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ค าน า . 
 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบนโยบายตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดเป็น
นโยบาย จุดเน้น และแผนปฏิบัติการ มีโครงการรองรับเพื่อขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้หลักการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ภายใต้เป้าหมาย การพัฒนาประชากรวัยเรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี  คนเก่ง เป่ียมล้นด้วย
คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อประมวลผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จในรอบปีท่ีผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป และ เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท า
เอกสารเล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและมีความ
สนใจต่อไป 
 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 มกราคม  2561 
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ส่วนที่ 1 .                                                                                
บทน า .  

 

1.  ภารกิจ  

  

             ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

 จัดท านโยบาย แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น 

 วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบติดตาม        
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ก ากับ ดูแล ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 ประสาน  ส่งเสริม  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานด้านการศึกษา 
 ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ 

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553   ได้ก าหนดโครงสร้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
แบ่งเป็น 7  กลุ่ม 1 หน่วย 1 ศูนย์ ดังนี้   
 

 กลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มนโยบายและแผน 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน) 

 

 
 
 

      

               
 
                          
 
 
                   
 
 

  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที ่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 

   กลุ่มบริหำรงำน 
 กำรเงินและสินทรัพย์ 

    กลุ่มส่งเสริม 
สถำนศึกษำเอกชน   

ก.ต.ป.น. 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน ศูนย์ ITEC 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ 
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  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ต้ังอยู่ภายในภายในบริเวณโรงเรียนปราสาท 
ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์  ประมาณ 30  กิโลเมตร 
ตามเส้นทางหมายเลข 214 (สุรินทร์ – ช่องจอม) รับผิดชอบการ  จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ท้องท่ี  6 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอปราสาท อ าเภอสังขะ อ าเภอกาบเชิง  อ าเภอบัวเชด   อ าเภอศรีณรงค์  และอ าเภอ
พนมดงรัก 
 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ท่ีส าคัญ 2  เส้นทาง  ดังนี้ 
  1. ถนนโชคชัย – เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24) ผ่านเขตพื้นท่ีบริการเป็นระยะทางประมาณ 100  
กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450  กิโลเมตร 
  2. ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214) ผ่านเขตพื้นท่ีบริการเป็นระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลด้านการปกครอง จ าแนกรายอ าเภอ 
ท่ี อ าเภอ พื้นท่ี ระยะ 

ทาง 
ประชากร เทศ 

บาล 
อบต. หมู ่

บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 ปราสาท 908.84 29 73,587 74,750 148,337 3 18 239 
2 สังขะ 1009.00 47 63,964 62,832 129,796 1 12 187 
3 กาบเชิง 574.00 58 30,892 30,265 61,157 2 4 84 
4 บัวเชด 479.00 70 17,617 16,867 34,484 1 6 68 
5 ศรีณรงค์ 410 64 23,587 23,173 46,760 - 5 62 
6 พนมดงรัก 318.00 78 19,288 18,712 38,000 - 4 55 

รวม 288,935 226,599 455,534 7 48 694 
 

ท่ีมา : ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ (2559) 
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ท่ี อ าเภอ ประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 ปราสาท 73,587 74,750 148,337 42,729 
2 สังขะ 63,964 62,832 129,796 34,052 
3 กาบเชิง 30,892 30,265 61,157 17,581 
4 บัวเชด 17,617 16,867 34,484 11,290 
5 ศรีณรงค์ 23,587 23,173 46,760 10,741 
6 พนมดงรัก 19,288 18,712 38,000 11,527 

รวม 288,935 226,599 455,534 127,920 
ภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ 697,016 698,551 1,395,567 331,603 

 
ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ (2559) 
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ท่ีมา :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ (2558) 
นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน  5  คน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.  นายพิชิต  หอมนวล   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.  นายฉลาด  สาโยธา            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 4.  นายธรรมนูญ   ขวัญรัมย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5.  นายเสนอ   แสนค า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
อ าเภอ จ านวนโรงเรียนในสังกัด 
ปราสาท 75 
สังขะ 64 

กาบเชิง 28 
บัวเชด 22 

ศรีณรงค์ 27 
พนมดงรัก 17 
รวมทั้งสิ้น 233 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

ระดับชั้นที่จัดการศึกษา 
 

 

จ านวนโรงเรียน 

อนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

152 

อนุบาล 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

78 

อนุบาล 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 

3 

รวม 233 

75

64

28

22

27

17

ปราสาท

สังขะ

กาบเชิง

บัวเชด

ศรีณรงค์

พนมดงรัก
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
ขนาด (จ านวนนักเรียน) จ านวนโรงเรียน 

ขนาดท่ี 1 (นักเรียน 120 คนลงมา  ) 60 
ขนาดท่ี 2 (นักเรียน 121- 200 คน ) 68 
ขนาดท่ี 3 (นักเรียน 201 – 300 คน ) 55 
ขนาดท่ี 4 (นักเรียน 301 – 499 คน) 43 
ขนาดท่ี 5 (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 6 
ขนาดท่ี 6 (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน) 1 
ขนาดท่ี 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) 0 
 

 

 
จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 

ไม่มีนักเรียน 0 
นักเรียน    1 – 20  คน 0 
นักเรียน   21 – 40  คน 0 
นักเรียน   41 – 60  คน 9 
นักเรียน   61 – 80  คน 13 
นักเรียน   81 – 100  คน 21 
นักเรียน  101 – 120  คน 17 

รวมจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท้ังส้ิน 60 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน  
รวม 

 
จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง 

อนุบาล 1 52 61 113 12 
อนุบาล 2 2,987 2,811 5,798 227 
อนุบาล 3 2,967 2,822 5,789 281 

รวม 6,006 5,694 11,700 570 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,899 2,718 5,617 289 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,900 2,838 5,738 296 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,783 2,695 5,478 281 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,866 2,738 5,604 282 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,809 2,690 5,499 282 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,987 2,771 5,749 285 

รวม 17,235 16,450 33,685 1,715 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1,347 1,086 2,433 103 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1,215 1,003 2,218 103 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1,188 1,043 2,231 104 

รวม 3,750 3,132 6,882 310 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 23 37 60 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 31 37 68 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 25 26 51 4 

รวม 79 100 179 11 
รวมทั้งสิ้น 27,070 25,376 52,446 2,606 

 
ท่ีมา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 3  
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

ประเภทต าแหน่ง จ านวน(ต าแหน่ง) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 233 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 67 
ครูผู้สอน 2,834 
พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 174 
พนักงานราชการ ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 39 
ลูกจ้างประจ า 
                   รวมทุกประเภท 

134 
                   3,481 

  
 

ประเภทต าแหน่ง จ านวน(ต าแหน่ง) 
อัตราจ้างช่ัวคราว (นักการภารโรง) 37 
อัตราจ้าง ครูรายเดือน (ร.ร.ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) 25 
อัตราจ้าง ครูรายเดือน (สาขาขาดแคลน) 19 
อัตราจ้างพี่เล้ียงเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 86 
อัตราจ้างปฏิบัติงานนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 51 
อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 120 
อัตราจ้างช่ัวคราว (ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 22 
                       รวมทุกประเภท 360 
ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มงานอัตราก าลัง  
 

 

 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้บริหารการศึกษา 6 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม. 38 ค (2)    35  
ศึกษานิเทศก์ 11 
ลูกจ้างประจ า/พนักงานบริการ  6 
ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานท าความสะอาด  9 

รวมทั้งสิ้น 67 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

.

 

 
 

ขนาดโรงเรียน ผลการประเมิน รวม 
รับรอง ไม่รับรอง 

ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 300 คน) 63 . 63 
ขนาดกลาง (นักเรียน 301-1,000 คน) 165 3 168 
ขนาดใหญ่ (นักเรียน ต้ังแต่ 1,001 คน  
ขึ้นไป) 

2 - 2 

รวมทั้งส้ิน (ร้อยละ) 230 (98.71) 3 (1.29) 233 (100) 
 
 
 

 
ขนาดโรงเรียน ผลการประเมิน รวม 

รับรอง ไม่รับรอง 
ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 300 คน) 56 7 63 
ขนาดกลาง (นักเรียน 301-1,000 คน) 141 27 168 
ขนาดใหญ่ (นักเรียน ต้ังแต่ 1,001 คน  
ขึ้นไป) 

2 0 2 

รวมทั้งส้ิน (ร้อยละ) 199 (85.04) 34 (14.96) 233 (100) 
 
ท่ีมา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3  
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

      

 

         

รายการ จ านวน (สพป.) ล าดับที่ ผลคะแนน 
1. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    (KRS : KPI  Report  System) 

183 165 4.08368 

2. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ    
(ARS : Action Plan Report System) 

183 38 4.44729 

3. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    (KRS : KPI  Report  System) และ  
    ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ (ARS : Action Plan Report System) 

 
183 

 
117 

 
4.26549 

ท่ีมา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. สพฐ.)  (2559) 

 

รายการ จ านวนเขต ผลคะแนน
เฉล่ีย 

ผลคะแนน
สูงสุด 

ผลคะแนน
ต่ าสุด 

1.ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS:KPI Report System) 

   
     183 

 
   4.40183 

 
   4.81944 

 
   2.96786 

2. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ (ARS  : Action Plan 
Report System) 

 
      183 

 
   4.20336 

 
   4.72217 

 
   2.49815 

3. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ    (KRS : KPI  Report  
System) และผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS : 
Action Plan Report System) 

    
 
 
     183 

 
 
 
  4.30260 

 
 
 
   4.74415 

 
 
 
   2.74339 
 

 

ท่ีมา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สพฐ.) มีนาคม 2559) 


