายุ
ไม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี 3.เซปัก
ตะกร้อ ชาย-หญิง รุ่นอายุไมเ่กิน 
12 ปีและ 15 ปี 4.ฟุตซอลชาย รุ่น
อายุไม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี 5.
บาสเกตบอล ชาย-หญิง รุ่นอายุไม่
เกิน 12 ปีและ 15 ปี 6.คีตะมวย
ไทย/ศลิปะไมไ่ม้มวยไทย รุ่นอายุ
ไม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี ใน
ระหว่างวันท่ี 18-20 พฤศจิกายน 
2561 ณ โรงเรียนศรโีกสมุวิทยา
มิตรภาพที่ 209  โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน  500 คน 

  

ชนะเลิศ  ได้แก่ ทีมโรงเรียน
บ้านวังโพน 

2. วอลเลย์บอล 

วอลเลย์บอลชาย                 
– รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โรงเรียดอ
นกลางนุกูลวิทย์                  
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนดอน
กลางนุกูลวิทย ์

วอลเลย์บอลหญิง                 
– รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
เลิงแฝกบัวแก้ว                   
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
ทันดู่เหนือ 

3. เซปักตระกร้อ 

เซปักตะกร้อชาย                 
– รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
กุดเม็ก                             
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
เชียงยืน 

เซปักตะกร้อหญิง                   
– รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน 

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

       โนนเมืองสองคอน                  
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
จานโนนสูง 

4. ฟุตซอลชาย                    
– รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
หนองนาไร่เดียว                  
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โรงเรียน
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค ์

5. บาสเกตบอล  

บาสเกตบอลชาย                  
– รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ไม่มีทีมเขา้แข่งขัน        
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียน
หนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 

บาสเกตบอลหญิง                
– รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียน
หนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 
– รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียน
หนองกุงศาลาน้ าเที่ยง 

6. คีตะมวยไทย/ศลิปะแม่ไม้
มวยไทย                           
– รุ่นไม่เกิน 12 ปี รางวัล  

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

       ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
โนนเนาว์                           
– รุ่นไม่เกิน 15 ปี รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้าน
โพน 

 

3 โครงการสภานักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 

นางสาวสุภาวดี  แสนภักด ี 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 20,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ  
เนตรนารี  และยุวกาชาด 

นายณัฐพล  คุ้มวงษ ์ 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

5 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. นายสุพัฒน์  สิมมะล ิ

นางวิไลพร  บุตรภักด ี

 

25,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 25,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

6 โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก  12  
ประการ  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

นายรุ่งเรือง  พันพละ 25,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 25,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

7 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจรติ) 

นางปาจรีย์  โสธิฤทธ์ิ 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 10,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

8 โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษา  และการเรยีนรูโ้ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารเิพื่อความยั่งยืน 

นางวิไลพร  บุตรภักด ี 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

9 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ชาตไิทยตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ “การเสริมสรา้งทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  

นางวิไลพร  บุตรภักด ี 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 30,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

10 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นางวิไลพร  บุตรภักด ี 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 30,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

11 โครงการพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  
2560) 

นายศักดิ์สิทธ์ิ  สีหลวงเพชร 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

12 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

นางสุมาลี  มาลาหอม 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 100,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

13 โครงการศลิปหัตถกรรมนักเรียน นางวัฒนิกา  วิชิต 330,000 การจัดท าโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

330,000 - มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
และมีการแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการ 
ในปีงบประมาณ  2562 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

14 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรยีน
การสอนปฐมวัย 

นางทิพยวิมล  ดวงเวียงค า 100,000 โครงการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช  2560 ปี
การศึกษา 2561   โดยประเมิน
ครอบคลมุพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช  2561 
 

38,920 61,080 นักเรียนปฐมวัยใน สพป.มค. 3 
ทุกคนได้รับการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560 ปีการศึกษา 
2561   โดยประเมินครอบคลุม
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
สอดคล้องกับคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2561 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

15 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทย  
ปีงบประมาณ  2562 

นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 100,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

16 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
4  กลุ่มสาระหลักการเรียนรู ้

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 100,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

17 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรยีนการสอน
สะเต็มศึกษา (STEM  Education) และการ
คิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา 

นายศักดิ์สิทธ์ิ  สีหลวงเพชร 

นายพนม  ศิรินามมนตร ี

 

50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

18 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู ้ นายไชยยา  อะการะวัง 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 100,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป 

ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

19 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ้

นางวัฒนิกา  วิชิต 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

20 โครงการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

21 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการ
ทดสอบออนไลน์ (MK3 e-Testing) 

นายไชยยา  อะการะวัง 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

22 โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อเร่งรดัการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

นางสุมาลี  มาลาหอม 

นายพนม  ศิรินามมนตร ี

150,000 1.จัดท าแผนนิเทศ ประจ าปี
งบประมาณ  2562 

2.นิเทศติดตาม  ครั้งที่ 1  ภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

59,346 90,654 1.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ผู้อ านวยการโรงเรยีนด าเนิน 
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

23 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบ  TEPE  Online 

นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 30,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

24 โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ  :  ครูเพื่อศิษย์  PLC 

นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

25 โครงการประเมินคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 20,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

26 โครงการอบรมครผูู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
ประชาคมอาเซียน (สพร.) 

นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม 70,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 70,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

27 โครงการจดัท าแผนอัตราก าลังส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  3 

นายอภิรักษ์  มูลสาร 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 20,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

28 โครงการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 

นายอภิรักษ์  มูลสาร 

นางธนพร  เคลือบสกลุ 

150,000 ได้สอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว
และพนักงานราชการ ปฏิบัติ
หน้าท่ีในโรงเรียนในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 ซึ่งคัดเลือกใน
วันท่ี  24 – 25 พ.ย. 2561 

249,700 - 99,700 การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม  และได้
พนักงานลูกจ้างท่ีมีความรู้
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

29 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

นางสาวขวัญณภัทร  
ภาชนะวรรณ 

20,000 1.กลุ่มบริหารงานบุคคลได้แต่งตั้ง
คณะท างานการประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

2.ประชุมคณะท างานตามค าสั่ง 

36,250 -16,250 ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการเลือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

    3.ก าหนดการประชุมชี้แจงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตาม
ก าหนดการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคอื 
ข้าราชการครูทีร่ับผดิชอบงาน
เงินเดือนและผู้อ านวยการโรงเรียน 

4.แจ้งโรงเรียนให้เขา้ร่วมรับฟัง
ตามก าหนดการประชุมชี้แจงฯ 

5.คณะท างานออกประชุมชี้แจง
การประเมินผลการปฏิบตัิงานฯ 
ตามก าหนดการที่วางไว ้

6.สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

  ทางการศึกษา  พ.ศ. 2561 และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑฯ์ และ
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

30 โครงการจดัพิธีมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย  และเหรียญจักพรรดิ
มาลา  ประจ าปี 2561-2562 

นายอภิรักษ์  มูลสาร 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 10,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

31 โครงการเสรมิสร้างวินัยและคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นางสาวนุจรีย์  จันคง 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 
 

32 โครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ี
ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การ  ช านาญการพิเศษ  และเช่ียวชาญ 

นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 30,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

33 โครงการติดตามประชากรวัยเรียนตาม ทร 
14 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

นางสาวปิยนันท์  รักขันแสง 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 20,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

34 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม 

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

35 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
สู่ความยั่งยืน 

นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

36 โครงการติดตามการพัฒนาผู้เรยีนใน
สถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนกลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษา 

นางสาวสุภาวดี    แสนภักด ี 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 30,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

37 โครงการส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรยีนรู้
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 120,000 1. การด าเนินการนับนักเรยีนใน
การรายงานจ านวนนักเรียนเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีไมม่ีตัวตนจริง
ในห้องเรียน ระหว่างวันท่ี ระหวา่ง
วันท่ี 28 - 14 ธันวาคม 2561 ณ 
โรงเรียนในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3  

2. จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินการ
ของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนนุ
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข ภาคเรียนท่ี 2/2561 เมื่อ  

21,945 

 

 

 

 
 

7,250 

 

 

71,405 1. การด าเนินการนับนักเรยีนใน
การรายงานจ านวนนักเรียนเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีไมม่ีตัวตน
จริงในห้องเรียน ระหว่างวันท่ี 
28 - 14 ธันวาคม 2561 ณ 
โรงเรียนในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 เพื่อน า
ข้อมูลจ านวนนักเรียนไปใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน และ
ใช้ข้อมูลในการพิจารณาก าหนด 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

    วันท่ี 10 มกราคม 2562 ให้กับครู
หรือผู้รบัผิดชอบงานคัดกรอง
นักเรียนและจัดสรรเงิน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน
บุคคลากรทีร่ับผดิชอบระบบ CCT 
จ านวน 145 โรงๆ ละ 2 คน ณ 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.
มหาสารคาม เขต 3  

3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2561  
กิจกรรม การจัดท าข้อมลูนักเรยีน
ผ่านโปรแกรม DMC และการใช้
โปรแกรมบริหารจัดการผลการ
เรียน (School MIS) จ านวน 2 
รุ่น ระหว่างวันท่ี 16-17 มีนาคม 
2562  ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง 

 

 

 

 

 

 

19,400 

 ขนาดของสถานศึกษา โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้       
1) ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรายงานจ านวนนักเรียนเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีไมม่ีตัวตน
จริงในห้องเรียนภาคเรียนที่ 
2/2561 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3              
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองจ านวนนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามค าสั่ง 
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ท่ี 
295/2561 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2561  และเชิญ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ประชุมในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมโกสัมพี                   
3) แต่งตั้งผูแ้ทนเขตพื้นท่ี
การศึกษาในตรวจนับนักเรียน
ระดับโรงเรยีน ตามค าสั่ง สพป.
มหาสารคาม เขต 3 ท่ี 
294/2561 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2561 และเชิญ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ประชุมในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมโกสัมพี                   
4) ให้โรงเรียนด าเนินการกรอก                

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

       ข้อมูลนักเรยีนในระบบ DMC 
และรายงานไปยังส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันข้อมูล 
โดยจ าแนกจ านวนนักเรียนท่ีมี
ความจ าเป็นขอรับการจดัสรร
งบประมาณ และจ านวน
นักเรียนท่ีไม่ประสงค์ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่
มีตัวตนและยังไม่สามารถ
จ าหน่ายออกจากทะเบยีนได้   
5) ให้เขตพื้นที่การศึกษา
กลั่นกรองจ านวนนักเรยีนและ
รับรองยืนยันความถูกต้องเพื่อใช้
รับการจดัสรรงบประมาณ
ส าหรับภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 
และรายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 
๒๕๖๑                             
6) สพฐ.จัดสรรเงินงบประมาณ
จากการด าเนินงานท าให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สามารถรายงานข้อมลูและเขต
พื้นที่การศึกษากลั่นกรองจ านวน
นักเรียนและรับรองยืนยันความ
ถูกต้องได้ครบถ้วนทุกโรงเรียน 
ส่งผลใหโ้รงเรียนทุกโรงได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาฯ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

       และค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครบทุก
โรงเรียนตามก าหนด 

2. ประชุมช้ีแจงการด าเนินการ
ของสถานศึกษาเพื่อรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่
2/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2562 ให้กับครูหรือผู้รับผดิชอบ
งานคัดกรองนักเรียนและจดัสรร
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรยีน
ยากจน,บุคคลากรที่รับผิดชอบ
ระบบ CCT จ านวน 145 โรงๆ 
ละ 2 คน ณ ห้องประชุมพระมิ่ง
เมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 
ส่งผลใหโ้รงเรียนในสังกัดคดั
กรองนักเรียนยากจนได้ทันตาม
ก าหนดและไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้                
1) รายการค่าจดัการเรียนการ
สอน (ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561)  จ านวน 145 
โรงเรียน นักเรียนยากจนได้รับ
งบประมาณ 7,555 คน ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
4,724,500 บาท                 
2) รายการเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2561 ได้รับ 

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

       งบประมาณจ านวน 120 
โรงเรียน นักเรียนยากจนได้รับ
งบประมาณ 2,199 คน ไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณ 
3,518,400 บาท 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา สิ้นปี
การศึกษา 2561  กิจกรรม การ
จัดท าข้อมูลนักเรียนผ่าน
โปรแกรม DMC และการใช้
โปรแกรมบริหารจัดการผลการ
เรียน (SchoolMIS) จ านวน 2 
รุ่น ระหว่างวันท่ี 16-17 มีนาคม
2562  ณ ห้องประชุมพระมิ่ง
เมือง จากการด าเนินงานท าให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สามารถรายงานข้อมลู
สารสนเทศทางการศึกษา สิ้นปี
การศึกษา2561 ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา 
เข้าใจในแนวทางการด าเนินการ  
และส่งผลใหไ้ด้ข้อมลูสารสนเทศ
ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ต่อไป 

 

38 โครงการส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาปลอด
ขยะ 

นางสาวสุภาวดี  แสนภักด ี 150,000 1.แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปลอดขยะและโรงเรยีนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)  ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
 

- 150,000 1.บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการคดัแยกขยะ 
โดยใช้หลัก 3Rs 
 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

    2.ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการ
ในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 
ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ในระดับสถานศึกษา 
3.ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปลอดขยะและโรงเรยีนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ใน
วันท่ี 22 มกราคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มค.3 
4.แต่งตั้งมอบหมายและก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปลอดขยะ (Zero 
Waste) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
5.แจ้งมาตรการและคู่มือในการ
ด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะให้
โรงเรียนในสังกัด 
6.ประชาสัมพันธ์และขอความ
ร่วมมือกับร้านค้าในการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปลอดขยะ ในการ
หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก กล่อง
โฟม และส่งเสริมกิจกรรมการใช้
ปิ่นโต ถุงผ้า ตะกร้า และแก้ว
ส่วนตัว  เพื่อลดใช้ถุงพลาสติก 

  2. สพป.มค.3 มีจุดคดัแยกขยะ 
3. โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจการการด าเนิน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ประจ าปี 
2562 ของกรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยมโีรงเรียนใน
สังกัดเข้าร่วมประกวดในระดับ
จังหวัด 9 โรงเรียน  และ
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนอง
ยาง ได้เป็นตัวแทนในระดับ
จังหวัดเข้าแข่งขันในระดับ
ภูมิภาค 

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

39 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เพื่อเตรียมการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. 

นางวิไลพร  บุตรภักด ี 50,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

40 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

นางวิไลวรรณ์  ชินกร 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 30,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียน  ครูผูร้ับผดิชอบงานการเงิน  บัญชี  
และพัสด ุ

นางมะลิวรรณ  ไตรสร
ลักษณ ์

50,000 อบรมจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบ  
พรบ.การจดัซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

28,540 21,460 1.ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม 
พรบ.การจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และการใช้งานระบบ e-GP 
กรณีจดัซื้อจัดจา้งโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 

2.ครูผู้ปฏบิัติจิงานด้านพัสดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารการเงิน
และสินทรัพย์ สามารถปฏิบัติ
เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยกา
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

42 โครงการตรวจสอบภายในและใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  และพสัดโุรงเรียน 

นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ ์ 50,000 ให้ความรู้และแนะน าแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และ
พัสดุโรงเรียน  จ านวน 145 
โรงเรียน 

22,860 27,140 โรงเรียนไดร้ับความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงิน 
บัญชี และพัสดุโรงเรียน 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

43 โครงการขยายผลการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคมุภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

นางมัลลิกา  เจริญศลิป ์ 20,000 1.ออกให้ความรู้และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุ
ภายในตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561 
เป็นรายโรง 

2.แนะแนว  วิธี  ขั้นต้อน  การ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ตามแบบ  ปค.1 ปค.4 ปค.5  และ
ตามแบบตดิตาม ปอ.3 

20,000 - 1.ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบการจดัท าระบบ
ควบคุมภายในมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
รายงานการควบคมุภายในตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 
2561 และสามารถจดัท า
รายงานการควบคมุภายในตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

2.สถานศึกษาในสังกัด สพป.มค.
3 จัดท ารายงานได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และ
ทันตามก าหนด 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

44 โครงการพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจน ์ 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

45 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นางวิไลวรรณ์  ชินกร 30,000 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี 
25 -26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม
สวนเจ็ดพี่น้องรสีอร์ท อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสรปุ  

18,605 11,395 ได้ร่างแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ 
เสนอต่อที่ประชุม กศจ. 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

    

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และ
วิเคราะห์นโยบาย เป้าประสงค์ 
ก าหนดตัวช้ีวัด โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( พ.ศ.2560 -2564 )เพื่อ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

2.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

3.ประชุมคณะกรรมการการ
พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เมื่อวันท่ี  25  ธันวาคม  2561 

4.ประชุมสมัมนา “ทิศทางการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  เมื่อวันท่ี  4 ม.ค. 2562 

5.ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 
1/2561 เมื่อวันที่ 5  มกราคม  
2561  ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง 

    



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

    6.จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
จ านวน  13  เล่ม เสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา 
ศธจ. 

7.จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เสนอ กศจ.  จ านวน 25 เล่ม  อยู่
ระหว่างขอความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการ กศจ. 

    

46 โครงการติดตามรายงานและประเมินผลการ
บริหารจดัการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

นางสาวอัญชลี  ส่องสพ 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

47 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  3 

นางมัลลิกา  เจริญศลิป ์ 100,000 1.ด าเนินการประชุมผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัด สพป.มค.3 เพื่อ
แจ้งนโยบายและข้อราชการที่
ส าคัญ  เมื่อวันที่  28 พ.ย. 2561 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มค.3 

2.ด าเนินการประชุมผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัด สพป.มค.3 เพื่อ
แจ้งนโยบายและข้อราชการที่
ส าคัญ  เมื่อวันที่  25 ก.พ. 2562 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มค.3 

11,800 88,200 1.ผู้อ านวยการโรงเรยีนในสังกัด 
สพป.มค.3 ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

2.ผู้อ านวยการโรงเรยีนในสังกัด
สพป.มค. 3 มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

3.ผู้อ านวยการโรงเรยีนในสังกัด 
สพป.มค.3 ได้รับทราบ
กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพ
ครูและสรา้งความเข้าใจ ความ
ร่วมมืออันด ี

4.ผู้อ านวยการโรงเรยีนสามารถ
สนองนโยบายส าคัญ  เร่งด่วน 

 เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

       ของรัฐบาลได้เป็นอย่างด ี

5.ผู้อ านวยการโรงเรยีน และ
คณะครู ในสังกัด ได้รับทราบ
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

48 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 50,000 -  เป็นไป
ตามแผน 

 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

 

 


