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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

               ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ร่วมกับสถานศึกษา องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง    

บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพื่อ     

วางแผนการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน สร้างความสามัคคี  สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นในองค์กร และวางแผน       

ทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกันตามโครงการดังนี้ 

 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  

โดยจัดประชุมทุกเดือนเพื่อวางแผนการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กร 

และวางแผนทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกัน 

 โครงการพัฒนาศักยภาพรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 โครงการสรุปงานขับเคล่ือนนโยบายทางการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

 โครงการวิจัยเพิ่มขีดความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 โครงการสรุปงานขับเคล่ือนนโยบายทางการศึกษา (จุดเน้น สพป.สุรินทร์ เขต 3) 

 โครงการก ากับติดตามตรวจสอบข้อมูลการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเชิงประจักษ์ 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 โครงการสนับสนุนเครือข่ายการจัดการศึกษา 23 เครือข่าย 

 โครงการจัดท าดอกไม้จันทน์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช 

 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกษียณอายุราชการ 

 โครงการแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีการเงินและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 

 โครงการบริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน 

 โครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
กำรด ำเนินงำน 

 แต่งต้ังคณะท างาน 
 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงานตามนโยบาย 
 ด าเนินการตามโครงการ 
 ติดตาม ประเมินผล 
 สรุป รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
    เชิงปริมำณ 
    1. ผู้บริหารการศึกษา    จ านวน      8      คน 
    2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา               จ านวน   233     คน 
    3. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์   จ านวน       9     คน 
    4. ศึกษานิเทศก์     จ านวน      20    คน 
    5. ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  จ านวน       7     คน 
    6. ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   3  คน 
    7. ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ     จ านวน      19    คน 
       เชิงคุณภำพ 

 ผลผลิต (Out put) 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ 
 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   การสร้างความเข้มแข็งของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผล และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
        ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธ์ (Out come)  
 ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และมั่นใจในการ

ปฏิบัติงาน 
   รูปภำพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

โครงการ พัฒนาศักยภาพรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
การด าเนินงาน 
 

 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุม 
 ก าหนดวันประชุม 
 ด าเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3          

ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และบุคลากรทางการศึกษา  
      ผลการด าเนินงาน 
 
      เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหาร สพป.สุรินทร์ เขต 3  ข้าราชการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 93 คน 

       เชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต (Output)  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา 

                    คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งของเขตพื้นท่ีการศึกษา กฎหมายท่ี 
                    เกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผล และปฏิบัติได้จริง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
                    ในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์-  
                     เขต 3 ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
                     หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
 

การด าเนินงาน 
 

 แต่งต้ังคณะท างานประกอบด้วย ผู้บริหาร และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา     
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด เพื่อให้มีส่วนร่วมและความคิดเห็นท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรม “รวม
พลังแห่งความดี” 

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ 
 ด าเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี”  
 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล คัดเลือกภาพถ่าย รายงานหน่วยงานบังคับบัญชา เพื่อจัดพิมพ์            

ลงในหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “รวมพลังแห่งความดี”   
     

 ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมำณ 
 ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

จ านวน 80 คน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนปราสาท        

รวมจ านวน 220  คน 
เชิงคุณภำพ 

 ผลผลิต (Output)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” แสดงออกถึง 
              ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีและร าลึกพระบาทสมเด็จ- 
              พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีท่ี 89 

 ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนในสังกัด 
                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการแสดงความ 
              จงรักภักดีและร าลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
              ปีท่ี 89 และได้น้อมน าเอาค าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปประยุกต์ 
              ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
  

การด าเนินงาน 
 

 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยใช้กระบวนการ  PLC “นวัตกรรมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็ก 4.0)” PLC 1 การพัฒนาระบบการบริหารวิชาการสู่การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน PLC 2 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  PLC 3 การพัฒนา
ระบบส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   PLC 4 การพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน PLC   5 การพัฒนาระบบการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) วิจัยในช้ันเรียน (CAR) สู่คุณภาพของผู้เรียน  PLC 6 การพัฒนาระบบการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  การศึกษาดูงานโรงเรียน  โครงการ  อ่านออกเขียนได้  
ทันใจ  ประทับจิต  ชีวิตมีคุณภาพ 

 

 ผลการด าเนินงาน 
    

   เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  จ านวน  60  โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะการอ่าน เขียนได้ ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 
   เชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output) 

 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน และได้ใช้กระบวนการ 
PLC  ได้รับความรู้และแนวทางจากการศึกษาดูงาน 

 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ ในสังกัด สพป.มุกดาหาร เขต 1  
ได้เช่ือมสัมพันธไมตรีต่อกัน 

                ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 60 โรงเรียน  สามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 90 
 รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

  
   



รายงานผลการด าเนินงาน 2560 : 63 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

    โครงการ  วิจัยเพ่ิมขีดความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

                การศึกษาปีงบประมาณ 2560 
  

การด าเนินงาน 
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมการวิจัย 

 ประชุมปฏิบัติการ “ระยะท่ี 1 สร้างเครือข่ายฐานการเรียนรู้  
“การพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”  

 ประชุมปฏิบัติการ “สรุปรายงานการวิจัย”   
ผลการด าเนินงาน 
 

 เชิงปริมาณ 
 ครูเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 90 คน 
 ผู้บริหารเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 10 คน 

 เชิงคุณภาพ 
   ผลผลิต (Output) 

 นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์  

 ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด สามารถน าแนวทางท่ีได้จากการด าเนินการวิจัย 
ไปบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงประจักษ์ 

 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดใช้แนวคิดท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามบริบท 
ของโรงเรียน เป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับในระดับดีมากจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (โรงเรียนผ่านการประเมิน เพื่อ
รับตราพระราชทาน) 

 พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 
อบรมเล้ียงดูส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

          ผลลัพธ(์Outcome) 
 ร้อยละของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการท าวิจัย 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดได้รับการ 

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์ 

น้อย ประเทศไทย 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 โรงเรียนท่ีพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเทสซอรี่ 
 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนการคิดค านวณ ภาษาและ การส่ือสาร  
 โรงเรียนในสังกัดมงีานวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน 
 นักเรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดมีความเข้มแข็งทางวิชาการได้รับการยอมรับ 

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ครูสามารถสร้างความตระหนักรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสังกัด ให้มีความรู้  

ความเข้าใจในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยเต็มตามศักยภาพ และเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 เพื่อการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนปฐมวัยที่มีความเส่ียงต่อการบกพร่องทางการ 
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดค านวณ   

 เพื่อเตรียมการขยายเครือข่ายฐานความรู้นักวิจัยในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3 ท้ังครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 
รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

  

กำรด ำเนินงำน 
 

 ประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อแจ้งนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรจาก สพฐ. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน และประชุมพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินตาม
โครงการ    

 จัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน 
หน่วยงานและสถานศึกษา    

 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการ 
ตามวงรอบการตรวจราชการ 

ผลกำรด ำเนินงำน      

     เชิงปริมำณ 
 เอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานตามจุดเน้นของสพป.สุรินทร์ เขต 3 
     เชิงคุณภำพ 
                   ผลผลิต (Output) 

 มีเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นทิศทางการด าเนินงาน
ชัดเจน 

                   ผลลัพธ์ (Outcome) 
 สพป.สุรินทร์ เขต 3  และสถานศึกษาในสังกัดใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นคู่มือในการ

บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

 สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีระดับคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์              
และประเด็นการติดตามท่ีเพิ่มขึ้น 

 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สามารถรายงานผลการด าเนินงานท่ีสนองนโยบาย ต่อผู้ตรวจราชการ 
ตามวงรอบการตรวจราชการ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

  
การด าเนินงาน 
 

 ประชุมปฏิบัติการช้ีแจงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามจุดเน้น และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ตรวจราชการ
ประจ าเขตตรวจราชการ ตามวงรอบการตรวจราชการ 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 

       เชิงปริมาณ 
 เอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ตามจุดเน้นของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
        เชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต (Output) 

 มีเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และรายงานสรุปผล      
การด าเนินงานตามจุดเน้น เพื่อเผยแพร่ 

 มีเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการผลจากการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สามารถรายงานผลการด าเนินงานท่ีสนองนโยบายต่อผู้ตรวจราชการ ตามวงรอบการตรวจ
ราชการ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ผลคะแนนการประเมินทาง ARS ท่ีสูงขึ้น 
  รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 

   



รายงานผลการด าเนินงาน 2560 : 67 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

  
 

 การด าเนินงาน 
 

 ประชุมวางแผน ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน         
แก่สถานศึกษา  ในด้าน การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ
เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านการใช้เงินอุดหนุน ด้านครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา ส าหรับเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   
 

ผลการด าเนินงาน 
    

    เชิงปริมำณ 
 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 23  โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติงาน 
   เชิงคุณภำพ 
         ผลผลิต (Output) 

 โรงเรียนท่ีได้รับการการนิเทศ ติดตาม และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ได้ความรู้ และเข้าใจ       
ในงานท่ีตนรับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         ผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินตามแนวทางโครงการท่ีก าหนด  
  โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดท าขอต้ังงบประมาณ 
  โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน 
  ผู้บริหาร คณะครู  มีความอบอุ่น มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องทันเวลา ท้ังใน ด้านการบริหารจัดการ และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  และลดภาระการแก้ไขงานของสถานศึกษาด้วย 

 

 รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
การด าเนินงาน 
  

 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.
2545 มาตรา  40 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 วิเคราะห์ข้อมูล หลักเกณฑ์สัดส่วนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การด าเนินการสนับสนุน
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
 

          เชิงปริมาณ 
 สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 233 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายในการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2,656,500 บาท ส าหรับสถานศึกษาท่ีมี
นักเรียนไม่เกนิ 300 คน จ านวน 180 แห่ง มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งละ 
9 คน สนับสนุน 1,782,000 บาท  และสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนเกิน 300 คนขึ้นไป จ านวน 
53 แห่ง มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งละ 15 คน สนับสนุน 874,500 บาท  

 เชิงคุณภาพ 
           ผลผลิต (Output) 

  สถานศึกษา 223 แห่ง มีงบประมาณเป็นค่าเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา 

  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความตระหนักร่วมกับการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาและมีเจตคติท่ีดี ให้ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษามากขึ้น 

รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
 
 การด าเนินงาน 
 
 สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายการจัดการศึกษา 23 เครือข่าย ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพื้นท่ีแต่ละเครือข่าย 
ตามบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ว่าด้วยเครือข่ายการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2555 
 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 
 

 เชิงปริมาณ 

 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย 23 เครือข่าย ๆ ละ 20,000 บาท รวมงบประมาณ        
ท่ีจัดสรร จ านวน 460,000 บาท 

 เชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต (Output) 
                            เครือข่ายการจัดการศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เครือข่ายเพิ่มข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                            เครือข่ายการจัดการศึกษามีผลการด าเนินงานท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และของสถานศึกษา 
 

 รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการ จัดท าดอกไม้จันทน์เพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

  
  

      การด าเนินงาน 

 แต่งต้ังคณะท างานประกอบด้วย ผู้บริหาร และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด 

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

 ด าเนินการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมท าดอกไม้จันทน์  
 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล คัดเลือกภาพถ่าย และจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อ

หน่วยงานบังคับบัญชาและสาธารณะชน 

  ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมำณ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี-

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 350 คน 
          เชิงคุณภำพ 

 ผลผลิต (Output)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมท าดอกไม้จันทน์เพื่อถวาย 
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทาง  
การศึกษา นักเรียน และประชาชน ได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมอย่างท่ัวถึงและเสริมสร้างความสามัคคีท่ีจะร่วมกันจัด
กิจกรรม 

 ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 

นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมอย่างท่ัวถึงและ
เสริมสร้างความสามัคคีท่ีจะร่วมกันจัดกิจกรรม อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาตนเองตามจุดเน้นส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (5H) 

 

รูปภาพกิจกรรม 
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           การด าเนินงาน          
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับเสนอเรื่องเพื่อขอเป็นเจ้าภาพ

บ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 ได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560  

            เวลา 14.30 น. ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
 ด าเนินการเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และจัดคณะบุคลากรเพื่อเข้าร่วมพิธี 

 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

เชิงปริมาณ 
  บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

 จ านวน 70 คน  
           

          เชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต (Output)   

               บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแสดงออกถึง   ความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        

 ผลลัพธ์ (Outcome)  
               บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

  รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกษียณอายุราชการ 

 
 
 การด าเนินการ 

 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมสัมมนาฯ 

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

      และผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 

      เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ จ านวน 118 คน  

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 3 

      เชิงคุณภาพ 
 

 ผลผลิต (Output)  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย เนื้อหาในการ
ประชุมสัมมนา และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

 ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เกษียณอายุราชการทุกคนมีขวัญและก าลังใจ มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย โดยเฉพาะสวัสดิการต่างๆ หลังจากเกษียณอายุราชการ 
 

     รูปภาพกิจกรรม 
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  กำรด ำเนินงำน   

 ด าเนินการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

  ผลกำรด ำเนินงำน 

       เชิงปริมำณ  
 ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

                             โดยตรวจสอบประเด็นดังต่อไปนี้ 
 การเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS 
 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ 
 การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
 ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย 
 ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน 46  แห่ง โดยตรวจสอบประเด็นดังต่อไปนี้ 
 การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 เงินรายได้สถานศึกษา 
 ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษางวดก่อน จ านวน 20 แห่ง  

              เชิงคุณภำพ     
                    ผลผลิต (Output)  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการปฏิบัติงานระบบ GFMIS เงินทดรองราชการ  
   มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านท่ีรัดกุมมากยิ่งขึ้น การ

เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ (ตกเบิก) เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายมีความถูกต้อง
มากขึ้น 

 สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติและเข้าใจระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 
                   ผลลัพธ์  (Outcome) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การควบคุมการเบิกจ่ายเงินมีความรัดกุมมากขึ้น 
 สถานศึกษา ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามระเบียบก าหนด 

 รูปภำพกิจกรรม 
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กำรด ำเนินงำน 
 
 พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้ตอบสนองกับผู้ใช้  

และสมาชิกผู้ติดตามให้มากขึ้น 
 ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุม 

ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเช่ือมโยงกับเว็บไซต์เฉพาะส่วนของระบบเดือนออนไลน์เพื่อบริการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 เชิงปริมาณ 
 เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีโมดุลการใช้งาน 

และให้ผู้ติดตามขึ้นมาอีก 5 โมดุล ได้แก่ความเคล่ือนไหววิทยาฐานะ  แยกโมดุลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างออกมาจาก
โมดุลประชาสัมพันธ์   คลังส่ือการสอน คลังข้อสอบ   

 หอประชุมปราสาททองมีระบบฉายภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 จอภาพเป็น 5 จอภาพ 
 หอประชุมปราสาททองและห้องประชุมเบญจลักษณ์ มีระบบแปลงสัญญาณระหว่าง 

ดิจิตอลกับอนาล๊อก ท าให้สามารถเช่ือมสัญญาณเสียงเข้ากับระบบเสียงห้องประชุมได้ท้ังสองห้องประชุม 
 ระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหอประชุมปราสาททอง และระบบ

เครือข่ายไร้สารได้รับการซ่อมบ ารุงจากการหมดอายุการใช้งาน 

 เชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต (Output)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

               ได้รับการปรับปรุงมีมาตรฐานการรองรับการใช้งานได้สูงกว่าท่ีเป็นอยู่เดิม 
 ผลลัพธ์ (Outcome)  เว็บไซต์สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศได้

หลากหลายตามโมดุลการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้นและระบบเครือข่ายไร้สายสามารถรองรับการใช้งานการประชุมอบรมใช้
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากไม่เกิน 100 คน สามารถรองรับการใช้งานได้ 250 คน 

 

 รูปภาพกิจกรรม 
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การด าเนินงาน       
 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียนในสังกัด จ านวน 233 คน    
และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน  10 คน  รวม 243 คน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 เชิงปริมาณ      

 ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียนและบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 243  คน 

 เชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต   

ครูผู้สอนท่ีท าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียนและบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงิน       
และสินทรัพย์ จ านวน  243  คน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องทันเวลา 

 ผลลัพธ์    

 การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าและค่ารักษาพยาบาลและแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนทุกประเภทถูกต้องตามระเบียบเป็นไป
ในแนวเดียวกัน 

 ได้สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานการเงินของกลุ่มการเงินโรงเรียนในสังกัด  
และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน  243  คน 
  
รูปภาพกิจกรรม   
 
 
                                                                   

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 2560 : 76 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 

การด าเนินการ  

  
ท่ี 

 
  รายการ/ประเภทรายจ่าย 

 
จ านวน

งบประมาณ 

เบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุและ 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
     หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 300,000.- 300,000.-  
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 59,500.- 59,500.-  
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 59,500.- 59,500.-  
4 ค่าวัสดุส านักงาน 600,000.- 600,000.-  
5 ค่าวัสดุเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 100,000.- 100,000.-  
6 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0  
7 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 

เครื่องปรับอากาศ 
50,000.- 50,000.-  

8 ค่ากระแสไฟฟ้า 600,000.- 795,875.27  
9 ค่าน้ าประปา 36,000.- 46,164.74  
10 ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 130,000.- 189,133.86-  
11 ค่าไปรษณียากร 90,000.- 73,657.-  

      
           รวมเงินท้ังส้ิน 

 
2,025,000.- 

 
2,273,830.87 

เงินเหลือจ่าย 
248,830.87 

 

ผลการด าเนินการ 
 

 เชิงปริมาณ เบิกจ่ายจ านวนท้ังส้ิน 2,273,830.87 บาท  งบประมาณค่าสาธารณูปโภคใช้เกิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้ เป็นเงิน 248,830.87  บาท  ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่าย       
งบลงทุนขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 เชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สามารถสนับสนุน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดในปีงบประมาณ 2560 
 ผลลัพธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สามารถเบิกจ่ายเงินได้

ถูกต้อง ทันเวลา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  


