
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ได้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ที่คำดว่ำจะได้รับ  โดยจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ค่ำสำธำรณูปโภค  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน  และ 
กำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เ พ่ือมุ่ งสู่ เป้ำประสงค์  7 ข้อ ทั้ งด้ำนผู้ เรียน  ด้ำนบุคลำกร                   
ด้ำนสถำนศึกษำ และองค์กร  ค่ำนิยมองค์กร คือ Good Moral คุณธรรมที่ดี, Good Wisdom ปัญญำที่ดี, 
Good Service  Mind ใจบริกำรที่ดี, Good Participation กำรมีส่วนร่วมที่ดี  และ Good Organization 
องค์กำรที่ดี  ดั่งค ำขวัญประจ ำองค์กร  “งำนได้ผล คนส ำรำญ  องค์กรส ำเร็จ” Work Success Happiness 
to all person Organization Complete 
 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
        มกรำคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
หน้ำ 

 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 1. งบประมำณเพ่ือใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนฯ 1 
  1.1 งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน 1 
  1.2 งบประมำณเพ่ือสนองยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำย 2 
  1.3 งบประมำณบริหำรตำมภำรกิจเร่งด่วน 4 
 2. กำรรับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 4 
  2.1 บัญชีจัดสรรงบประมำณประจ ำปีฯ ครั้งที่ 1 4 
  2.2 บัญชีจัดสรรงบประมำณประจ ำปีฯ ครั้งที่ 2 4 
รำยละเอียดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 5 
คณะท ำงำน 



๑ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์  เขต 3 

 
 

 
งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ที่ได้รับเป็นงบประมาณ

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้  ประกอบด้วย 
 1. งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน  และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน คาดว่าจะได้รับ 
จ านวน  5,000,000 บาท  โดยจัดสรรกรอบงบประมาณ  ได้แก่ 
 

รายการ จัดสรรงบประมาณ คิดเป็นอัตราส่วน 
1. งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน 3,566,321 71 
2. งบประมาณเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 1,321,930 27 
3. งบประมาณบริหารตามภารกิจเร่งด่วน 111,741 2 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 100 
 
 
   1.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อ 1 ร้อยละ 71 
จ านวน 3,566,321 บาท)  มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จัดสรรงบประมาณ คิดเป็นอัตราส่วน 
1. งานประจ า   
    1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 400,000  
    1.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000  
    1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000  
    1.4 ค่าวัสดุส านักงาน 500,000  
    1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 100,000  
    1.6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน 400,000  

รวม 1,600,000 45 
2. ค่าสาธารณูปโภค   
    2.1 ค่าไฟฟ้า 300,000  
    2.2 ค่าน้ าประปา 100,000  
    2.3 ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 50,000  
    2.4 ค่าไปรษณีย์ 50,000  

รวม 500,000 14 



๒ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

รายการ จัดสรรงบประมาณ คิดเป็นอัตราส่วน 
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ    
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,466,329 41 

รวมทั้งสิ้น 3,566,321 100 
 
  1.2 งบประมาณเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย  (ข้อ 2 ร้อยละ 27 จ านวน 
1,321,930 บาท)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คิดเป็น
อัตราส่วน 

1  ด้านความม่ันคง 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 10,000 0.76 
3  ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

3.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ  
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับโรงเรียน 

95,680 7.24 

 3.2 การพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

139,000 10.51 

 3.3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

5,000 0.38 

 3.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการนักเรียนให้มี   
สุขภาวะที่ดี 

30,000 2.27 

 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวัตกรรมและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

13,000 0.98 

 3.6 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

35,000 2.65 

 3.7 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) 

90,000 6.81 

 3.8 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ           
สู่หลักสูตรสถานศึกษา 

15,000 1.13 

 3.9 การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 10,000 0.76 
 3.10  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ 
และเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง” ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 

110,000 8.32 



๓ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คิดเป็น
อัตราส่วน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) 

 3.11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด 

8,000 0.61 

 3.12 การพัฒนาส่งเสริมระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

10,000 0.76 

 3.13 การยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

5,000 0.38 

 3.14 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5,000 0.38 

 3.15 เปิดบ้านวิชาการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 45,000 3.40 
4  ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

4.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้มีความสามารถในการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

50,000 3.78 

 4.2 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ 
เขต 3  ปีการศึกษา 2564 

50,000 3.78 

5  ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

20,000 1.51 

6  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.
สุรินทร์ เขต 3 

200,000 15.13 

 6.2 การพัฒนาประสิทธิผลและการบริหาร     
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดท ารายงาน
ประจ าปี 2564 

140,850 10.65 

 6.3 พัฒนาระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

60,000 4.54 

 6.4 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

60,000 4.54 



๔ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คิดเป็น
อัตราส่วน 

 6.5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล        
และนิเทศการศึกษา 

52,000 3.93 

 6.6 การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

63,400 4.80 

 รวมงบประมาณ 1,321,930 100 
 
  1.3 งบประมาณบริหารตามภารกิจเร่งด่วน (ข้อ 3 ร้อยละ 2 จ านวน 111,741 บาท)          
มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จัดสรรงบประมาณ คิดเป็นอัตราส่วน 
บริหารจัดการตามภารกิจเร่งด่วนเพ่ือสนองนโยบายทุกระดับ   
    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 111,741 100 
 
  2.  การรับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
   2.1  บัญชีจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1  แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   งบด าเนินงาน  จาก 2  ผลผลิต  3  กิจกรรม                     
จ านวนงบประมาณ  2,000,000 บาท  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04006/ว4337  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2563 
    2.1.1 ผลผลิตผู้ จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  กิจกรรมการจัดการศึกษา             
ก่อนประถมศึกษา  จ านวน  100,000  บาท 
    2.1.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
     2.1.2.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  จ านวน  
1,400,000 บาท 
     2.1.2.2 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ  จ านวน  
500,000 บาท  
   2.2  บัญชีจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่  2  แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  งบด าเนินงาน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม
หลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) จ านวนงบประมาณ  1,000,000 บาท  ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 04006/ว931  ลงวันที่  23  มีนาคม  2564 
 
 
 
 



๕ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

 นอกจากนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
แยกเป็นรายไตรมาส 
  ไตรมาสที่  1  เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 
  ไตรมาสที่  2  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2564 
  ไตรมาสที่  3  เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 
  ไตรมาสที่  4  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564 
โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่จัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ 
1/2564 

ไตรมาสที ่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่ 
4/2564 

รวม 

1. งบประมาณตามความ
จ าเป็นพื้นฐาน และ
งบประมาณบริหารตาม
ภารกิจเร่งด่วนเพื่อสนอง
นโยบายทุกระดับ 

3,678,070 895,129 927,400 927,400 927,400 3,678,070 

2. งบภารกิจหลักเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของ สพฐ.   
2.1 การจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคง 

10,000   10,000  10,000 

2.2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
และครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับ
โรงเรียน 

95,680 95,680    95,680 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ
บริหารจัดการของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

139,000 54,000 10,000 25,000 50,000 139,000 

2.4 การพัฒนา ส่งเสริม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

5,000    5,000 5,000 

2.5 พัฒนาศักยภาพการ
จัดการนักเรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดี 

30,000   12,500 17,500 30,000 

2.6 พัฒนา ส่งเสริม   
ผลิตสื่อนวัตกรรมและ

13,000   12,000 1,000 13,000 



๖ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่จัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ 
1/2564 

ไตรมาสที ่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่ 
4/2564 

รวม 

แพลตฟอร์มดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.7 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

35,000  20,000  15,000 35,000 

2.8 ประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาภาคบังคับ    
สู่สากล  ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา (CEFR) 

90,000 90,000    90,000 

2.9 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสู่หลักสูตร
สถานศึกษา 

15,000  15,000   15,000 

2.10 การจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท า 

10,000  10,000   10,000 

2.11  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้
กระบวนการบริหาร
จัดการห้องเรียนคุณภาพ
และเทคนิคการนิเทศแบบ 
“ดาวเจ็ดดวง” ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ)         
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษ ที่ 21      
(3R 8C) 

110,000 90,000 20,000   110,000 



๗ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่จัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ 
1/2564 

ไตรมาสที ่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่ 
4/2564 

รวม 

2.12 พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด 

8,000  8,000   8,000 

2.13 การพัฒนาส่งเสริม
ระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน      
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

10,000  10,000   10,000 

2.14 การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน เพ่ือรับ
การประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) 

5,000   5,000  5,000 

2.15 การส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ สู่ความ   
เป็นเลิศทางวิชาการ 

5,000   5,000  5,000 

2.16 เปิดบ้านวิชาการ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

45,000  40,000 5,000  45,000 

2.17 การพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้มี
ความสามารถในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา 

50,000   50,000  50,000 

2.18 ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด     
สพป.สุรินทร์ เขต 3      
ปีการศึกษา 2564 

50,000    50,000 50,000 

2.19 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและงาน   
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

20,000  8,000 12,000  20,000 



๘ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่จัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ 
1/2564 

ไตรมาสที ่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่ 
4/2564 

รวม 

2.20 พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

2.21 การพัฒนา
ประสิทธิผลและการ
บริหารจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน และการจัดท า
รายงานประจ าปี 2564 

140,850 40,850 100,000   140,850 

2.22 พัฒนาระบบ
ดิจิตอลและเทคโนโลยี  
เพ่ือการศึกษา 

60,000   54,000 6,000 60,000 

2.23 อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

60,000   3,200 56,800 60,000 

2.24 การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

52,000  21,200 30,000 800 52,000 

2.25 การตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

63,400 18,000 20,000 5,400 20,000 63,400 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 1,333,659 1,259,600 1,206,500 1,199,500 5,000,000 
 
 

 
 



คณะท ำงำน 
จัดท ำเอกสำรแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์  เขต 3 
 
1. ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 1.1 นางภานิชา  อินทร์ชา้ง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.2 นายพิชิต  หอมนวล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.3 นายเดชา  การรัมย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.4 นายส าราญ  อยู่นาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 
2. คณะท างาน 
 2.1 นายส าราญ  อยู่นาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 2.2 นางนงลักษณ์  บึง้ชัยภูม ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2.3 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 2.4 นางธมลวรรณ  พลงั  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 2.5 นางสาวศิริวรรณ  เป็นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 2.6 นางสาววิลาศินี  ก าจติเอก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 2.7 นางวรรณรัตน์  ไชยชนะ ลูกจ้างชัว่คราว 
 
3. จัดท าปกและรปูเล่ม 
 3.1 นางนงลักษณ์  บึง้ชัยภูม ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3.2 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3.3 นางวรรณรัตน์  ไชยชนะ ลูกจ้างชัว่คราว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำขวัญ 
(Motto) 

งำน
ได้ผล 

องค์กร
ส ำเร็จ 

คน
ส ำรำญ 


