
 

                                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 
ที ่       545/2563                            วันที ่  3  กรกฎาคม  2563     
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน                             
        ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สรุปผลการด าเนินตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก  

             ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและบริหารจัดการงบประมาณ ในการ
ด าเนินการรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
         1.โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีจ านวน 38 โครงการ 
         2.โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และเป็นไปตามแผน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53  
         3.โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและเป็นไปตามแผน  8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 
         4.โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ และเป็นไปตามแผน เนื่องจากก าหนดการด าเนินการอยู่ในระหว่าง
เดือน เมษายน -กันยายน 2563 จ านวน  20  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63 
         5.โครงการที่ยังไม่ด าเนินการและไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019  จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.79 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีงบประมาณในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  4,000,000 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การไปแล้ว จ านวน 722,071  บาท  คิดเป็นร้อยละ  18.05  

             เห็นควรแจ้ง เวียนผู้เกี่ยวข้องทราบและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
ตรวจสอบเสนอ 

 
(นางวิไลวรรณ์ ชินกร) 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 
3 กรกฎาคม 2563 

 

 
- เพ่ือโปรดพิจารณา                                                          - ชอบ/ให้ด าเนินการตามเสนอ 

 

           ( นายสิทธิชัย สมเดช )                                                       ( นายขวัญเรือน แสบงบาล ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          3 กรกฎาคม 2563                                                       8  กรกฎาคม 2563                                                                                                                                                            

http://www.mkarea3.go.th/amssplus/modules/idocument/upload_files/551-attach-1593773271_1.pdf
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สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 

…………………………………………………………………………………….. 
   ครั้งท่ี  1   รอบ  1 ตุลาคม  2562  - 31 มีนาคม  2563 
   ครั้งท่ี  2  รอบ   1  เมษายน  2563  - 30 กันยายน  2563 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม 41,000   1.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  12  
ศูนย์ๆ ละ 1 คน รวม 12 คน 
   2. ประกาศนโยบายการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2562 
ประกอบด้วย   
 3. แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  /
โรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2563 จ านวน   145  
โรงเรียน  
 

24,000 17,000    1.ร้อยละ100ของ
สถานศึกษามีความเข้าใจ
ในยุทธศาสตร์การป้องกัน
กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  2.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
การการด าเนินงานด้าน
การป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในlถานศึกษา
ประจ าปี 2562 
  3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาเข้าร่วม และ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข 
จ านวน 145 โรง 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านภัยยาเสพ
ติด "สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 เกมส์ ปี
การศึกษา 2563"  

นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 150,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน พฤษภาคม 2563            

- 150,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
      
 

3 โครงการพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียน 
สพป.มหาสารคาม  
เขต 3  
 

นางสาวสุภาวดี แสน
ภักดี 

60,000 ยังไม่ด าเนินการเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            

- 60,000                 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

4 โครงการอบรมเรื่อง 
สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย  
 

นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 75,000 ยังไม่ด าเนินการเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

- 75,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

5 โครงการสง่เสริมและ
พัฒนากิจการลูกเสือ 
เนตรนารีและยุว
กาชาด ประจ าปี 
2563 
 

นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 200,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดกจัดกิจกรรม 
ในเดือน เมษายน 2563               

- 200,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

6 โครงการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษา สร้าง
ความเข้มแข็งการน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติที่ย่ังยืน 

นางวิไลพร บุตรภักดี 100,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน พฤษภาคม 2563            

- 100,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 



3 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7 โครงการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นางวัฒนิกา วิชิต 
 

683,000 ด าเนินการแข่งขันในระดับชาติ ครั้ง
ที่  69  ปีการศึกษา  2562   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจังหวัดศรีสะ
เกษ ระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม 
252 

445,165 237,835    1.โรงเรียนในสังกัดมี
การพัฒนานักเรียนเพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   2. ผู้บริหาร  คณะครู
และนักเรียน  มีการแสดง
ความสามารถด้านการ
เรียนรู้  การบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ 
3 . นักเรียนได้รับการ
ยอมรับในเวทีการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ 
  4. รางวัลเหรียญทอง
ระดับภาคและประเทศ  
128  เหรียญ 

เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
  

8 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 

นางสุมาลี    มาลาหอม 100,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน เมษายน 2563            

- 100,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

9 โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
ในสถานศึกษา 
 

นายศักด์ิสิทธิ์  สีหลวง
เพชร 

100,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน เมษายน 2563            

- 100,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย 
ปีงบประมาณ 2563 

นางพิมพ์พิศา    ผลสว่าง 150,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน เมษายน 2563            

- 150,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

11 โครงการการพัฒนา
ระบบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นางวิไลพร    บุตรภักดี 100,000     1.ด าเนินการประชุมปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาส าหรับผู้บริหาร 
ในสังกัด 
   2. ปีการศึกษา 2563  จ านวน
ผู้บริหาร 145 คน และ
ศึกษานิเทศก์  11  คน  ในวันที่  
11  มีนาคม 2563 เวลา 08.30 
– 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมพระ
มิ่งเมือง 
   3. ด าเนินการประชุมชี้แจง การ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ( SAR )  ปี
การศึกษา 2562 ส าหรับครูที่
รับผิดชอบงานประกันในสังกัดทุก
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ระดับ
ปฐมวัย 1 คน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 1  คน  รวม  290  คน 
วันที่ 12  มีนาคม  2563 อ าเภอ
เชียงยืน – ชื่นชม   
เวลา  08.30 – 12.00 น.  อ าเภอ
โกสุมพิสัย-อ าเภอกุดรัง เวลา 
13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมพระมิง่เมือง  

75,700 24,300   1.  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มี
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีข้ม
แข็ง และได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก สมศ. 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนัก 
มีความร  ้ ความเข้าใจและ
สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง 
เป็นระบบและเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 
 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  4. ด าเนินการประชุมคณะวิทยากร
และคณะท างานการเตรียมความ
พร้อมในวันที่ 5  มีนาคม  2563 
เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ  
ห้องประชุมโกสัมพี  
 5. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จากต้น
สังกัด  ปีละ 1  ครั้ง ระหว่างวันที่   
23-31  มีนาคม  2563     ณ 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

12 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

นางทิพยวิมล  ดวงเวียงค า 150,000 ยังไม่ด าเนินการเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            

- 150,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

13 โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

นายศักด์ิสิทธิ์  สีหลวง
เพชร 

100,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน เมษายน 2563            

- 100,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

14 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning 

นางวัฒนา วิชิต 100,000   1. เสนอโครงการและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
  2. อยู่ระหว่างการด าเนินการ
พัฒนาครูแกนน าในการขับเคลื่อน
โครงการฯ 

16,350 83,650 1. มีการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
 2. มีคณะท างานและ
การวางแผนกิจกรรม 

 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
อย ่ระหวา่งด าเนินการ 



6 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

15 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
คิดวิเคราะห์และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

นายศักด์ิสิทธิ์  สีหลวง
เพชร 

200,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือนเมษายน 2563            

- 200,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
 
 

16 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-
NET) 

นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง 257,500  1. สร้างความตระหนัก  สื่อสาร 
และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของผู้เรียนในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) 
   2. นิเทศ  ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET)  ปีการศึกษา  2562 
  3. วิเคราะห์ผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NT/O-NET)  ปี
การศึกษา  2562   
  4.  ประชุมคณะท างาน  และ
จัดท ารูปเล่มรายงาน 
  5. จัดท าเกียรติบัตรหรือโล่
เกียรติยศส าหรับโรงเรียนที่มีผลการ
ทดสอบ  NT/O-NET เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
  6. น าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  

41,135 216,365  1.สพป.มหาสารคาม เขต 
3  และโรงเรียน มีข้อมูล
สารสนเทศด้านการอ่าน
ออกเขียนได้   ผลการ
ทดสอบ  NT  และผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  O-NET 
   2. ผู้เก่ียวข้องมีความ
ตระหนักในการด าเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน    
  3. โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุน  ส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
  4.ผู้เก่ียวข้องได้รับการ
นิเทศก ากับและติดตาม
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  และทั่วถึง 

 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
  
อย ่ระหวา่งด าเนินการ 



7 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปีการศึกษา  2562  ไปใช้ในการ
ด าเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในปีการศึกษา  
2563 
  7. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
  8. จัดกิจกรรม  PLC  ระดับเขต
พ้ืนที่  ระดับศูนย์   

17 โครงการพัฒนาครูแนะ
แนวและนักเรียนเพ่ีอ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
 

น.ส.ปิยะนันท์  รักขัน
แสง 

90,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน มิถุนายน 2563            

- 90,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

18 โครงการประเมินและ
คัดเลือก "ครูดีใน
ดวงใจ" 
 

นางกัณณภัสร์  ปัญญา 10,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากยังไม่มกี าหนดการ
ด าเนินงานจากต้นสังกัด 

- 10,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

19 โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรใน
องค์กร สพป.
มหาสารคาม เขต 3 

นางกัณณภัสร์  ปัญญา 80,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน พฤษภาคม 2563 

- 80,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

20 โครงการพัฒนา
ศักยภาพลูกจ้าง
ชั่วคราว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

นางกัณณภัสร์  ปัญญา 50,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน เมษายน 2563 

- 50,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 



8 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

21 โครงการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในการเลื่อนและแต่งต้ัง
ให้ได้รับวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว 21 

นางกัณณภัสร์  ปัญญา 15,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือนเมษายน 2563 

- 15,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

22 โครงการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงาน
ราชการ 

นายอภิรักษ์     มูลสาร 20,000 ยังไม่ด าเนินการ  
เน่ืองจากยังไม่มีก าหนดการสรรหา
ในห้วงระยะเวลา รอบ 6 เดือนแรก 

- 20,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

23 โครงการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 

นายอภิรักษ์     มูลสาร 45,000 ด าเนินการการเก็บข้อมูลและ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
( 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 

- 45,000 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ
เก็บข้อมูลและประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร 
 2.คณะกรรมการออกเก็บ
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ตามศูนย์คุณภาพ
การศึกษา จ านวน 12 
ศูนย์ 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
อย ่ระหวา่งด าเนินการ 

24 โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ก่อน
เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

นางกัณณภัสร์  ปัญญา 54,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือนกันยายน 2563 

- 54,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 



9 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

25 โครงการฝึกอบรมครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นมือ
อาชีพ สพป.
มหาสารคาม เขต 3 

นางกัณณภัสร์  ปัญญา 15,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน พฤษภาคม 2563 

- 15,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

26 โครงการติดตาม
ประชากรวัยเรียน ตาม 
ทร.14 สพป.
มหาสารคาม เขต 3 

น.ส.ปิยนันท์ รักขันแสง 11,000 ด าเนินการ คัดส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ทร.14) ของประชากรวัยเรียนที่
เกิด พ.ศ. 2556 จากส านัก ทะ
เบียนเภอ/ท้องถ่ินในพ้ืนที่ จ านวน 4 
แห่ง 

5,400 5,600 มีข้อมูลนักเรียนที่เกิด ปี 
พ.ศ.2556 เพ่ือเข้าเรียน
ชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 
2563 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

27 โครงการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือเร่งรัด
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

นายพนม   ศริินามมนตรี 230,000 ด าเนินการเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562
จ านวน  ๑ ครั้ง 

22,272 207,728 ด าเนินการนิเทศ โรงเรียน
ในสังกัด  ภาคเรียนที่ 
2/2562 จ านวน 145 
แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
อย ่ระหวา่งด าเนินการ 

28 โครงการการพัฒนา
คลังข้อสอบและระบบ
การสอบออนไลน์ 
(Mk3 e-Testing) 

นายไชยยา     อะกา
ระวัง 

90,000 ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน พฤษภาคม2563 

- 90,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

29 โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน
ประจ าต าบล 

นายไชยยา    อะการะวัง 100,000 ยังไม่ด าเนินการ เน่ืองจาก ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

- 100,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

30 โครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขยาย
โอกาส 

นายไชยยา   อะการะวัง 100,000 ยังไม่ด าเนินการเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

- 100,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

31 โครงการสง่เสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

น.ส.สุภาวดี  แสนภักดี 60,000 ยังไม่ด าเนินการ  
เน่ืองจาก ก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน พฤษภาคม  2563 

- 60,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 



10 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

32 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นางปุณศยา ภักดีบุรุษ 130,000   1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  2.ประชุมวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน 
  3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  4.ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  5.ประชุมกลั่นกรองโครงการที่
เสนอเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  6. เสนอผู้บริหารและ
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

  36,688 93,312 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ 
เพ่ือน าเสนอที่ประชุม   
กศจ.มหาสารคาม เพ่ือให้
ความเห็นชอบ ต่อไป 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

33 โครงการตรวจสอบ
ภายใน 

นางธัญญรัตน์  พิมพาภรณ์ 38,000 ติดตามผลการตรวจสอบโรงเรียนใน
สังกัด ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
25 โรงเรียน 

9,451 28,549 ออกติดตามผลการ
ตรวจสอบโรงเรียนใน
สังกัด ปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 25 
โรงเรียน 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
อย ่ระหวา่งด าเนินการ 

34 โครงการอบรม
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการน าเงินส่ง
คลังของโรงเรียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate 

นางมะลิวรรณ  ไตรสร
ลักษณ ์

25,000 ยังไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

- 25,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 



11 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

Online) และการรับ
ช าระเงินของส่วน
ราชการด้วย QR 
Code และการใช้งาน
ระบบ e-GP ตาม 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
 

35 การขยายผลการ
เสริมสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับระบบ
ควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

นางมัลลิกา    เจริญศิลป ์ 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจาก ก าหนดด าเนินการ 
ในเดือน มิถุนายน 2563 

- 20,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

36 โครงการพัฒนา
มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

นางมัลลิกา   เจริญศิลป ์ 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก 
ก าหนดด าเนินการระหว่าง เดือน
เมษายน – กันยายน 2563 
 

- 50,000 -  เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 

37 โครงการการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด สพป.
มหาสารคาม  
เขต 3 

นางมัลลิกา    เจริญศิลป ์ 100,000   1 ประชุมประธานศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือแจ้งข้อ
ราชการและท าความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562     
   2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563   
  3 ประชุมบุคลากรในสงักัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

18,375 81,625  ผู้อ านวยการโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  
ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร 
นโยบายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
อย ่ระหวา่งด าเนินการ 



12 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการแล้ว 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
วันที่ 27 ธันวาคม 2563  เวลา 
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม
พระมิ่งเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  

38 โครงการสง่เสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

นางจิตราภรณ์ ค า สุวรรณ 100,500   1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ด าเนินการ จัดเก็บ รวบรวม และ
น าเข้าข้อมูลบุคลากร ผ่านระบ P-
School Checking Program ใน
วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมพระมิง่เมือง 
   2. พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (AMSS++) และระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SMSS) 
   ระยะที่ 1  วันที่ 12 -14 มี.ค.
63 อบรมการใช้งานระบบ 
AMSS++ ให้กับบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    

27,535 
 

78,040 1.สพป.มหาสารคาม เขต 
3 และสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครูได้อย่างกว้างขวาง 
2. .สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 มีระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (AMSS++) 
3. ลดปริมาณ การใช้
กระดาษ ส่งผลให้
ประหยัดงบประมาณใน
การจัดซื้อกระดาษ 
3.ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานลดความซ้ าซ้อน 
 

 เป็นไปตามแผน 
  ไม่เป็นไปตาม
แผน 
อย ่ระหวา่งด าเนินการ 

 รวมงบประมาณ 4,000,000  722,071 3,277,929   
 


