แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)
****************************
1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจำ
พนจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
2. ลักษณะโครงการ

2.1  ใหม
2.2  แกปญหา/ปรับปรุง  พัฒนา

 ตอเนื่อง
 นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค
 ไมครบ/ไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะ ......................................................................
3.2 เปาหมาย
แผนกำหนดไว
1. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางประจำ ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนอัน
พึงมีพึงได เพื่อการวางแผนภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ
2. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางประจำที่จะเกษียณอายุราชการ
สามารถกรอกขอมูลในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จรายเดือน เงินกองทุน กบข.
ดวยตนเองผานระบบ e-filing ได
3. ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารสง
สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหมไดทัน
กำหนดเวลา และผูรับบำนาญและบำเหน็จราย
เดือนไดรับบำนาญและบำเหน็จรายเดือนไดทัน
ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ในปที่เกษียณอายุราชการ

ผลการดำเนินงาน
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจำ ไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนอันพึงมีพึงได และสามารถนำไปวาง
แผนการใชจายเงินภายหลังเกษียณอายุ
ราชการได
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจำสามารถกรอกขอมูลดวย
ตนเองในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จ-บำนาญ
บำเหน็จรายเดือน เงินกองทุน กบข.
ผานระบบ e-filing ครบตามเปาหมาย
- อยูระหวางการดำเนินการตรวจสอบขอมูล
และสงขอมูล ใหสำนักงานคลัง เขต 5
จังหวัดเชียงใหม

กรณีดำเนินการไดตำ่ กวาเปาหมายที่กำหนด เพราะ...............................................................................................
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3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน
แผนกำหนดไว
1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจำ สำหรับโรงเรียนในสังกัดจังหวัด
ลำปางและจังหวัดลำพูน
2. ตรวจสอบขอมูลในระบบ e-filing

ผลการดำเนินงาน
กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจำในสังกัดโรงเรียนจังหวัดลำปาง
และจังหวัดลำพูน ระหวางวันที่ 12-13
มีนาคม 2563
- อยูระหวางการดำเนินการตรวจสอบขอมูล
และสงขอมูล ใหสำนักงานคลัง เขต 5
จังหวัดเชียงใหม

กรณีดำเนินการไมครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ
..........................................................................................................................................
3.4 งบประมาณ
แผนกำหนดไว
ผลการดำเนินงาน
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 3,630.- - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน
บาท
3,780.- บาท
2. คาตอบแทนวิทยากร จำนวนเงิน 3,600.- บาท ไมขอเบิกเนื่องจากบรรยายโดยบุคลากรกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย
3. คาบำรุงสถานที่ จำนวนเงิน 3,000.- บาท
- คาบำรุงสถานที่ 2 จังหวัด รวมเปนเงิน
3,000.- บาท
4. คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวนเงิน 970.- ไมขอเบิก
บาท
5. คาถายเอกสารเขาเลม จำนวนเงิน 9,700.- คาถายเอกสารเขาเลม จำนวนเงิน 4,365.บาท
บาท
สามารถประหยัดงบประมาณได จำนวน ....9,755.-....... บาท
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3.5 ผลสำเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. รอยละ 100 ผูเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 สามารถบันทึกขอมูล
ตนเอง ผานระบบ e-filing และ
ยืนยันการสงแบบคำขอรับเงินฯ
ไดภายในวันประชุม
2. รอยละ 100 ของผูที่
เกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดรับ
บำนาญ บำเหน็จรายเดือน
บำเหน็จลูกจาง ทันภายในสิ้น
เดือนตุลาคม 2563

แผนกำหนดไว
- เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
สามารถบันทึกขอมูลตนเอง
ผานระบบ e-filing และยืนยัน
การสงแบบคำขอรับเงินฯ ได
ภายในวันประชุม
- ผูที่เกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดรับ
บำนาญ บำเหน็จรายเดือน
บำเหน็จลูกจาง ทันภายในสิ้น
เดือนตุลาคม 2563

ผลการดำเนินงาน
- ผูเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
สามารถบันทึกขอมูลตนเอง
ผานระบบ e-filing และยืนยัน
การสงแบบคำขอรับเงินฯได
ภายในวันประชุม
- อยูระหวางการดำเนินการ
ตรวจสอบขอมูลและสงขอมูล
ใหสำนักงานคลัง เขต 5 จังหวัด
เชียงใหม

4. ปญหา/อุปสรรค
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ขาดทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร
ระบบบำเหน็จบำนาญ ระบบ e-filing และการทำงานในระบบ internet
2. สถานที่ในการจัดประชุมโครงการ ที่มีอุปกรณที่พรอมใชงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต
5. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
- ใหเจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และเจาหนาที่กลุมบริหารงานบุคคล ชวยเปนพี่เลี้ยง
ใหความชวยเหลือแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ในรายที่ขาดทักษะในการใชงาน
คอมพิวเตอร ใหสามารถบันทึกขอมูลและสงแบบคำรองคำรับเงินฯ ได ภายในวันประชุม
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6. ภาพกิจกรรม

( ลงชื่อ )

ณัฐรดา กิติศรี
(นางณัฐรดา กิติศรี)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

( ลงชื่อ )

ชมพูนุท ตะแสง
(นางชมพูนุท ตะแสง)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

( ลงชื่อ )

รสสุคนธ ปลื้มจิตต
(นางสาวรสสุคนธ ปลื้มจิตต)

ผูอำนวยการกลุม

