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ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2565 
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รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ก 

 

ค ำน ำ 
 
  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยใช้การบริหารจัดการคุณภาพ 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย  การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุง  รวมทั้งก าหนดให้มี การ 
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ทุกไตรมาส  ตามแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ”  
  การนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท ารายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
รอบ 6 เดือน  เพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาต่อไป  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
            พฤษภาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ข 

 

สำรบัญ 
หน้ำ 

รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 1 
1. นโยบายและจุดเน้น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ใน สพป.สุรินทร์ เขต 3 1 
2. นโยบายและจุดเน้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
  ด้วย PEAR Model และกลยุทธ์ 5 ดี 4 
3. นโยบายและจุดเน้น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 3.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  
  และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 9 
 3.2 โครงการการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  และการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 10 
 3.3 โครงการพัฒนาระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประจ าปี 2565 16 
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  ในระดับโรงเรียน 19 
 3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเชิงรุก (Active Learning)  
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 21 
 3.6 โครงการแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 
ภาคผนวก 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ได้ด าเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  1 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระยะเวลา  6  เดือนแรกของปี  (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

1 นโยบายและจรดเน้นพการ.ัฒนาและ
เพริมพร้าง.ักยภา.รรั.ยากรมนรษย  

         

 1ศ1พโครงการการ.ัฒนาและเพริมพร้าง
.ักยภา.อ้าราชการครูและบรคลากร
รางการ.ึกษาในพพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 

647,500ศ-     605,846ศ- 40,766ศ-   

 กิจกรรมพ:          
 1ศ1ศ1พกิจกรรม.ัฒนาคร ธรรมพจริยธรรม

และจรรยบรร วิชาชี.ครูพเ.อ่บให้ความรู้
ความเอ้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าร่ีพพพพพพ
ร้ังพ4พด้าน 

6,000ศ-   6,000ศ-   6,000ศ- ยังไม่ด าเนินการ กลร่ม.ัฒนาครู
และบรคลากรฯ 
นศพศพรวรร  นีพ
พวยรูป 

 1ศ1ศ5พกิจกรรมการ.ัฒนาบงค กรพร้ังระบบ
พู่การบริหารจัดการพู่ความเป็นเลิ. 

600,000ศ-  470,970ศ-   470,970ศ- 59,030ศ- 1)พพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 มีอ้าราชการครูพ
และบรคลากรรางการ.ึกษาร่ีมีคร ธรรมพ
จริยธรรมพน าความรู้ร่ีได้รับไป.ัฒนาการ
บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการพบนพพ
ให้เกิดผลพัมฤรธิ์กับผู้เรียนร่ีพูงอึ้นพมี
พมรรถนะพมีความรู้ความเอ้าใจและรู้เร่ารัน
การเปลี่ยนแปลงพพบดคล้บงกับความ
ต้บงการพน าความรู้ไป.ัฒนางานพพให้มี

กลร่ม.ัฒนาครู
และบรคลากรฯ 
นศพศพรวรร  นีพ
พวยรูป 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  2 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

ประพิรธิภา.และประพิรธิผลพูงอี้นพพพพพพพพ
มีอ้าราชการครูและบรคลากรรางการ.ึกษาพพพ
ร่ีมี.ักยภา.พเป็นคนเก่งพคนดีพมีคร ภา.พ
.ร้บมพ าหรับวิถีชีวิตใน.ตวรรษร่ีพ21    
โดยได้จัดกิจกรรมประชรมเชิงปฏิบัติการพ
การ.ัฒนาบงค กรร้ังระบบพู่การบริหาร
จัดการพพู่ความเป็นเลิ.พระหว่างวันร่ีพ     
16-19 กรมภา.ันธ พ2565  พหบประชรม
ปราพารรบงพและพเชียงคานฮิลล พรีพบร รพ
จังหวัดเลยพมีผู้เอ้ารับการประชรม
ประกบบด้วยพผู้บริหารการ.ึกษาพบริหาร
พถาน.ึกษาพ.ึกษานิเร.ก พครูพบรคลากร
รางการ.ึกษาพและลูกจ้างในพังกัดพพพพ
จ านวนพ522 ราย 

 1ศ1ศ3พกิจกรรมประเมินพัมฤรธิผลพพพพพพพ
การปฏิบัติหน้าร่ีในต าแหน่งผู้บริหาร
พถาน.ึกษา 

5,756ศ-    5,756ศ-  5,756ศ- ยังไม่ด าเนินการ กลร่ม.ัฒนาครู
และบรคลากรฯ 
นศพศพรวรร  นีพ
พวยรูป 

 1ศ1ศ4พกิจกรรมเพริมพร้างและ.ัฒนา
บรคลิกภา.อ้าราชการครูและบรคลากร
รางการ.ึกษาในรูปแบบพonline video 
conferenceพ 
อั้นตบน/วิธีการ 

55,076ศ- 55,076ศ-    55,076ศ- -.- อ้าราชการครูและบรคลากรรางการ.ึกษาพ
จ านวนพ890พคนพพประกบบด้วยพพพพพพพพพพพพพพพพพ
ผู้บริหารการ.ึกษาพผู้บริหารพถาน.ึกษาพ
.ึกษานิเร.ก พครูพบรคลากรรางการ.ึกษาพ
และลูกจ้างในพังกัดพรรกคนได้รับการ.ัฒนา

กลร่ม.ัฒนาครู
และบรคลากรฯ 
นศพศพรวรร  นีพ
พวยรูป 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  3 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

1)พแต่งตั้งค ะกรรมการ 
5)พประชรมค ะกรรมการ 
3)พจัดบบรมตามโครงการพเมอ่บวันร่ีพ51พ
ธันวาคมพ5654พ พหบประชรมปราพารรบงพ
พ.ปศพรรินรร พเอตพ3พพบศปราพารพจศพรรินรร  
4)พพรรปและประเมินผลการด าเนินการ 

บรคลิกภา.พร าให้มีการ.ัฒนาบรคลิกภา.
ด้านการแต่งกายพร่วงรีพกิริยาพมารยารพ
เป็นแบบบย่างให้กับนักเรียนพชรมชนพและ
เ.อ่บนร่วมงานน าไปปฏิบัติและ.ัฒนา
บรคลิกภา.ร่ีดีในการด าเนินชีวิต 

 1.1.5 กิจกรรม.ัฒนา.ักยภา.ผู้บริหาร
และครูเ.อ่บการ.ัฒนาคร ธรรมพจริยธรรม
โครงการกบงรรนการ.ึกษาในรูปแบบพ
online video conference  
อั้นตบน/กิจกรรม 
1)พแต่งตั้งค ะกรรมการด าเนินการ 
5)พประชรมค ะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3)พจัดบบรมตามโครงการพพในวันร่ีพ25 
.ฤ.จิกายนพ2564  พหบประชรมปราพาร
รบงพผู้เอ้ารับการบบรมร้ังพิ้นพจ านวนพ
1,010 รายพประกบบด้วยพผู้บริหาร
การ.ึกษาพผู้บริหารพถาน.ึกษาพ
.ึกษานิเร.ก พครูพบรคลากรรางการ.ึกษาพ
และลูกจ้างในพังกัดรรกคน 
 
 

13,800ศ- 13,800ศ-    13,800ศ- -.- 1. ผู้บริหารการ.ึกษาพบริหารพถาน.ึกษาพ
.ึกษานิเเร.ก พครูพบรคลากรรางกรพพพพพพพพ
รางการ.ึกษาพและลูกจ้างในพังกัดพจ านวนพ
1010 รายพได้รับการ.ัฒนาตามโครงการ/
กิจกรรมพน าความรู้ไป.ัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการพบนให้มี
ประพิรธิภา.และประพิรธิผลพ 
2.พอ้าราชการครูและบรคลากรรางการ.ึกษา
รรกคนมีพมรรถนะพพมีความรู้ความเอ้าใจ
และรู้เร่ารันการเปลี่ยนแปลงพพบดคล้บง
กับความต้บงการพน าความรู้ไป.ัฒนางานพพ
ให้มีประพิรธิภา.และประพิรธิผลพูงอี้นพ 
3. มีอ้าราชการครูและบรคลากรรางการ
.ึกษาร่ีรับการ.ัฒนา.ักยภา.เป็นคนเก่งพ
คนดีพมีคร ภา.พ.ร้บมพ าหรับวิถีชีวิตใน
.ตวรรษร่ีพ21 
  

กลร่มพ่งเพริม
การจัด
การ.ึกษา 
นศพศรั.นีย พ
เครอบแก้ว 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

4)พพรรปและประเมินผล 4.พอ้าราชการครูและบรคลากรรางการ.ึกษาพ
โรงเรียนกบงรรนการ.ึกษาเอ้าใจการ.ัฒนา
ด้านคร ธรรมพจริยธรรมพมีเครอ่บงมอบร่ีใชพ้พ
ในการรวบรวม.ฤติกรรมอบงนักเรียนร่ี
เหมาะพมพและมีนวัตกรรมในการเรียนรู้ 

5 นโยบายและจรดเน้นพการพร้างโบกาพและความเพมบภาครางพังคม        
 5ศ1พโครงการการ.ัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลอบนักเรียนพังกัดพพ.ปศพรรินรร พพพ
เอตพ3พด้วย PAER Modelพและพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
กลยรรธ พ6พดี 

30,000ศ- 45,600ศ-    45,600ศ- 
(งบฯพพ.ฐศพ
15,600) 

-ศ-  กลร่มพ่งเพริม
การจัด
การ.ึกษา 

 Planning คอบพการวางแผนการด าเนินงานพ
ดังน้ีพพพ 
พพพพ-.ึกษาวิเคราะห พภา.ปัญหา พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 
พพพพ-ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ด าเนินงานพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 
พพพพ-ก าหนดกลยรรธ และแนวราง.ัฒนาพ    
5 ดีพดังน้ี 
พพพ1)พทีมงานและเครือข่ายที่ดี : มีรีมน า
รีมประพานพรีมร าพเครอบอ่ายพพพพพพพพพพพพพพพ
ฉกศชนศ 
พ.ปศพรรินรร พเอตพ3,พ.นักงานพ่งเพริม
ความประ.ฤตินักเรียนพและนัก.ึกษาพ 
พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

พพพ5)พสื่อส่งเสริมพัฒนาท่ีดี : จัดร าคู่มอบ
และพอ่บบรเรียนบบนไลน ระบบการดูแล
ช่วยเหลอบนักเรียนพ 
พพพ3)พสภาพแวดล้อมที่ดี : พ่งเพริมการ
พร้างพภา.แวดล้บมพบรรยากา.ในบงค กรพ
โรงเรียนและชรมชนร่ีดี  
พพพ4)พการให้ค าปรึกษา แนะน าท่ีดี : 
พ่งเพริม.ัฒนาผู้บริหารพถาน.ึกษาและครูพ
ในการให้ค าปรึกษาพแนะน าผู้เรียนด้วย
วิธีการร่ีดี 
พพพ6)พการสร้างขวัญก าลังใจท่ีดีพ: มบบรรนพ
การ.ึกษาพบรปกร  การ.ึกษาช่วยเหลอบ
ผู้เรียนร่ีอาดแคลนและด้บยโบกาพพ 
มบบเกียรติบัตรพรางวัลให้โรงเรียนพครูพพพพพ
ร่ีมีวิธีปฏิบัติร่ีดีเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลอบนักเรียนพคัดเลอบกพและมบบ
เกียรติบัตรให้ผู้เรียนร่ีมีคร ลักษ ะพพพพพพพพพพ
บัน.ึงประพงค ร่ีดีพและเป็นแบบบย่างได้ 

 Action คอบพการปฏิบัติตามแผนร่ีก าหนด
ไว้พดังน้ี 
1ศพฝึกบบรมหลักพูตร.นักงานเจ้าหน้าร่ี
พ่งเพริมความประ.ฤตินักเรียนและ
นัก.ึกษารร่นร่ีพ5 

    
รบจัดพรร
งบประมา  
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 5ศ1ศ1พกิจกรรมติดตามเด็กนักเรียนพพพพพพพ
บบกกลางคัน 

30,000.- 30,000.-    30,000.- -.- 1ศพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 ได้จัดประชรม
ผู้บริหารพถาน.ึกษาและครูพในพังกัด  
ได้รับการพ่งเพริมและ.ัฒนาด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลอบนักเรียนพ.นักงานเจ้าหน้าร่ี
พ่งเพริมความประ.ฤตินักเรียนพนัก.ึกษาพ
ผ่านการบบรมเป็น.นักงานเจ้าหน้าร่ี
พ่งเพริมความประ.ฤตินักเรียนและ
นัก.ึกษาพตามระเบียบกระรรวงพ
.ึกษาธิการว่าด้วยการพ่งเพริมความ
ประ.ฤตินักเรียนและนัก.ึกษาพ.ศ.ศพ5648พ
และครูผู้รับผิดชบบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลอบนักเรียนและงานแนะแนวพพพพ
พังกัดพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 รราบแนวราง
ด้านการคร้มครบงและดูแลช่วยเหลอบ
นักเรียนและพามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการช่วยเหลอบนักเรียนได้บย่างถูกต้บงพ 
5. นักเรียนในพังกัดพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 
ได้รับการดูแลบย่างร่ัวถึง 

กลร่มพ่งเพริม
การจัด
การ.ึกษา 
นางจันรร ฉายพ
บรญเต็ม 

 5ศ1ศ5พกิจกรรมเพริมพร้างความเอ้าใจพ
พถาน.ึกษาปลบดภัยพMOE SAFETY 
CENTER 
(งบประมา จาก.ูนย เฉ.าะกิจคร้มครบง
และช่วยเหลอบเด็กนักเรียนพพ.ฐศ) 

15,600ศ- 
(งบพพ.ฐศ) 

 12,500.-   15,600ศ- 
(งบพพ.ฐศ) 

-ศ- พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 ได้แต่งตั้ง
ค ะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมร รงค 
เฝ้าระวังและพ่งเพริมกิจกรรมพร้างพรรค พ
วันวาเลนไรน พประจ าปงพ2565 โดย
มบบหมายให้ค ะกรรมการบบกตรวจ

กลร่มพ่งเพริม
การจัด
การ.ึกษา 
นศพศรั.นีย พ
เครอบแก้ว 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

ติดตามและเฝ้าระวังพระหว่างวันร่ีพ         
13 - 14 กรมภา.ันธ พ2565  พพถานร่ีพพพพ
เฝ้าระวังและพร่มเพี่ยงพร้ังพ6 บ าเภบพ
ประกบบด้วยพบ าเภบปราพารพบ าเภบพพพพ
กาบเชิงพบ าเภบ.นมดงรักพบ าเภบพังอะพ
บ าเภบบัวเชดพบ าเภบ.รี รงค พซ่ึงมี
.นักงานเจ้าหน้าร่ีพ่งเพริมความประ.ฤติ
นักเรียนและนัก.ึกษาพ(.พนศ)พและพพพพพพพพ
ครูผู้รับผิดชบบพจ านวนพ358 คนพพจรดเพี่ยง
ร้ังหมดพ18 จรดพ.บนักเรียนร่ีมีความ
ประ.ฤติเกี่ยวกับเหล้าบรหรี่พจ านวนพ 6 คนพ
จึงได้ว่ากล่าวตักเตอบนพและแจ้งให้ราง
โรงเรียนจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน.ฤติกรรม
เพริมพร้างรักษะชีวิตพและในวันร่ีพ19 
มกราคมพ2565  จัดประชรมครูผู้รับผิดชบบ
ความปลบดภัยในพพถานพ.ึกษาเ.อ่บซักซ้บม
ความเอ้าใจในการใช้ระบบพMOE Safety 
Center เ.อ่บพ่งเพริมพร้างความปลบดภัยพพ
ในพถาน.ึกษาพพ่งผลให้นักเรียนพครูพและ
บรคลากรรางการ.ึกษาปลบดภัย 

 5ศ1ศ3พกิจกรรมคัดเลอบกพถาน.ึกษาเ.อ่บรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลอบนักเรียนพ
ระดับเอต.อ้นร่ีการ.ึกษา 

     
รบจัดพรร
งบประมา  

  ยังไม่ได้ด าเนินการ กลร่มพ่งเพริม
การจัด
การ.ึกษา 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 2.1.4 กิจกรรมเพริมพร้างความรู้และรักษะการ
ป้บงกันภัยครมคามรูปแบบใหม่พโดยนกัจติวิรยา
โรงเรียนประจ าเอต.อ้นรี่การ.ึกษา 

     
รบจัดพรร
งบประมา  

  ยังไม่ได้ด าเนินการ กลร่มพ่งเพริมการ
จัดการ.ึกษา 

 Evaluation คอบพการประเมิน 
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอบ
นักเรียนในประเด็นพดังต่บไปนี้พ 
พ-ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามพพพกล
ยรรธ  5 ดีพ 
-ประเมินผลคร ลักษ ะบัน.ึงประพงค  
อบงผู้เรียนและผู้เรียนกลร่มรี่ได้รับการพพดูแล
ช่วยเหลอบพ 
-ประเมินความ.ึง.บใจอบงผู้มีพ่วนพเกีย่วอ้บง
ในการด าเนินงานระบบการพพพดูแลช่วยเหลอบ
นักเรียน 
พพพReflection คือ การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้พ        
   -พจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้พวธิีการ
ปฏิบัติรี่เป็นเลิ.ระบบการดูแลชว่ยเหลอบ
นักเรียนอบงแต่ละโรงเรียนพผ่านกระบวนการพ
PLCพและระบบบบนไลน พพ 

         

 -พพยกย่บงเชิดชูเกียรติผู้บริหารพถาน.ึกษาพ
ครูพและผูเ้รียน 
-พพพรรปผลพรายงานผลพและเผยแ.ร่การ
ด าเนินงานพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 

         

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  9 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

3 นโยบายและจรดเน้นพการปรับพมดรลและ
.ัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

         

 3ศ1พโครงการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้บริหาร
การ.ึกษาพบรคลากรรางการ.ึกษาพและ
ผู้บริหารพถาน.ึกษาพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 

60,000ศ-     19,556ศ- 30,776ศ-  กลร่มบ านวยการ 

 กิจกรรมพ:          
 3.1.1 .ัฒนา.ักยภา.ผู้บริหารการ.ึกษาพ

ผู้บริหารพถาน.ึกษาพผู้บ านวยการกลร่ม/
หน่วยพ.ึกษานิเร.ก  

56,000ศ-  18,060ศ-   18,060ศ- 5,960ศ- 1ศพผู้เอ้าร่วมประชรมพประกบบด้วยผู้บริหาร
การ.ึกษาพผู้บริหารพถาน.ึกษาและ
บรคลากรรางการ.ึกษาในพังกัดพได้เอ้าร่วม
กิจกรรมพ.ัฒนารักษะการบริหารพเ.อ่บให้
เกิดประพิรธิภา.และประพิรธิผลต่บบงค กร 
5ศพผู้บริหารการ.ึกษาพบรคลากรรางการ
.ึกษาและผู้บริหารพถาน.ึกษาในพังกัดพ
พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 ร่ีได้รับการบบรมและ
.ัฒนารักษะการบริหารและร่วมกิจกรรม
ต่างๆพรู้รักพามัคคีเป็นหน่ึงเดียวกันพพพพพพพ
เ.อ่บประโยชน ในการประพานการ
ปฏิบัติงานพพใช้อ้บมูลและรรั.ยากรร่วมกัน
บย่างมีประพิรธิภา.พมีความรักต่บบงค กรพ
และพามารถน าไปถ่ายรบดให้กับนักเรียน
ในพังกัดให้เกิดความรู้พความพามารถพมีพรอ
ภาวะรี่ดีพพามารถน าความรู้ร่ีได้รับไปพพพ
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงพและน าไป

กลร่มบ านวยการ 
นางพรภัคพ 
พารพรอ 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

ประยรกต พใช้ในการประกบบบาชี.ได้พมีการ
บริการประชาชนผู้มาติดต่บราชการบย่าง
เหมาะพมพและพามารถ.ัฒนาการร างานพ
ในบงค กรให้เกิดประโยชน พูงพรดพเ.อ่บให้เกิด
ประพิรธิภา.และประพิรธิผลต่บบงค กร 

 3.1.2 .ัฒนา.ักยภา.ผู้บริหารการ.ึกษาพพ
ผู้บ านวยการกลร่ม/หน่วยพและบรคลากร
รางการ.ึกษา 

56,000ศ- 1,176ศ-    1,176ศ- 53,856ศ- ร้บยละพ100 อบงผู้เอ้าร่วมประชรมได้รับพ
การบบรมและ.ัฒนารักษะการบริการพพพพพพ
รู้รักพามัคคีพเป็นหน่ึงเดียวกันพมีความรักพพ
ต่บบงค กรพเ.อ่บประโยชน ในการประพาน
การปฏิบัติงานใช้อ้บมูลและรรั.ยากร
ร่วมกันบย่างมีประพิรธิภา. 

 

 3ศ5พโครงการการ.ัฒนาประพิรธิผลการ
บริหารและการจัดการ.ึกษาอั้น.อ้นฐานพ
และการจัดร ารายงานประจ าปงงบประมา พ
.ศ.ศพ5656พอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 

56,550ศ- 36,010ศ-    36,010ศ- 
 

-ศ- ใช้จากงบประมา รายการค่าวัพดรพ านักงานพ
งบประจ าพจ านวนพ9,360ศ- 

 

 กิจกรรม :          
 3ศ5ศ1พ.ึกษาวิเคราะห แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปงพ.ศ.ศ5656พอบงพพ.ฐศพและ
นโยบายรรกระดับ 

ไม่ใช้
งบประมา  

      พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 ได้ด าเนินการ.ึกษา
วิเคราะห แผน.ัฒนาการ.ึกษาอั้น.อ้นฐานพ
(.ศ.ศพ2564-2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พอบงพ
พ.ฐศพและน าไปเป็นแนวรางในการจัดร า
แผนปฏิบัติการประจ าปงงบประมา พพพพ
.ศ.ศพ2565 อบงเอต.อ้นร่ีการ.ึกษา 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางชลกนกพ 
.รีไรย 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 3ศ5ศ5พจัดร าเบกพารรายงานประจ าปง
งบประมา พ.ศ.ศพ5654พจ านวนพ30พเล่ม 

16,000ศ- 16,000ศ-    16,000ศ- -ศ- พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 จัดร าเบกพารรายงาน
ประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ2564 พ าเร็จพพพ
ในเดอบนธันวาคมพ2564 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางธมลวรร  
.ลัง 

 3ศ5ศ3พจัดร ารายงานการวิจัยการประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปง
งบประมา พ.ศ.ศพ5654 

ไม่ใช้
งบประมา  

      พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 จัดร าเบกพารรายงาน
การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ2564 พ าเร็จใน
เดอบนธันวาคมพ2564 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางธมลวรร  
.ลัง 

 3ศ5ศ4พประชรมเชิงปฏิบัติการการจัดร า
แผนปฏิบัติการประจ าปงงบประมา พพพพพ
.ศ.ศพ5656พอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3พพพพพ
วันร่ีพ50พธันวาคมพ5654พ พหบประชรม
ปราพารรบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 

10,550ศ-       พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 ประชรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดร าแผนปฏิบัติการประจ าปง
งบประมา พ.ศ.ศพ2565 อบงพพ.ปศพรรินรร พ
เอตพ3 จ านวนพ1 วันพเมอ่บวันร่ีพ20 ธันวาคมพ
2564   พหบประชรมปราพารรบงพซ่ึงมีพพพพ
ผู้มีพ่วนได้พ่วนเพียเอ้าร่วมประชรมในครั้งน้ีพ
จ านวนพ72 คน  โดยพมีกิจกรรมพดังนี้ 
1)พรบรวนแผน.ัฒนาการ.ึกษาอั้น.อ้นฐานพ
ระยะพ3พปงพ(.ศ.ศพ5653-5656)พอบงพพพพพพพพพพพพพพ
พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 
5)พวิเคราะห ผลการด าเนินงาน
ปงงบประมา พ.ศ.ศพ5654 และงบประมา 
ร่ีใช้จ่ายจริง 
3)พระดมความคิดพริ.รางการจัดการ.ึกษา
อบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางนงลักษ   
บึ้งชัยภูมิ 
นางชลกนกพ 
.รีไรย 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

4)พเพนบและจัดร าโครงการ/กิจกรรมตาม
ยรรธ.าพตร  

 3ศ5ศ6พประชรมจัดพรรกรบบวงเงิน
งบประมา โครงการร่ีบรรจรในแผนพพ
ปฏิบัติการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พ
วันร่ีพ54พมกราคมพ5656 

ไม่ใช้
งบประมา  

      พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 ด าเนินการประชรม
จัดพรรกรบบวงเงินงบประมา โครงการพพพ
ร่ีบรรจรในแผนปฏิบัติการประจ าปง
งบประมา พ.ศ.ศพ2565 ซ่ึงตั้งกรบบวงเงินพ
6,162,100 บารพโดยจัดเป็นงบประมา 
ตามความจ าเป็น.อ้นฐานพจ านวนพ
3,619,340 บารพงบประมา เ.อ่บพนบง
ยรรธ.าพตร ชาติและนโยบายพจ านวนพ
2,542,760 บารพคิดเป็นพัดพ่วนดังน้ีพ 
1) งบประมา ตามความจ าเป็น.อ้นฐานพ
ร้บยละพ87.74 อบงกรบบวงเงินงบประมา พ 
2) พนบงยรรธ.าพตร ชาติด้านร่ีพ1           
ร้บยละพ0.00 อบงกรบบวงเงินงบประมา พ 
3) พนบงยรรธ.าพตร ชาติด้านร่ีพ2 พพพพพพพพพพพพพพพ
ร้บยละพ0.00 อบงกรบบวงเงินงบประมา พ 
4) พนบงยรรธ.าพตร ชาติด้านร่ีพ3 พพพพพพพพพพพพพพพพ
ร้บยละพ11.32 อบงกรบบวงเงินงบประมา พ 
5) พนบงยรรธ.าพตร ชาติด้านร่ีพ4                    
ร้บยละพ0.49 อบงกรบบวงเงินงบประมา พ 
6) พนบงยรรธ.าพตร ชาติด้านร่ีพ5 พพพพพพพพพพพพพพพพ
ร้บยละพ0.08 อบงกรบบวงเงินงบประมา พ 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางนงลักษ   
บึ้งชัยภูมิ 
นางชลกนก 
.รีไรย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  13 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

7) พนบงยรรธ.าพตร ชาติด้านร่ีพ6 พพพพพพพพพพพพพพ
ร้บยละพ29.38 อบงกรบบวงเงินงบประมา  

 3ศ5ศ5พจัดร าเบกพารเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 พพพพพพพพพพพพพพพ
จ านวนพ40พเล่ม 

 9,360ศ-    9,360ศ-  จัดร าเบกพารเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปง
งบประมา พ.ศ.ศพ2565 จ านวนร้ังพิ้นพ40 
เล่มพเ.อ่บประหยัดงบประมา อบงราง
ราชการพและได้เผยแ.ร่เบกพารแผนพพ
ปฏิบัติการในรูปแบบไฟล บิเล็กรรบนิกพ พพ
แก่พถาน.ึกษาในพังกัดพและเรียนพพ.ฐศพ
รราบ 
***งบประมา ค่าจัดร าเบกพารเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปงงบประมา พพพพพ
.ศ.ศพ5656พพใช้จ่ายจากงบประจ าอบง
พ านักงานเอต.อ้นร่ีการ.ึกษาพรายการพพพพพ
ค่าวัพดรพ านักงาน 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางชลกนกพ 
.รีไรย 

 3ศ5ศ7พประชรมพัมมนาการจัดร าแผน.ัฒนา
การ.ึกษาอั้น.อ้นฐานพและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงพให้แก่โรงเรียนในพังกัดพรร่นร่ีพ1พ
จ านวนพ150พโรงเรียนพโรงเรียนละพ5พคน 
(บศปราพาร,บศกาบเชิงพพบศ.นมดงรัก)พพพ
เ.อ่บพร้างความรู้ในการจัดร าแผน.ัฒนา
การ.ึกษาอั้น.อ้นฐานพและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงพ(รบงบประมา ) 
 

   
 

    ยังไม่ได้ด าเนินการพเนอ่บงจากพถานการ  
แ.ร่ระบาดพโควิด-19 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางนงลักษ   
บึ้งชัยภูมิ 
นางชลกนกพ 
.รีไรย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  14 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 3ศ5ศ8พประชรมพัมมนาการจัดร าแผน.ัฒนา
การ.ึกษาอั้น.อ้นฐานพพและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงพให้แก่โรงเรียนในพังกัดพรร่นร่ีพ5พพพพ
จ านวนพ113พโรงเรียนพโรงเรียนละพ5พคน  
(บศพังอะ,พบศบัวเชดพพบศ.รี รงค )พเ.อ่บพร้าง
ความรู้ในการจัดร าแผน.ัฒนาการ.ึกษา
อั้น.อ้นฐานพและแผนปฏิบัติการประจ าปงพ
(รบงบประมา ) 

       ยังไม่ได้ด าเนินการพเนอ่บงจากพถานการ  
แ.ร่ระบาดพโควิด-19 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางนงลักษ   
บึ้งชัยภูมิ 
นางชลกนกพ 
.รีไรย 

 3ศ5ศ9พติดตามและพรรปผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พ
ในไตรมาพร่ีพ1พ(ตรลาคมพ–พธันวาคมพ5654)พ
อบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3พ 

       ติดตามการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานโครงการประจ าปงงบประมา พ
.ศ.ศพ5656พในไตรมาพร่ีพ1พ(ตรลาคม-
ธันวาคมพ5654)พพ าหรับรรกโครงการร่ีได้
ด าเนินการในไตรมาพร่ีพ1พครบถ้วนพมบูร  พ
หากพพ.ฐศพได้.ิจาร าบนรมัติโครงการพ
พามารถด าเนินการจัดพ่งรายงาน
ความก้าวหน้าอบงโครงการได้รันตาม
ก าหนดปฏิรินการปฏิบัติงาน 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางชลกนก 
.รีไรย 
นางธมลวรร  
.ลัง 

 3ศ5ศ10พติดตามและพรรปผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพพพพ
รบบพ5พเดอบนพโดยใช้อ้บมูลการรายงานผล
การด าเนินงานในระบบพeMENSCR พเป็น
ฐาน 

       กระตร้นพติดตามผู้รับผิดชบบโครงการ
ประจ าปงงบประมา พพ.ศ.ศพ5656พรบบพ5พ
เดอบนพกรบกโครงการเ.อ่บเพนบอบบนรมัติ
โครงการพและเตรียมรายงานความก้าวหน้า
ในระบบพeMENSCR พเป็นฐาน 

กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางชลกนก 
.รีไรย 
นางธมลวรร  
.ลัง 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  15 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา รี่
ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 3ศ5ศ11พรายงานการนิเร.ติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายเร่งด่วนพอบงพพ.ฐศพ
และ.ึกษาธิการภาค 

       ยังไม่ได้ด าเนินการ กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางธมลวรร  
.ลัง 

 3ศ5ศ15พพรรปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพในไตร
มาพร่ีพ3พ(เมษายน-มิถรนายนพ5656)พอบงพ
พ.ปศพรรินรร พพเอตพ3 

       ยังไม่ได้ด าเนินการ กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางชลกนก 
.รีไรย 
นางธมลวรร  
.ลัง 

 3ศ5ศ13พพรรปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พรบบพ15พ
เดอบนพอบงพพ.ปศพรรินรร พพเอตพ3  

       ยังไม่ได้ด าเนินการ กลร่มนโยบาย
และแผน 
นางชลกนก 
.รีไรย 
นางธมลวรร  
.ลัง 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  16 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 3ศ3พโครงการ.ัฒนาระบบดิจิตบลและ
เรคโนโลยีเ.อ่บการ.ึกษาพประจ าปงพ5656 

315,000ศ- 587,000ศ-    587,000ศ- 56,000ศ-  กลร่มพ่งเพริม
การ.ึกษา
รางไกลฯ 

 กิจกรรมพ:          
 3.3.1พจัดประชรมเชิงปฏิบัติการเ.อ่บฝึก

ปฏิบัติและชี้แจงการจัดอ้บมูลพารพนเร.
ระบบกลางในแต่ละระบบพเช่น DMC, 
EMIS,  BOBEC, MOBEC, P-Checking 
School 

3,000ศ- 3,000ศ-    3,000ศ- -.- 1ศพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 จัดประชรมเชิง
ปฏิบัติการเ.อ่บฝึกปฏิบัติและชี้แจงการจัด
อ้บมูลพารพนเร.ระบบกลางในแต่ละระบบพ
เช่นพDMCพพ BOBEC MOBEC P-Checking 
School ผ่านระบบพZoom Meeting เ.อ่บ
.ัฒนาระบบดิจิตบลและเรคโนโลยีพและ
ยกระดับการจัดการ.ึกษาพให้เกิด
ประพิรธิภา.และประพิรธิผลต่บไป 
5ศพเนอ่บงจากในการจัดการระบบฐานอ้บมูลพ
DMC ในช่วงพิ้นปงการ.ึกษาพ2564 
เจ้าหน้าร่ีอบงโรงเรียนพ่วนใหญ่พ90% จะ
เป็นเจ้าหน้าร่ีคนเดิมพพการก ากับติดตาม
โรงเรียนด้วยหนังพอบราชการพและการ
ประพานผ่านกลร่มไลน ก็มีความ.บเ.ียงพพพพพ
ร่ีจะด าเนินการ 

นายเร.ฤรธิ์ 
.รีฤรธิไกร 
นายธีรเดช 
แก้ว.ิลา 

 3.3.2พจัดพ่งบรคลากรด้านพICT เอ้ารับการ
.ัฒนาด้านซบร ฟแวร พเ.อ่บ.ัฒนาความรู้
ความพามารถในการบั.เดรและดูแลระบบ 

584,000ศ- 584,000ศ-    584,000ศ- -ศ- 1ศพจัดพ่งบรคลากรด้านพICT เอ้ารับการ
.ัฒนาด้านซบร ฟแวร พเ.อ่บ.ัฒนาความรู้
ความพามารถในการบั.เดรและดูแลระบบพ
ได้ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาพร่ีพ1 ผ่านมาแล้วพ

นายเร.ฤรธิ์ 
.รีฤรธิไกร 
นายธีรเดช 
แก้ว.ิลา 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  17 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

ได้แก่พการเอ้ารับการบบรมบั.เดรระบบพ
Myoffice เ.อ่บรบงรับคร พมบัติร่ีเ.ิ่มอึ้น
อบงระบบ.ร้บมๆพกับการรบงรับปงพพพพพพพพพพพพพพพพพ
.ศ.ศพ2565 
5ศพมีการปรับเปลี่ยนและเ.ิ่มระบบการ
น าเพนบภายใต้เว็บไซต พเช่นพระบบ
ฐานอ้บมูลเงินเดอบนมีการเคลอ่บนไหวพพพพพพ
รรกพๆพเดอบนพระบบประชาพัม.ันธ พและพพพพ
มีเ.่ิมระบบเว็บไซต เฉ.าะในพ่วนอบงงาน
วิชาการได้แก่พเว็บไซต กลร่มนิเร.ติดตาม
และประเมินผลการจัดการ.ึกษา 
3ศพระบบเว็บไซต พ านักงานเอต.อ้นร่ี
การ.ึกษามีความ.ร้บมให้บริการตลบดพ            
24 ชมศพห้บงประชรมจ านวนพ5 ห้บงประชรม
พามารถจัดประชรมบบนไลน แบบน่ังเป็นกลร่ม
ได้หลายคนพตั้งแต่พ15 - 250 คน 
4ศพร้บยละพ100 อบงบรปกร  เครอบอ่าย
คบม.ิวเตบร และโพตรั.นูปกร  ร่ีปรับปรรง
แล้วในไตรมาพร่ีพ2 ยังพามารถใช้งานได้
ครบรรกบรปกร  พ 
5. ร้บยละพ100 อบงจ านวนโรงเรียนพ
จ านวนพ233 โรงพพามารถจัดร าบันรึกพพ
และตรวจพบบอ้บมูลระบบฐานอ้บมูลกลาง
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรี่พ5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

ได้ตามก าหนดปฏิรินอบงพ่วนกลาง 
ในช่วงร่ีผ่านมาพ านักงานเอตฯพกับโรงเรียน
มีการจัดประชรมรางไกลบย่างต่บเนอ่บงพพ
ตั้งแต่พถานการ  โควิดพ19 ร าให้รรกกลร่ม
รรกหน่วยในพ านักงานเอตฯพและโรงเรียน
พามารถรบงรับการประชรมได้มาตลบดพพพ
โดยไม่ต้บงจัดประชรมเชิงปฏิบัติการการจัด
ประชรมรางไกลบีกต่บไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. บรปกร  บางชิ้นไม่พามารถใช้งานร่วมกัน
ได้พหรอบได้ก็มักไม่เพถียรพ 
2. อ้บจ ากัดด้านงบประมา ร าให้การช่บม
เปลี่ยนบรปกร  มีความจ ากัดตามไปด้วยพ 
3. อาดแคลนเจ้าหน้าร่ีด้านพICT ร่ีมีความรู้
ความพามารถเฉ.าะด้านพเช่นการจัดการ
ระบบประชรมบบนไลน  
ข้อเสนอแนะ 
1. จัดพรรงบประมา เ.ิ่มเติมจาก
พ่วนกลางเ.อ่บให้พ านักงานเอต.อ้นร่ีพามารถ
.ัฒนาได้บย่างเต็มประพิมธิภา.พ 
2. จัดพรรบรคลากรด้านพICT เ.ิ่มเติม 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 3ศ3ศ3พจัดประชรมเชิงปฏิบัติการ.ัฒนาครู
และบรคลากรรางการ.ึกษาด้านเรคโนโลยี
รางไกลเ.อ่บการเรียนพการพบนพ
DLTV/DLIT 

16,000ศ-   16,000ศ-   16,000ศ- ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 3.3.4พปรับปรรงเว็ปไซต และน าเอ้าใช้งานใน
ระบบเซร ฟเวบร รบงรับการตรวจประเมิน
อบงพ่วนกลางและบอ่นพๆ 

10,000ศ-    10,000ศ-  10,000ศ- รบด าเนินการปรับปรรงเมนูพ าหรับการรายงาน
ประจ าปงพเช่นพระบบพITA ระดับเอต.อ้นรี่
การ.ึกษาพและระบบรายงานบอ่นๆพในชว่งต้นปง
การ.ึกษา 

นายเร.ฤรธิ ์
.รีฤรธิไกร 
นายธีรเดช 
แก้ว.ิลา 

 3ศ3ศ6พพรรปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปง
งบประมา พ.ศ.ศพ5654พในไตรมาพรี่พ1-4พพพพพพพพพพพพพ 

ไม่ใช้
งบประมา  

      ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 3ศ4พโครงการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้บริหาร
พถาน.ึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าร่ีเจ้าหน้าร่ี
.ัพดรในระดับโรงเรียน 

60,000ศ- 60,000ศ-    60,000ศ- -ศ-  กลร่มบริหารงาน
การเงินและ
พินรรั.ย  

 กิจกรรม :          
 3.4.1พบบรมผู้บริหารพถาน.ึกษาในพังกัดพ

จ านวนพ533พคนพวันร่ีพ14พธศคศ54 
56,000ศ- 56,000ศ-    25,000.- -.- ผู้บริหารพถาน.ึกษาร่ีเอ้าบบรมพพพพพพพพพพพ

ร้บยละพ100 เอ้าใจการบันรึกอ้บมูลการ
จัดซอ้บจัดจ้างในระบบพe-GP ด้วยวิธี
เฉ.าะเจาะจงพและวิธีประกวดราคา
บิเล็กรรบนิกพ พพ(e-bidding) 
1) ร้บยละพ100 อบงโรงเรียนร่ีได้รับจัดพรร
งบประมา รายจ่ายลงรรนปงงบประมา พ
.ศ.ศพ2565 ปฏิบัติงานการจัดซอ้บจัดจ้างพพพพ
ในระบบพe-GP ด้วยวิธีเฉ.าะเจาะจงพพพพ

นางวันนาพ 
ค าบรญฐิติพกรล 
นศพศ.ิรา ี 
แพนกล้า 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

และวิธีประกวดราคาบิเล็กรรบนิกพ พพพพพพพ
(e-bidding) ได้ถูกต้บงตาม.ระราชบัญญัติ
การจัดซอ้บจัดจ้างและการบริหาร.ัพดร
ภาครัฐพ.ศ.ศพ2560  
2) ร้บยละ100 อบงโรงเรยีนร่ีได้รับจัดพรร
งบประมา รายจ่ายลงรรนปงงบประมา พ
.ศ.ศพ2565 พามารถปฏิบัติงานการจัดซอ้บ
จัดจ้างในระบบพe-GP ด้วยวิธีเฉ.าะเจาะจงพ
และพพวิธีประกวดราคาบิเล็กรรบนิกพ พพพ 

 3.4.2พบบรมครูร่ีได้รับมบบหมายให้
ปฏิบัติงาน.ัพดรโรงเรียนและผู้ร่ีเกี่ยวอ้บงพ
จ านวนพ533พคนพพวันร่ีพ16พธศคศพ5654 

56,000ศ- 56,000ศ-    25,000.- -.- ครูผู้ปฏิบัติหน้าร่ีเจ้าหน้าร่ี.ัพดรพร้บยละพ
100 ปฏิบัติงานการจัดซอ้บจัดจ้างพในระบบพ
e-GP ด้วยวิธีเฉ.าะเจาะจงพและวิธี
ประกวดราคาบิเล็กรรบนิกพ พ(e-bidding) 
ได้ถูกต้บงพรันเวลา 
1) ร้บยละพ100 อบงโรงเรียนร่ีได้รับจัดพรร
งบประมา รายจ่ายลงรรนปงงบประมา พ
.ศ.ศพ2565 ปฏิบัติงานการจัดซอ้บจัดจ้างใน
ระบบพe-GP ด้วยวิธีเฉ.าะเจาะจงพและวิธี
ประกวดราคาบิเล็กรรบนิกพ พ(e-bidding) 
ได้ถูกต้บงตาม.ระราชบัญญัติการจัดซอ้บจัด
จ้างและการบริหาร.ัพดรภาครัฐพ.ศ.ศพ2560  
2) ร้บยละ100 อบงโรงเรยีนร่ีได้รับจัดพรร
งบประมา รายจ่ายลงรรนปงงบประมา พ

นางวันนาพ 
ค าบรญฐิติพกรล 
นศพศ.ิรา ี 
แพนกล้า 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

.ศ.ศพ2565 พามารถปฏิบัติงานการจัดซอ้บ
จัดจ้างในระบบพe-GP ด้วยวิธีเฉ.าะเจาะจงพ
และวิธีประกวดราคาบิเล็กรรบนิกพ พพพพพพพพพพพพพพพพ
(e-bidding) ได้ถูกต้บงพรันเวลาพปรา.จาก
อ้บร้บงเรียน 

 3ศ6พโครงการบบรมเชิงปฏิบัติการ.ัฒนาพ
ครูและบรคลากรรางการ.ึกษาพหลักพูตร
ฐานพมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรรก (Active Learning)พเ.อ่บยกระดับ
คร ภา.การ.ึกษาพพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 

1,336,600ศ- 1,336,600ศ-    1,336,600ศ- -ศ-  กลร่มนิเร.พ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการ.ึกษา 

 กิจกรรมพ:          
 3.5.1พเริ่มต้นค้นวิเคราะห พ(Kick off) พ

เดอบนพตรลาคมพ5654 
  1) ประชรมชี้แจงยรรธ.าพตร นโยบาย
อับเคลอ่บนคร ภา.การ.ึกษาหลักพูตรฐาน
พมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้พพพ
เชิงรรก (Active Learning) 
   2) .ึกษาเบกพารพและรบรวนนโยบาย 

ไม่ใช้
งบประมา  

       
1)พประชรมชี้แจงยรรธ.าพตร นโยบาย
อับเคลอ่บนคร ภา.การ.ึกษาหลักพูตรฐาน
พมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้พพพพ
เชิงรรกพ(Active Learning) กับรรกโรงเรียน
ในพังกัดพ 
5)พ.ึกษาเบกพารพและรบรวนนโยบาย 

นายบรญเจริญ 
บรญเชิด 
และค ะ 

 3.5.2 บ่มเ.าะประพบการ  พ(Policy 
Classification) 
   1) วิเคราะห นโนยบายพด้านการ.ัฒนา
คร ภา.การ.ึกษาตามยรรธ.าพตร ชาติ
หลักพูตรฐานพมรรถนะพพู่กระบวนการ

1,336,600ศ- 1,336,600ศ-    1,336,600ศ- -ศ-  
 
1)พวิเคราะห นโยบายพด้านการ.ัฒนา
คร ภา.การ.ึกษาตามยรรธ.าพตร ชาติ
หลักพูตรฐานพมรรถนะพู่กระบวนการ

นายบรญเจริญ 
บรญเชิด 
และค ะ 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

จัดการเรียนรู้เชิงรรก (Active Learning) 
พพพ5)พจัดบบรมเชิงปฏิบัติการหลักพูตรพพพ
ฐานพมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรรก (Active Learning)พวันร่ีพ51-54พ
.ฤ.จิกายนพ5654พพร่ีพบศเอาค้บพพพพพพพพพพพพพ
จศเ.ชรบูร   

จัดการเรียนรู้เชิงรรกพ(Active Learning)  
5)พจัดบบรมเชิงปฏิบัติการหลักพูตรฐาน
พมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้พพพ
เชิงรรกพ(Active Learning) 

 3ศ6ศ3พพานฝันพู่เป้าหมาย (Learn to 
Select) เดอบนพธันวาคมพ5654 
   1) พร้างบงค ความรู้ด้านการ.ัฒนา
คร ภา.การ.ึกษาหลักพูตรฐานพมรรถนะพ
พู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรรก  
(Active Learning) 
   2) รบรวนพะร้บนผลจัดร ากรบบแนว
รางการ.ัฒนาคร ภา.การ.ึกษา 

ไม่ใช้
งบประมา  

       
 
1)พพร้างบงค ความรู้ด้านการ.ัฒนาคร ภา.
การ.ึกษาพหลักพูตรฐานพมรรถนะพู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรรกพ(Active 
Learning) 
2) รบรวนพะร้บนผลจัดร ากรบบแนว
รางการ.ัฒนาคร ภา.การ.ึกษา 

นายบรญเจริญ 
บรญเชิด 
และค ะ 

 3.5.4 อยายงานการ.ึกษา (Work Shop 
on Policy) เดอบนพธันวาคมพ5654 
พพพ1)พบบกแบบการนิเร.การ.ึกษาพด้าน
การ.ัฒนาคร ภา.การ.ึกษาหลักพูตรฐาน
พมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้พพพพ
เชิงรรก (Active Learning) 
พพพ5)พอยายผลการด าเนินงานหลักพูตรพพพพพพ
พู่โรงเรียน 
 

ไม่ใช้
งบประมา  

       
 
บบกแบบการนิเร.การ.ึกษาพด้านการ
.ัฒนาคร ภา.การ.ึกษาหลักพูตรฐาน
พมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้พพพพ
เชิงรรกพ(Active Learning) 

นายบรญเจริญ 
บรญเชิด 
และค ะ 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

 3.5.5 .าพู่ความพ าเร็จพ(How to 
Supervision on the Job) เดอบนพ
ธันวาคมพ5654 
พพพ1)พประชรมพัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พพพ
การด าเนินงานตามยรรธ.าพตร การจัด
การ.ึกษาหลักพูตรฐานพมรรถนะพู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรรก (Active 
Learning) 
พพพ5)พแลกเปลี่ยนเรียนรู้พครูผู้พบนในการ
ด าเนินกิจกรรมในระดับชั้นเรียนร่ี
พบดคล้บงกับการจัดการ.ึกษายรรธ.าพตร 
จรดเน้นการด าเนินการพพปงพ5654 
พพพ3)พถบดบรเรียนการด าเนินงานตาม
หลักพูตรฐานพมรรถนะพู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรรก (Active Learning) 

ไม่ใช้
งบประมา  

       
 
1)พประชรมพัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้พพพพพ
การด าเนินงานตามพยรรธ.าพตร การจัด
การ.ึกษาหลักพูตรฐานพมรรถนะพู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรรกพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
(Active Learning) 
2)  พ.ปศพรรินรร พเอตพ3 ได้ด าเนินจัดบบรม
เชิงปฏิบัติการเ.อ่บพร้างความรู้ความเอ้าใจพ
ในการเปลี่ยนแปลงและการ.ัฒนาหลักพูตรพ
จากหลักพูตรการ.ึกษาอั้น.อ้นฐานพ
.รรธ.ักราชพ2551 ซ่ึงเป็นหลักพูตรบิง
มาตรฐานพมาเป็นหลักพูตรฐานพมรรถนะพ
เ.อ่บให้พบดคล้บงกับคร ลักษ ะอบง
เด็กไรยใน.ตวรรษร่ีพ21 โดยมีกิจกรรมการ
พร้างความรู้ความเอ้าใจในวิพัยรั.น พ
หลักการพจรดหมายพคร ลักษ ะร่ี.ึง
ประพงค พพมรรถนะหลักพโครงพร้างเวลา
เรียนอบงหลักพูตรฐานพมรรถนะพจัดร า
เบกพารชรดการเรียนรู้เ.ิ่มเติมด้วยตนเบง
เ.อ่บให้ผู้บริหารพครูและบรคลากรรางการ
.ึกษาพ.ึกษานิเร.ก พในพังกัดพพ.ปศพรรินรร พ
เอตพ3พได้เรียนรู้เ.ิ่มเติมพและมีการจัดพ

นายบรญเจริญ 
บรญเชิด 
และค ะ 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  24 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

เตรียมอ้บมูลพารพนเร.ระดับเอต.อ้นร่ีใน
จ าเป็นในการ.ัฒนาหลักพูตรพถาน.ึกษา
อบงโรงเรียนพจัดร ากรบบหลักพูตรร้บงถิ่นพ
เ.อ่บให้โรงเรียนได้น าไปใช้ในการ.ัฒนา
หลักพูตรพถาน.ึกษาในระดับโรงเรียนต่บไปพ 
3) พ านักงานเอต.อ้นร่ีการ.ึกษาพมีการ
ก ากับติดตามโรงเรียนร่ีมีการน าหลักพูตร
ฐานพมรรถนะไปใช้ในโรงเรียนร่วมกับพพพ
ภาคีเครอบอ่ายอบงพกพ.ศพจ านวนพ           
12 โรงเรียนพเ.อ่บรดลบงใช้พเ.อ่บ.ัฒนาพพพ
เป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้หลักพูตรฐาน
พมรรถนะพ 
4) ครูได้น าแนวรางการ.ัฒนาคร ภา.
ผู้เรียนพหลักพูตรฐานพมรรถนะพู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรรกพ(Active 
Learning)ไปพู่การปฏิบัติรรกโรงเรียนพ 
6) ผู้บริหารพถาน.ึกษาพพามารถบริหาร
จัดการอับเคลอ่บนพตามนโยบายหลักพูตร
ฐานพมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรรกพ(Active Learning) บย่างมี
ประพิรธิภา.พ 
6) บรคลากรรางการ.ึกษาพได้รับการ.ัฒนา
และมีเรคนิคในการนิเร.การด าเนินงาน



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  25 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

จัดการอับเคลอ่บนพตามจรดเน้นหลักพูตรพพ
ฐานพมรรถนะพู่กระบวนการจัดการเรียนรู้พพพ
เชิงรรกพ(Active Learning) บย่างมี
ประพิรธิภา. 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ภายใต้พถานการ  การแ.ร่ระบาดอบงพพ
เชอ้บโรคไวรัพโคโรน่าพ2019 ร าการ
ด าเนินงานบางกิจกรรมไม่พามารถ
ด าเนินงานได้บย่างต่บเนอ่บง 
ข้อเสนอแนะ 
ปรับกิจกรรมในการด าเนินงานมาเป็น
รูปแบบบบนไลน พการ.ึกษาจากรี่บ้าน 

 3ศ5พโครงการแผนปฏิบัติการตรวจพบบ
ภายในประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 

35,000ศ- 11,558ศ-    11,558ศ- 50,375ศ-  หน่วยตรวจพ
พบบภายใน 

 กิจกรรม :          
 3ศ5ศ1พการตรวจพบบพด้านการเงินพพพพพพพ

การบัญชพีการจัดซอ้บจัดจ้างพและหลักฐาน
การจ่าย 

35,000ศ- 6,335ศ- 5,595ศ-   11,558ศ- 50,375ศ- ตรวจพบบด้านการเงินพการบัญชีพการจัดซอ้บ
จัดจา้งพเงินรายได้พถาน.ึกษาพและเงิน
บรดหนรนร่ีได้รับจากพบปรศพ(เงินโครงการ
บาหารกลางวัน)พอบงพถาน.ึกษาในพพพพพ
พ.ปศพรรินรร พเอตพ3  
1)พไตรมาพร่ีพ1/2565 หน่วยตรวจพบบ
ภายในพพามารถตรวจพบบภายใน
พถาน.ึกษาตามประเด็นร่ีก าหนดไว้พพพพพพพพพพพพ

นศพศกาญจนา 
ใบ.ลูรบง 
นาย.ิรยา 
ดวงงาม 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  26 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

จ านวนพ7 แห่งพและไม่พามารถเอ้า
ตรวจพบบภายในพถาน.ึกษาได้พจ านวนพพพพ
1 แห่งพเนอ่บงจากพถานการ  แ.ร่ระบาด
อบงเชอ้บไวรัพโคโรน่าพ(Covid - 19) พพพพพพพพพพพพ
ภายในชรมชนเอตบริการพพ่งผลให้
พถาน.ึกษาไม่พามารถเปิดร าการเรียนการ
พบนได้ตามปกติ 
5)พไตรมาพร่ีพ5/5656พตรวจพบบด้าน
การเงินพการบัญชีพการจัดซอ้บจัดจ้างพพพพพพ
เงินรายได้พถาน.ึกษาพและเงินโครงการ
บาหารกลางวันพอบงพถาน.ึกษาในพังกัดพ
จ านวนพ11 แห่ง 

 3.6.2 ตรวจพบบการด าเนินงาน ไม่ใช้
งบประมา  

      1)พตรวจพบบด้านการเงินพการบัญชีพพพพพพ
การจัดซอ้บจัดจา้งพเงินรายได้พถาน.ึกษาพ
และเงินบรดหนรนร่ีได้รับจากพบปรศพพพพพพพพ
(เงินโครงการบาหารกลางวัน)พอบง
พถาน.ึกษาในพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  
5)พตรวจพบบการด าเนินงานโครงการเงินกู้
เ.อ่บแก้ปัญหาเ.รษฐกิจและพังคมพจากการ
ระบาดอบงโรคติดเชอ้บไวรัพโคโรนาพ2019 
อบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3พพและพถาน.ึกษาพ
จ านวนพ10 แห่ง 
 

นศพศกาญจนา 
ใบ.ลูรบง 
นาย.ิรยา 
ดวงงาม 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656พพรบบพ5พเดอบนพพอบงพพ.ปศพรรินรร พเอตพ3  27 

 

 
รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เนอ่บงจากการแ.ร่ระบาดอบงเชอ้บไวรัพพพพพพ
โคโรน่า (Covid-19) ค่บนอ้างพูงพหน่วย
ตรวจพบบภายในจึงด าเนินการตรวจพบบ
การด าเนินงานโครงการเงินกู้เ.อ่บแก้ปัญหา
เ.รษฐกิจและพังคมพพจากการระบาดอบง
โรคติดเชอ้บไวรัพโคโรนาพ2019 อบง
พถาน.ึกษาพจ านวนพ10 แห่งพด้วยวิธีการพ
ให้พถาน.ึกษาพ่งเบกพารให้ตรวจพบบพพพพพพพพ
 พพ.ปศพรรินรร พเอตพ3 โดยมิได้เดินรางพพพ
ไปยังพถาน.ึกษาดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะพไม่มี 

 3ศ5ศ3พตรวจพบบการใช้จ่ายค่า
พาธาร ูปโภคพอบงพ่วนราชการพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
(ตามมติค ะรัฐมนตรี) 

ไมใ่ช้
งบประมา  

      ด าเนินการตรวจพบบการใช้จ่าย
พาธาร ูปโภคอบงพ่วนราชการพพตามมติ
ค ะรัฐมนตรีพประจ าไตรมาพร่ีพ4/2564 
จ านวน 233 แห่งพ 

 

 3ศ5ศ4พติดตามผลการตรวจพบบพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
และรายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมา  

      1)พ.ัฒนางานด้านตรวจพบบบย่างพม่ าเพมบพ
เ.อ่บให้ภารกิจปฏิบัติงานบย่างมีประพิรธิผลพ
ร้ังนีเ้.อ่บป้บงกันการรรจริตหัวหน้าพพพพพพพ
พ่วนราชการมีการก ากับดูแลด้วยตนเบงพ 
5)พในไตรมาพร่ีพ2 หน่วยตรวจพบบภายในพ
ได้ด าเนินการพ 
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รี ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา พพ
รี่ได้รับจัดพรร 

การเบิกจ่ายงบประมา ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงงบประมา พ.ศ.ศพ5656 รวมเบิกจ่าย
งบประมา พ

รั้งพิ้น 

 
คงเหลอบ 

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชบบ ไตรมาพรี่พ1 

(1พตศคศ-31พธศคศ54) 

ไตรมาพรีพ่5 
(1พมศคศ-31พมีศคศ56) 

ไตรมาพรี่พ3 
(1เมศยศ-30พมิศยศ56) 

ไตรมาพรี่พ4 
(1พกศคศ-30พกศยศ56) 

   (1) ตรวจพบบภายในพถาน.ึกษาพพพพพพ
ด้านการเงินพการบัญชีพพการจัดซอ้บจัดจ้างพ
เงินรายได้พถาน.ึกษาพและเงินโครงการ
บาหารกลางวันพจ านวนพ11 แห่งพ 
พพพพ(2) ตรวจพบบการด าเนินงานตาม
โครงการเงินกู้เ.อ่บแก้ไอปัญหาเ.รษฐกิจ
และพังคมพจากการระบาดอบงโรคติดเชอ้บ
ไวรัพโคโรนาพ2019 (โครงการให้ความ
ช่วยเหลอบบรรเราภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การ.ึกษาในช่วงการแ.ร่ระบาดอบงพพพพพพ
โรคพโควิดพ19) อบงพพ.ปศพพและพถาน.ึกษาพ
จ านวนพ10 แห่งพ 
     (3) ตรวจพบบการใช้จ่ายค่า
พาธาร ูปโภคพ(ตามมติค ะรัฐมนตรี)พพพพ
ไตรมาพร่ีพ1 ประจ าปงงบประมา พพพพพพพพ
.ศ.ศพ2565 พอบงพถาน.ึกษาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
จ านวนพ233 แห่ง 
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ภาคผนวก 

1. โครงการการบริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สุรินทร์ เขต 3 

3. โครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัด      
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน และการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

6. โครงการพัฒนาระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
ประจ าปี 2565 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับโรงเรียน 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

9. โครงการแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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โครงการ  บริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

งานที่รบัผิดชอบ  งานบริหารการเงิน   กลุ่ม  บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางพิกุล  ธงไชย   โทรศัพท์ 044552347 
โทรศัพท์  0857668008    E-mail :  finance2016surin.3@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1)  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมาย    
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะ  
ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูล        
ขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระบบยุทธศาสตร์  ภารกิจและพื้นที่        
เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
โดยแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลัง
ล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการบริหารงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสม    
กับสถานการณ์และความเร่งด่วน  การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด         
และจัดท าแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้ง           
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริหารประชาชนและประสทิธิภาพ
ภาครัฐ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่ 1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    (2.1) แนวทางพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัย
การเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น 
รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน   
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อยหนว่ยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ  
      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) แผนการปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา 
  4) เป้าหมายกิจกรรม เป้าหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล      
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้การบริหารแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  2) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส   
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ              
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 1.5 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิต/โครงการ  ผู้จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
  กิจกรรมรอง  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 
    1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 
  1.6.3 นโยบายส านักงานเขตฯ  ด้านที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ 1  
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  ตัวชี้วัดที่ 1.2  มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อ
การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย   โดย
มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นผู้บริหารงบประมาณงานประจ า  และดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  บัญญัติว่าการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพขององค์กร ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ และ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณตาม
ภาระงาน เพื่อให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายกลยุทธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา    
จึงได้จัดกรอบงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการสถาน ศึกษา      
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพในการให้บริการ
สถานศึกษาในทุกด้าน 
  2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบริบท ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ และจัดเตรีย ม
ทรัพยากรที่ใช้ในบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีคุณภาพ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ  
          งบประมาณบริหารจัดการตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565        
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   จ านวน  3,619,340  บาท  ดังนี้ 
    (1) ค่าใช้สอยและวัสด ุ   จ านวน  1,600,000 บาท 
    (2) ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน    500,000 บาท 
    (3) ค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1,519,340 บาท 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด     
ที่ก าหนดไว้ 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2565  รายการงบ
ด าเนินงาน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  ตามแผนที่ตั้งไว้ทุกโครงการ  ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
         1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
            1) กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของสพป.สุรินทร์ เขต 3  ด าเนนิการไดบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี         
พ.ศ. 2565  ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
  2.6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทุกคน 
  2.6.3 นักเรียนทุกคน 
  2.6.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.6.5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
 2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   3,619,340  บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. งานประจ า 400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 

  1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
  1.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.4 ค่าวัสดุส านักงาน 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
  1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อลื่น 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านกังาน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
2. ค่าสาธารณปูโภค 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
   2.1 ค่าไฟฟ้า 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 
   2.2 ค่าน้ าประปา 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
   2.3 ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
   2.4 ค่าไปรษณีย ์ 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 11 ราย 

394,880 382,320 371,070 371,070 1,519,340 

รวมทั้งสิ้น 919,880 907,320 896,070 896,070 3,619,340 
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โครงการ   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบริหารจัดการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากร 
             ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางสาวสุวรรณน์ี  สวยรูป  โทรศัพท์ 044-552351 

โทรศัพท์ 0884732654    E-mail  suayroop.menee31@gmail.com 
 
 
 
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเปน็คนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21     

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ให้มีความรู้ 
ความสามารถ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
        (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษ ที่ 21 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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      (2.1) แนวทางการพัฒนา  (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้      
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
        (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ   
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียน      
ในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา  
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน -    
   3) กิจกรรมจัดกิจกรรม - 
   4) เป้าหมายกิจกรรม เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่  - 
   2) เป้าหมายรวมที่  - 
   3) ยุทธศาสตร์ที ่   
   1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ - 
   วัตถุประสงค์   -         
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ - 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ - 
  4) ตัวชี้วัด - 
  5) กลยุทธ์ -  
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
                      1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
   2)  แผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 1.7 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
    ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น           
จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนา และยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา       
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจ า รวมทั้งโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ     
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็น   
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  2.2.2 เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  2.2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
  2.2.4 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการทักษะการคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 
  2.2.5 เพื่อทบทวน ถอดองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า ลูกจ้างชัว่คราวในสงักัดทุกคน 
   2.3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา    จ านวน       4  ราย 
   2.3.1.2 ศึกษานิเทศก์     จ านวน      15  ราย 
   2.3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน    233  ราย 
   2.3.1.4 ครู       จ านวน  3,105  ราย 
   2.3.1.5 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน      50  ราย 
   2.3.1.6 ลูกจ้างประจ า     จ านวน      76  ราย 
   2.3.1.7 ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน    407  ราย 
                 รวมทั้งสิ้น    3,890  ราย 
 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   2.4.1.2 มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   2.4.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
   2.4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
   2.4.2.3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    2.4.3.1.1 ร้อยละ 90 ของโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        2.4.3.1.2 ร้อยละ 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้
ความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขี้น 
    2.4.3.1.3 ร้อยละ 90 ของโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
    2.4.3.1.4 ร้อยละ 90 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาได้
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
        2.4.3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง 
คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        2.4.3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
    2.4.3.2.3 มีผลการด าเนินการขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ 
    2.4.3.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทบทวน เรียนรู้ และเข้าใจการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
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 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 หน่วยงาน/สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม น าความรู้ไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
  2.5.3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี            
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  2.5.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกองทุนการศึกษาเข้าใจการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมพฤติกรรมของนักเรียนที่เหมาะสม และมีนวัตกรรมในการเรียนรู้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน นักเรียน ได้รับการพัฒนา จ านวน 3,840 ราย 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 2.8 สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.9 การติดตามประเมินผล 
  2.9.1 วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นไตรมาศ 
  2.9.2 เครื่องมือ 1. แบบประเมินโครงการ 
            2. แบบสอบถามเพื่อการวจิัย และแบบสมภาษณ ์สังเกต 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  547,600 บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยบรรณวิชาชพีครู 

- - 5,000.- - 5,000.- 

กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนา้ที่ ทั้ง 4 ดา้น 
   -ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   -ด้านบริหารงานทั่วไป  
   -ด้านบริหารงานบุคคล  
   -ด้านบริหารงานการเงิน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง  

     

ขั้นตอน/วิธีการ      
   1.1 ส ารวจข้อมูลข้าราชการครู ต าแหน่ง      



เอกสารแนบท้ายภาคผนวกรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  12 

 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

ครูผู้ช่วยไปยังสถานศึกษา 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      
   1.3 ประชุมวางแผนการการด าเนินการ      
   1.4 จัดท าคู่มือการอบรม      
   1.5 จัดอบรมตามโครงการ      
   1.6 ประเมินผล      
2. กิจกรรมการพัฒนาองค์กรทั้งระบบสู่การ
บริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ 
ขั้นตอน/วิธีการ 
 2.1 ส ารวจข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 2.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  2.4 จัดอบรมตามโครงการ 
  2.5. สรุปและประเมินผล 

- 500,000.- - - 500,000.- 

3. กิจกรรมประเมนิสัมฤทธผิลการปฎิบัติหนา้ที่
ในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นตอน/วิธีการ 
  3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.2 ประชุมคณะกรรมการ 
  3.3 ด าเนินการประเมินฯ 
  3.4 สรุปและประเมินผล 

   6,725.- 6,725.- 

4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในรูปแบบ online video conference 
ขั้นตอน/วิธีการ 
   4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   4.2 ประชุมคณะกรรมการ 
   4.3 จัดอบรมตามโครงการ 
   4.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
 

22,075.-    22,075.- 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารและครู
เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโครงการ
กองทุนการศึกษาในรูปแบบ online video 
conference (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
ขั้นตอน/วิธีการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  5.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  5.3 จัดอบรมตามโครงการ 
  5.4 สรุปและประเมินผล 

13,800.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  13,800.- 
 

รวม 35,875.- 500,000.- 5,000.- 6,725.- 547,600.- 
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โครงการ  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
            สุรินทร์ เขต 3 ด้วย PAER Model และกลยุทธ์ 5 ดี 

 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานกิจการพิเศษ    กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางสาวทัศนยี์  เครือแก้ว   โทรศัพท์  0801689422 
โทรศัพท์ 044552349     E-mail : ……………………………………………….. 
 
 
 
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก)  ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) เป้าหมาย สร้างความเปน็ธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทกุมิติ 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบรกิารสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายไดน้้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น        
ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท า 
"ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ         
เมื่อปี พ.ศ. 2546 สพฐ.ได้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนดนโยบายส าคัญในการให้สถานศึกษา      
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน     
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
       1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม 
        (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
                   (1.1) เป้าหมายที่  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
          (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบรูณ์และความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น         
ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท า 
"ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ         

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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เมื่อปี พ.ศ. 2546 สพฐ.ได้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงก าหนดนโยบายส าคัญในการให้สถานศึกษา      
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน     
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (2.1)  จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ     
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือ    
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง ร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่างๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ 
          (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน ด าเนินการพฒันาด้านระบบความปลอดภัย และระบบสวสัดิภาพ 
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3) กิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
และยั่งยนื 
  4) เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 1.4   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ  วินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวม คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า  การพัฒนาความรู้และทักษะ       
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม          
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ  และพฤติกรรม                           
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง                    
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัย  มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคม                     
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  
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 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 : ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในสังคมไทยลดลง 
  4) ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้ถึงโทษของ                         
ยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 1.7 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ค้นพบว่าสังคมไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่อาจน าไปสู่สังคมล่มสลาย 
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน มีปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนที่ต้องเร่งแก้ไขที่กระทบกับเด็กจ านวนมาก  การพัฒนา
เด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม                        
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นๆ นอกจากจะด าเนินการด้วยการ
สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นเรื่องส าคัญ 
ประการหนึ่งของการพัฒนา  ดังนั้นภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น      
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน   เพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตาต่อศิษย์ และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน      
ให้เติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมต่อไป 
  ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของไทยเกิดจากสภาวะในสังคม ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัว ภูมิล าเนาของผู้เรียนในเขตเมืองและชนบทและสภาพทางวัฒนธรรมและการศึกษาของพ่อแม่   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้เล็งเห็นความส าคัญทางการศึกษาเพราะถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นปัจจัยส าคัญในการเลื่อนสถานะทางสังคม คนที่ เข้าถึงการศึกษาได้น้อย
ย่อมมีโอกาสเข้าถึงงานที่ดีมีรายได้สูงและสุขภาวะที่ดีน้อยกว่าคนที่มีการศึกษาสูงกว่า ระบบการศึกษาเอง             
หากมีโครงสร้างและคุณลักษณะในทางที่เอื้อต่อคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาไม่เท่ากัน         
ก็เท่ากับเป็นสาเหตุของการสร้างความไม่เป็นธรรมเสียเอง  ในการนี้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นส่วนส าคัญ     
ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหา ทันเวลา ด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา          

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนว
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่า        
ในตนเองและผู้อื่น รู้จักพึ่งตนเอง มีทักษะแสวงหาความรู้และข้อมูลสารสนเทศ น ามาใช้ในการวางแผนการเรียน       
การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข       
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ ซึ่งการให้บริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนวก าหนดให้ครูทุกคน            
ต้องท าหน้าที่แนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า การพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  อันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน บุคลากรผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ให้มีความรู้      
ความเข้าใจในบริหารจัดการการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบปฏิบัติงาน
แนะแนวให้มีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการ อีกทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว    
ให้ค าปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อีกทั้งเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การพัฒนาศักยภาพ
คน     ตลอดช่วงชีวิตและสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560 
ข้อที่ 9 การผลิตคนดีสู่สังคม อีกทั้งเป็นภารกิจส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการป้องกัน 
เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน  
 2.2 วัตถุประสงค ์
                    2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและงานแนะแนว ให้ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง      
ตรงตามสภาพปัญหา 
                    2.2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์ และแนวทางในการเสริมสร้าง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
    2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และนักเรียนด้อยโอกาสได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.3.2 พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิความประพฤตนิักเรียน และนกัศึกษา 
                     2.3.3 นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และนักเรียน                          
กลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา 
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 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      2.4.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2.4.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ผ่านการอบรม                       
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  และครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
และงานแนะแนว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทราบแนวทางด้านการคุ้มครอง              
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถด าเนินการได้ตามแผนการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  
     2.4.1.3 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      2.4.2.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกลยุทธ์และรูปแบบ                         
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเข้าถึงโอกาส                                
และความเสมอภาคทางการศึกษา  
                         2.4.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                     
ได้อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
                         2.4.2.3 ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
     2.4.2.4  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสังกัดส านักงาน- 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์และแนวทางในการเสริมสร้าง                     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
     2.4.2.5 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.4.3.1 เชิงปริมาณ  
    1)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  
ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ เต็มตาม
ศักยภาพ 
           2)  ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ร้อยละ 85 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           3) ร้อยละ 70 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา                           
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว ทราบถึงแนวทางและบทบาทด้านการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือนักเรียน  
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   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา -
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน                      
ได้เต็มศักยภาพ 
          2) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ                 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน และเข้าใจ
ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถใช้กระบวนการแนะแนวพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ และให้การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น  
         3) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และมคีุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
และสามารถด าเนินงานตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนได้  และเข้าใจ                           
ถึงกระบวนการแนะแนว การช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะ           

ทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม  รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ                    
วางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวิตได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด                         
ในทุกด้าน 
  2.5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสังกัดส านักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์และแนวทางในการเสริมสร้าง     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  2.5.3 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
  2.5.4 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
  2.5.5 นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ และใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
                 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – ตุลาคม 2565 
 2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท 
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 แผนการปฏบิัติงาน   

(กิจกรรม) 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่ 

1/2565  
ไตรมาสที ่ 
2/2565  

ไตรมาสที ่
3/2565  

ไตรมาสที ่
4/2565 

Planning คือ การวางแผนการด าเนินงาน 
ดังนี้    
    -ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา                                                     
    -ก าหนดนโยบายและเปา้หมายการ
ด าเนินงาน                                               
    -ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 5 ดี 
ดังนี ้
   1) ทีมงานและเครือข่ายที่ดี : มีทีมน า ทีม
ประสาน ทีมท า เครือข่าย ฉก.ชน. 
สพป.สุรินทร์ เขต 3, พนักงานสง่เสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   2) สื่อส่งเสริมพัฒนาที่ดี : จัดท าคู่มือและ
สื่อบทเรียนออนไลน์ระบบการดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน  
   3) สภาพแวดล้อมที่ดี : ส่งเสริมการสร้าง
สภาพแวดล้อม บรรยากาศในองค์กร โรงเรียน
และชุมชนที่ด ี  
   4) การให้ค าปรึกษา แนะน าที่ด ี: ส่งเสริม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูในการให้ค าปรึกษา แนะน าผูเ้รียน 
ด้วยวิธีการที่ด ี
   5) การสร้างขวัญก าลังใจที่ด ี:  มอบ
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส  
มอบเกียรติบัตร รางวัลให้โรงเรียน ครู                
ที่มีวิธีปฏิบัตทิี่ดีเก่ียวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คัดเลือกและมอบเกียรติ
บัตรให้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  
ที่ดี และเปน็แบบอยา่งได ้
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 แผนการปฏบิัติงาน   
(กิจกรรม) 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่ 

1/2565  
ไตรมาสที ่ 
2/2565  

ไตรมาสที ่
3/2565  

ไตรมาสที ่
4/2565 

Action คือ การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้
1. ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
รุ่นที่ 2 

   
รอจัดสรร
งบประมาณ 

 

  

2. กิจกรรมติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 30,000.-    30,000.- 
3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ สถานศึกษา
ปลอดภัย MOE SAFETY CENTER 
(งบประมาณจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน) 

  
รอจัดสรร
งบประมาณ 

 

   

4. กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ 
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   
รอจัดสรร
งบประมาณ 

  

5. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการ
ป้องกันภัยคุมคามรูปแบบใหม่ โดย
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 

   
รอจัดสรร
งบประมาณ 

  

Evaluation คือ การประเมิน 
ผลการด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในประเด็น ดงัต่อไปนี้     
 -ประเมินกระบวนการด าเนนิงานตามกลยุทธ์ 
5 ดี  
-ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ของผู้เรียนและผู้เรียนกลุ่มทีไ่ด้รบัการดูแล
ช่วยเหลือ  
-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   Reflection คือ การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้         
   - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่
ละโรงเรียน ผา่นกระบวนการ PLC และระบบ
ออนไลน์   
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 แผนการปฏบิัติงาน   
(กิจกรรม) 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่ 

1/2565  
ไตรมาสที ่ 
2/2565  

ไตรมาสที ่
3/2565  

ไตรมาสที ่
4/2565 

-  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้เรียน 
-  สรุปผล รายงานผล และเผยแพร่การ
ด าเนินงาน                               

     

รวม 30,000.- - - - 30,000.- 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

งานที่รบัผิดชอบ           กลุ่ม  อ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร  โทรศัพท์ 044551333 
โทรศัพท์ 0881058843       E-mail : wee999surin@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  (หลัก) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ร่วมรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม         
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ  ข้อ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน 
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภาครัฐ       
มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    (1.1) เป้าหมายที่ 1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ   
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ให้ความส าคัญ และตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ 
กรอบความคิดและทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกและวิธีการบริหารงานบุคคล ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก               
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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ของโลกเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และให้บริการบุคลากรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บรกิาร 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.5) การสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และ      
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ    
น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวโดยตรง ได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
    (2.2)  เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน       
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
    (2.3)  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม    
มีจิตส านึกและเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  ด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ   
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  1) เรื่อง 1. การปฏิรูประบบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
   เป้าหมายรวม 4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ         
เป็นเอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าและสามารถแข่งขันได้ 
   ประเด็นการปฏิรูป 1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษา   
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   เป้าหมายรวม  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผ่านการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
  3) กิจกรรม  
   - ประชุมอบรมสัมมนา 
   - กิจกรรมสัมพันธ์ 
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  4) เป้าหมายกิจกรรม ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง   
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์      
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิ ตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน เป้าหมายที่ 4  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  (3.4.2) ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย โภชนาการ     
ที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชน
ไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจ
ของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 1. การเสริมสร้างความมั่นคง      
ของมนุษย์ 
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความ
เข้มแข็ง สนับสนุนการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น   
ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของตน และชุมชนท้องถิ่น 
และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 
  4) ตัวชี้วัด 
   4.1 ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชนต าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค 
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และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคง และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ  
 1.6 แผนระดับที่ 3  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
  1.6.3 ความสอดคล้องกับส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   1.6.3.1 นโยบายรัฐบาลหลัก  สง่เสริมระบบธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.6.3.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชน 
   1.6.3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 2.1 หลักการและเหตุผล 

ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม
กับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่
สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชน  
และประโยชน์ส่วนรวม”  และตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความรู้
และประสบการณ์  มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน  
คือ ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ  ในการบริหารองค์การนั้น ๆ  
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งมีบทบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความ ส าเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษาไทย ในยุคการปฏิรูปการศึกษา ต้องการให้บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ มีความสามารถที่จากประสบการณ์มีสว่นร่วมของครู 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากรเพื่อการ
บริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพให้การจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และการพัฒนา
ประเทศให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด และให้
อ านาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบ
ความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวนพัฒนา
และปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลกรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม   

ส่วนที ่ 2   รายละเอียดโครงการ 
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มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  มีภาวะผู้น า มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน และเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์
ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์   มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน  
คือ  ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3” 
 เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสริมสร้างความสามัคคีและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพการท างานที่สูงขึ้น 
  2.2.2 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรู้รัก
สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2.3 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3      
จ านวน  71 คน 
  2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
จ านวน  250 คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
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   2.4.1.2 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีความสัมพันธ์  รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน   เพื่อประโยชน์
ในการประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4.1.3 ผู้บริหารการศึกษา บคุลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน มีความรักต่อองค์กร 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร  และร่วมกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ     
    2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา    
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน  เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน มีความรักต่อองค์กร 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
       2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์ รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรักต่อองค์กร 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  รู้รักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานการปฏิบัติงาน การ
ใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3 
จ านวน 71 คน 
  2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3     
จ านวน  250 คน 
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 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.8 สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.9 การติดตามประเมินผล 
  2.9.1 วิธีการ ติดตาม สอบถามภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
  2.9.2 เครื่องมือ 1. แบบประเมินโครงการ 
       2. แบบสอบถามและแบบสมภาษณ์ 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถว้น) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

กิจกรรมที่ 1. 
 - พัฒนาศักยภาผูบ้ริหารการศึกษา, 
ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และศึกษานิเทศก์  

    25,000 

กิจกรรมที่ 2.  
 - พัฒนาศักยภาพ ผูบ้ริหารการศึกษา, 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบคุลากร
ทางการศึกษา 

    25,000 

รวม     50,000 
 

หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ  การพัฒนาประสิทธผิลการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดท ารายงาน 
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

งานที่รบัผิดชอบ งานนโยบายและแผน  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางชลกนก  ศรีไทย   โทรศัพท์  044552350 
โทรสาร 044552052    E-mail : policy@surin3.go.th 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้าหมาย 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ให้ยุทธศาสตร์เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อให้
หน่วยงานมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดท ารายงานประจ าปี 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต 3  เพื่อให้การบริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน   
ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตาม

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการจัดท ารายงานประจ าปี 2565  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาสุรินทร์ เขต 3  อย่างมีคุณภาพจะส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ดา้นการศึกษา 
  2) เป้าหมายกิจกรรม เป้าหมายรวม  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  1) ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   (1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
   (1.2) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 1.5 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2564-2565) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อ
การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  โดย
มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และ
ดูแลการน าเข้าข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ
หน่วยงาน การประเมินโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัยโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล 
CIPP Model ตามแนวความคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และอัลคิน (Alkin)  ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่
เป็นระบบ เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส าคัญคือ การใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจะท าการประเมิน 5 ด้าน คือ  ด้านบริบท หรือสภาวะแวดล้อม 
(Context : C)  ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input : I)  ด้านกระบวนการ (Process : P)  ด้านผลผลิต 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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(Product : P)  และด้านผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงานเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการเพื่อการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management : NPM)  ซึ่งก าหนดไว้ว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนว
ทางการบริหารไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based Management : RBM) โดยยึดประชาชนเป็น
เป้าหมายหลักในการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้ระบบ
การประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  บัญญัติว่าการบริหารราชการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กร ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย   
ทุกระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และ
แผนทุกระดับ (งานนโยบายและแผน) 
  2.2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานโครงการ และประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้
กระบวนการวิจัย (งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
  2.2.3 เพื่อจัดท ารายงานการวิจัยการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
  2.2.4 เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
  2.2.5 เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการโครงการของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการวิจัย  (งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล) 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 กลุ่ม/งานตา่ง ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกกลุ่ม/งาน 
  2.3.2 สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 233 แห่ง 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
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   2.4.1.2 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพื้นที่กา รศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
   2.4.1.3 รายงานการวิจัยประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสริุนทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และน าข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนด
นโยบาย วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
   2.4.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   2.4.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนการติดตาม
การด าเนินงานโครงการของกลุ่ม/งานในสังกัด ที่มีคุณภาพ สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 85 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการประเมินบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
โครงการ 
    2) ร้อยละ 85 ของโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
มีผลการประเมินบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ (โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ) 
    3) ร้อยละ 85 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผน
แม่บทย่อยยุทธศาสตร์ชาติ 
    4) เอกสารรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 30 เล่ม 
    5) เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 50 เล่ม 
    6) เอกสารรายงานการวิจัยการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่ม
เอกสาร จ านวน  10  เล่ม 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  แนวทาง และตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุม
ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายทุกระดับ 
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    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
    3) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน และผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 
    4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศจาก
การศึกษา วิจัย เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัด 
    5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผลการด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กลุ่มงานต่าง ๆ และน าข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายวางแผน และ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
  2.5.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมู ลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ครอบคลุมทุกภารกิจงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.5.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกลไกและแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 กลุ่มงานตา่ง ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2  สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  233  แห่ง 
  2.6.3  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียนทุกคน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน 2565 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    25,660  บาท (สองหมื่นห้าพนัหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ.2564-2565) ของ สพฐ.  

     

2. จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน 30 เล่ม 

 15,000.-   15,000.- 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

3. จัดท าเอกสารรายงานการวิจัยการ
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 30 เล่ม 

     

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ของ  สพป.สุรินทร์ เขต 3                
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564  ณ หอประชุม
ปราสาททอง สพป.สรุินทร์ เขต 3 

10,660.-     

5. ประชุมจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

     

6. จัดท าเอกสารเลม่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 50 เล่ม 

 
 

    

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้แก่โรงเรียน     
ในสังกัด รุ่นที่ 1 จ านวน 120 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน (อ.ปราสาท, อ.กาบเชิง  
อ.พนมดงรัก) เพื่อสร้างความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (รองบประมาณ) 

     

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้แก่โรงเรียน     
ในสังกัด รุ่นที่ 2 จ านวน 113 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน (อ.สังขะ, อ.บัวเชด      
อ.ศรีณรงค์) เพื่อสร้างความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (รองบประมาณ) 

     

9. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ใน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)  
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

10. ติดตามและสรุปผลการด าเนนิงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
รอบ 6 เดือน โดยใช้ข้อมูลการรายงานผล
การด าเนินงานในระบบ eMENSCR       
เป็นฐาน 

     

11. รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมิน   
ผลตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. และ
ศึกษาธิการภาค 

     

12. สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน 2565)  ของ สพป.
สุรินทร์ เขต 3 

     

13. สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของ 
สพป.สรุินทร์  เขต 3  

     

รวม 10,660.- 15,000.-   25,660.- 
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โครงการ   พัฒนาระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2565   
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

งานที่รบัผิดชอบ/กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นายเทพฤทธิ  ศรีฤทธิไกร   โทรศัพท์  0848346668 
โทรสาร  044552349   E-mail : itec@surin3.go.th 

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
   1)   ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมาย   
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภาคกิจ และทุกพื้นที่ 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา และการจัดท ารายงานประจ าปี ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประเมินและการ
พัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามการด าเนินงานโครงการ สามารถส่งผลต่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
      เป้าหมายที่ 1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารรจัดการการเงินการคลัง 
      แนวทางการพัฒนา จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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 1.3 แผนปฏิรูปประเทศ   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อให้การบริหารแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   2) เป้าหมายรวมที่ 6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  4) ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 1.5 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลติ/โครงการ  ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคับ 
  กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
  กิจกรรมรอง  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.6 แผนระดับ 3 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 

 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน        
และมุ่งหวังที่จะให้ประเทศเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอน มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน               
โดยมาตรา 65  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ของประเทศ  มาตรา 257 และมาตรา 258 ที่ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มี
ความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่ วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ        
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  เพื่อด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
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20 ปี โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน    
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ    
พ.ศ. 2560 เพื่อจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และ     
โดยหลักการตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหลักการ
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่มุ่งเน้นให้มีกลไกและวิธีการประเมินที่สามารถประเมินผลได้    
อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี   ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช 2561 
หมวด 7  การประเมินผลและการรายงาน มาตรา 47   ได้ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ   ที่ก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งให้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานกับค่า
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา รวมทั้งเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรา 27  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้ด าเนินการรจัดท าระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 
and Country Reform)  เพื่อให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศได้
รายงานผลเข้าระบบในทุกไตรมาสของปีงบประมาณนั้น ๆ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจหลักด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
และการสื่อสารในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสาร และให้บริการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและดิจิตัลเพื่อการศึกษา เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ 
และกิจกรรม  เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง 
 2.1 วัตถุประสงค ์
  2.1.1 เพื่อใหม้ีการพัฒนาสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
  2.1.2 เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  2.1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการด้าน ICT 
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  2.1.4 เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือช่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้รับการบ ารุงดูแล 
รักษาและมีสภาพใช้งานตามมาตรฐานได้ตลอดปีงบประมาณ 
 3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 เชิงปริมาณ 
    1)  พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
    2)  จัดหาและจัดท าหรือเจ้าเอกชนในการซ่อมบ ารุงดูระบบเครือข่ายภายใน (Local Area 
Network) และปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีโสตทัศศึกษา 
    3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาให้แก่ข้าราชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
    4) ปรับปรุงพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับเวบ็ไซต์ 
    3.1.2  เชิงคุณภาพ 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
ระบบสื่อเทคโนโลยีโสตทัศศึกษาประจ าห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
       2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับใช้งานระบบโปรแกรมบริหารจัด
การศึกษาได้เพื่อสนับสนุนงานที่ตนรับผิดชอบ 
       3) ระบบเซร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายภายใน และคอมพิวเตอร์ ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพการใช้งานตามปกติได้ตลอดปีงบประมาณ 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) เว็บไซต์ใหม่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 
   2) ระบบข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลกลางมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามปฏิทินของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในแต่ละระบบได้รับฟังการชี้แจง
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในภาพรวมของแต่ละระบบ 
   4) ระบบเซร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และระบบโสตทัศนูปกรณ์
ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้งานตามภารกิจตลอดปีงบประมาณ 
   5) ผู้บริหารสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้ทันตามระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
   6) ระบบสารสนเทสที่ใช้ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการปรับปรุง 
   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ได้ใช้งานเว็บไซต์ใหม่เพื่อการน าเสนอประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและสามารถใช้งานได้ตลอด      
24 ชั่วโมง 
      2) ผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางศึกษาได้รับบริการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความ
ถูกต้องแม่นย าจากฐานข้อมูลชุดเดียวที่ใช้งานร่วมกัน 



เอกสารแนบท้ายภาคผนวกรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  41 

 

   3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีระบบเซร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และระบบโสตทัศนูปกรณ์ใช้งานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
ระบบเครือข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบได้ 
   5) สถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ที่มีอยู่ใช้งานได้ครบทุกอุปกรณ์ 
   2) ร้อยละ 100  ของจ านวนโรงเรียนจ านวน 233 โรง สามารถจัดท าบันทึกและตรวจสอบข้อมลู
ระบบฐานข้อมูลกลางได้ตามก าหนดปฏิทินของส่วนกลาง 
   3) บุคลากรที่ช่วยรับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการ
พัฒนาด้านดูแลระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 คน 
   4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใช้ในการบริหารจัดการศึกษาใน    
แต่ละกลุ่มงาน 
   2.5.2 เชิงคุณภาพ 
     1)  ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานตามภารกิจได้เต็มประสทิธิภาพ 
   2)  ร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลกลางมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดท าและตรวจสอบข้อมูลได้ตามปฏิทินที่ก าหนด 
   3) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมด้านระบบเครือข่ายสามารถดูแลแก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
   4) ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
   5) สถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศใช้ในการด าเนินงานหรือ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
  2.6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ
ถึงเว็บไซต์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
      2.6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน   
  2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  2.7.1 กลุ่มงานทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.7.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  233  แห่ง 
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  2.7.3 บุคคลภายนอกที่ขอรับบริการสารสนเทศ 
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม  2563  ถึง กันยายน 2564 
 2.9 สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.10 การติดตามประเมินผล 
  2.10.1 วิธีการ  ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเปน็รายไตรมาส 
  2.10.2 เคร่ืองมือ 
   1) ภาพถ่าย  
   2) แบบประเมนิโครงการจากแบบกลาง 
   3) แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
  2.10.3 ช่วงเวลา  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
 2.11  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
            วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 312,000  บาท  (สามแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติ
และชี้แจงการจัดข้อมูลสารสนเทศระบบ
กลางในแต่ละระบบ เชน่ DMC, EMIS,  
BOBEC, MOBEC, P-Checking School 

3,000.-    3,000.- 

2. จัดส่งบุคลากรด้าน ICT เข้ารับการ
พัฒนาด้านซอร์ฟแวร์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการอัพเดทและดูแล
ระบบ 

 284,000.-   284,000.- 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลเพื่อการเรียน การสอน DLTV/DLIT 

  15,000.-  15,000.- 

4. ปรับปรุงเว็ปไซต์และน าเข้าใช้งานใน
ระบบเซร์ฟเวอร์รองรับการตรวจประเมิน
ของส่วนกลางและอื่น ๆ 

   10,000.- 10,000.- 

5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ในไตรมาสที่ 1-4 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

     

รวมทั้งสิ้น 3,000.- 284,000.- 15,000.- 10,000.- 312,000.- 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับโรงเรียน 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน  นางวันนา ค าบุญฐิตสิกุล     โทร. มือถือ.0868704464   

โทรส านักงาน 044551374     E-mail  wanna19noi@gmail.com,   
                   finance2016surin3@gmail.com 
 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน  3  ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
           เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 

 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุง่มั่น และเปน็มืออาชีพ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ตามที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 
180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น โดยที่พระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3  เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมทั้งใน
เรื่องการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียน        
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ที่เก่ียวข้อง เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการประชุมเตรียม
ความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. 2560 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    แนวทางการพัฒนา  3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ
ท างานเพื่อให้บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการ
พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม            
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ
และความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท า
ที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้อง
บุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือผู้เกี่ยวข้อง ควร
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเรื่องการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัด
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว 
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
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    เป้าหมายประเด็นปฏิรูปที่ 6 
   ข้อ 1  หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน 
และ/หรือการรวมซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน
และประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เพื่อให้
กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน…………………-……………………… 
   3) กิจกรรม……………………………………-………………………… 
   4) เป้าหมายกิจกรรม  เป้าหมายรวม 5. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการ
และภาคสังคม และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิผล 

 1.4  กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 
   1) วัตถุประสงค์ที่ ............................................ 
   2) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   3) ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริตให้สูงขึ้น 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ......................-.................................. 

1.5  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น  โดยที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มาก
ที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการ
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หนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น     
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     
อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) อย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร โดยลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้น้อยที่สุด โดยมี
เป้าหมายให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันเฉพาะขั้นตอนการส่งของ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
สินค้าและบริการ โดยการพัฒนาระบบ e-GP นี้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า (Products Catalog) เพื่อรองรับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และมีการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้
สอดคล้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิจารณาประเภทของสินค้าและบริการ แทนการพิจารณา
วงเงิน ด้วยการก าหนดให้มีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มี
ความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่ไม่มีความซับซ้อน มีมาตรฐานชัดเจน หรือเป็นสินค้าทั่วไป  ซึ่งการพัฒนาระบบ e-GP จะช่วยสร้าง
มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับให้กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
  แม้ว่าจะน าระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน แต่กระบวนการ 
และขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐยังจ าเป็นต้องมีผู้เก่ียวข้อง เช่น หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นต้น เป็นผู้ด าเนินการเช่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ถือเป็นบุคคลที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลเหล่านี้ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ย่อมจะส่งผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานนั้น ๆ จนต้องเกิดปัญหาอุปสรรค รวมถึงอาจจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้วย 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเรื่องการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายใน
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560  
และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี สนองนโยบายการกระจายอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้สถานศึกษาเปน็นติิบุคคล 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ  
  2.2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) 
  2.2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน 
   2.3  เป้าหมาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 233 
คน และครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 233 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน     
466 คน 
   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรม ร้อยละ 100 เข้าใจการ
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100  ปฏิบัติงานการจัดซื้อ   
จัดจ้าง  ในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ถูกต้องทันเวลา   
   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 
    ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
ได้ถูกต้อง  
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ100  ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สามารถปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) ได้ถูกต้อง ทันเวลา ปราศจากข้อร้องเรียน 
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    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
               ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจ และปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างใน
ระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา 
ปราศจากข้อร้องเรียน 
    2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 233 
คน และครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 233 คน  รวมทั้งสิ้น  จ านวน 
466 คน 
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่  14-15  ธันวาคม  2564  ณ หอประชุมปราสาททอง ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริเวณโรงเรียนปราสาท  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. อบรมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด 
จ านวน 233 คน วันที่ 14 ธ.ค.64 

25,000.-    25,000.- 

2. อบรมครูที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานพสัดุโรงเรียนและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 
จ านวน 233 คน   วันที่ 15 ธ.ค. 2564 

25,000.-    25,000.- 

รวม 50,000.-    50,000.- 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
            สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรม สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายบุญเจริญ  บุญเชิด   โทรศัพท์ 081-7250533 
โทรสาร 044-552052   E-mail : boonboon8825@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
        (1) เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งความรู้ ความ สามารถ 
กรอบความคิดและทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ กลไกและวิธีการบริหารงานบุคคล ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                 
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และให้บริการบุคลากรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
       (1) เป้าหมายระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
     เป้าหมายที่ 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์    
เขต 3 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้  ความสามารถตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการให้บริการมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้มารับบริการ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพฒันาบคุลากรภาครัฐ 
    แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง       
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การท างานเพื่อให้บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการ
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พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณา
การการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและ
ความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่
ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้อง
บุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
    เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม      
มีจิตส านึกและเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการท างาน รับใช้ประเทศชาติและประชาชน ยึดมั่นในการท างาน 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) ด้านการศึกษา 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   
              1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง   
          เป้าหมายรวม  4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็น
เอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได้ 
         1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    
          เป้าหมายรวม  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ  ผ่านการ           
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
   2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  - 
   3) กิจกรรม กิจกรรม 1 การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของ
คนไทยในศตวรรษที่ 21  เป้าหมาย  คนไทยมีศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด 
   4) เป้าหมายกิจกรรม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  1.4  กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

   1) วัตถุประสงค์ที่ ……………..  
   2) เป้าหมายรวมที่ 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธภิาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมสี่วนร่วมจากประชาชน 
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   3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน  
ที่ดีของสังคม 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับ
หลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปน็ครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 1.5  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565)  ของ สพฐ. 
2) แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
   2.1  หลักการและเหตุผล 
     รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศบนวิสัยทัศน์ ด้วยการ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไกประชารัฐรวมถึง
ภารกิจส าคัญคือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 การ
จะบรรลุเป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ จ าเป็นต้องมีกรอบยุทธศาสตร์
ที่เป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปฏิรูปการศึกษา  โดย
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     ในปีงบประมาณ ปี 2565  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดนโยบายส าคัญ และนโยบายเร่งด่วนโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน จึงให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน 
ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 2551 การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ด าเนินการ
โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์     
เขต 3   
     ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลก ในศตวรรษ   
ที่ 21 การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ขึ้น  เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจในเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ (กระทรวง ศึกษาธิการ      
ม.ป.พ. : ค าน า) การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ 
จึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น มีองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอีกหลายประการ ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) หลักสูตร 3) การเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล 
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ จะสนับสนุนและเอื้อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดสมรรถนะส าคัญที่
สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ 2562 : 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการขับเคลื่อน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาและการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพการศึกษา  
“นโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ  ด้าน
ผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก ากับ ติดตามการด าเนินของสถานศึกษา โดยมุ่งประสาน หลอมรวมกิจกรรม งานโครงการ
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมหรือมอบหมายให้โรงเรียนปฏิบัติเชิงนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โรงเรียน ทั้งนี้ด าเนินงานโดยยึดหลักสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนผนึกผสานการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการ ภาระงานประจ าและที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา การเรียนการสอน
โดยมีเป้าหมายร่วมกันกับการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักการสาคัญ 3 
ด้าน คือมิติด้านบุคคล มิติด้านบทบาทหน้าที่ มิติด้านองค์กร โดยคาดหวังการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืน และจะสะท้อน
ผลและทบทวนการพัฒนาตามนโยบายและกิจกรรมดังกล่าว ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค ์
     2.2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนา
การศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     2.2.2 เพื่อจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาในการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     2.2.3 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
      2.2.4 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพรุก (Active Learning) 
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   2.3  เป้าหมาย 
      2.3.1 บุคลากรใน สพป. สุรินทร์ เขต 3  จ านวน    40 คน  
     2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน  150 คน 
    2.3.3 บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน    10 คน  
                   รวมทั้งสิ้น 200 คน   

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1)  บุคลากรใน สพป. สุรินทร์ เขต 3  จ านวน    40 คน  
2) ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน  150 คน 
3) บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน    10 คน  
             รวมทั้งสิ้น 200 คน   

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          1) ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้รับการพฒันา 
เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
         2) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่บริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564  
         3) บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาดา้นโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 56 ของจ านวนบุคลากรใน สพป.สุรนิทร์ เขต 3 
2) ร้อยละ 64 ของผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัด สพป.สุรนิทร์ เขต 3 
3) ร้อยละ 0.5 ของบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
           1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้รับการพัฒนา เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
           2) ร้อยละ100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
      3) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
  2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาการศึกษาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
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   2.6.2 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
การขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
   2.6.3 พัฒนา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  
   2.6.4 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสทิธิภาพรุก (Active Learning)   
    2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  2.7.1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
  2.7.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

   2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   1,335,500  บาท 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. เร่ิมต้นค้นวิเคราะห์ (Kick off)  เดือน 
ตุลาคม 2564 
  1.1 ประชุมชี้แจงยุทธศาสตรน์โยบาย
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active Learning) 
   1.2 ศึกษาเอกสาร และทบทวนนโยบาย 

     

2. บ่มเพาะประสบการณ์ (Policy 
Classification) 
   2.1 วิเคราะห์นโนยบาย ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้    
เชิงรุก (Active Learning) วันที ่21-24 
พฤศจิกายน 2564  ที่ อ.เขาค้อ            
จ.เพชรบูรณ์ 

1,335,500.-    1,335,500.- 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

3. สานฝนัสู่เปา้หมาย (Learn to Select) 
เดือน ธันวาคม 2564 
   3.1 สร้างองค์ความรู้ดา้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 
   3.2 ทบทวนสะท้อนผลจัดท ากรอบ   
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

4. ขยายงานการศึกษา (Work Shop on 
Policy) เดือน ธันวาคม 2564 
   4.1 ออกแบบการนิเทศการศึกษา ด้าน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้    
เชิงรุก (Active Learning) 
   4.2 ขยายผลการด าเนนิงานหลักสูตร    
สู่โรงเรียน 

     

5. พาสู่ความส าเร็จ (How to Supervision 
on the Job) เดือน ธันวาคม 2564 
   5.1 ประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
หลักสตูรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก     (Active Learning) 
   5.2 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ครผูู้สอนในการ
ด าเนินกิจกรรมในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษายุทธศาสตรจ์ดุเน้นการ
ด าเนินการ ปี 2564 
   5.3 ถอดบทเรียนการด าเนินงานตาม
หลักสตูรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 

     

รวมงบประมาณ 1,335,500.-    1,335,500.- 
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โครงการ  แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

งานที่รบัผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง           โทรศัพท์ 0945414224 
โทรศัพท์......................................................................... E-mail: kanchanabaipluthong16@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เป้าหมาย ที่ 3  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
(6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยก าหนดประเด็นการตรวจสอบด้านการเงิน      
การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของ สพฐ. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าให้
ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจกรมต่าง ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการด้านการงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเดน็ การต่อต้านทจุริตและประพฤติมชิอบ 
    (1) เป้าหมายระดบัประเด็น ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (1.1) เป้าหมายที่.............. 
    (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดประเด็นการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรมต่าง 
ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านการงบประมาณของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ช่วยลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสถานศึกษา 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อส่งเสริมการมี   
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ    
มิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
     (2.2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ข้อ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   หน่วยตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตรวจสอบภายสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ก าหนดตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. สถานศึกษา การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น สามารถลดการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงได้ โดยการพัฒนาระบบ
ราชการ และระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ : แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม ปรับปรุงระบบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
   เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา     
ภิบาลในสังคมไทย 
   เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   แนวทางการพัฒนาที่ 5  ป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกัน   
การทุจริต 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ         
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้น
ตรงต่อหัวหน้างานของรัฐไปพลางก่อน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการ
ปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบก าหนดให้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยน าผลการประเมินความ

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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เสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม  ประเมิน ผล
การปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงินบัญชี 
(Financial) ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) 
ตลอดจน     สอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี    การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายใน สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายในได้  
วางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ครอบคลุม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนก ากับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย       ที่ก าหนดภายใต้จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีจ ากัด  
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้ค าปรึกษาที่เพิ่ม
คุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  2.2.3 เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
รัดกุม และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 2.3 เป้าหมาย 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
โดยยึดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งครอบคลุมงานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย 

1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2) การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
3) การตรวจสอบการปฏิบตัิงาน (Operational Auditing) 
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4) การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน (Performance Auditing) 
5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
การด าเนินการของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
งานดา้นการตรวจสอบภายใน (Assurance Services & Consulting Service)  

    1. ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จ านวน 40 แห่ง ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 1.1  การเงิน การบัญช ี
     1.2  การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     1.3  หลักฐานการจ่าย 
2.  ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 5 แห่ง 
     2.1  เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
     2.2  เงินรายได้สถานศึกษา 

  3.  งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 

       3.1  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน โรงเรียน
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 5  แห่ง 

       3.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี )                 
รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง 
  4. ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 40 แห่ง  
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
         2.4.1.1 สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจข้ันตอน แนวทางการปฏบิัติมากยิ่งขึน้ ปฏิบตัิงานดา้น
การเงิน และการบญัชี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุัน และเปน็ไปตามระเบียบก าหนด 
   2.4.1.2 กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบตัิงานเปน็ปจัจุบนัและถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถน าแนวปฏิบัติงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบ ขั้นตอน สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
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  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
     1)  ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 40 แห่ง ในเรื่องการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหลักฐานการจ่าย 
      2)  ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 5 แห่ง ในเรื่อง เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา 
      3) งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 5 แห่ง และตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ                 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง 
    4) ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับ
ตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 40 แห่ง 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี อยู่ในระดับ
ดี หรือดีมาก และมีระบบการควบคุมด้านการเงิน บัญชีที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ได้  
    2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การเบิกจ่ายมีใบส าคัญคู่
จ่ายและหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง 
    4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบด้านการด าเนินงาน ปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่ก าหนด ควบคุมการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ 
    5) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามก าหนด 
    6) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่เข้าติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม  สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
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 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ (จ านวนทั้งสิ้น 233 แห่ง) 
   2.6.1 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ (กรณีตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
และหลักฐานการจ่าย) จ านวน 40 แห่ง  
   2.6.2 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ (กรณีตรวจสอบการด าเนินงานด้านเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา) จ านวน 5 แห่ง 
      2.6.3 สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 233 แห่ง 
   2.6.4 สถานศึกษาที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
การตรวจสอบ จ านวน 40 แห่ง 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ (รวมทั้งสิ้นจ านวน 97 วัน) 
       2.6.1 ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย ระหว่างวนัที่       
1 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565  จ านวน 40 วัน  
    2.6.2 ตรวจสอบด้านการด าเนนิงาน ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565  จ านวน 5 วนั 
    2.6.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณปูโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)                    
รวม 4 ไตรมาส จ านวน 32 วัน 
    2.6.4  ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบ ระหว่างวันที ่   
29 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2565  จ านวน 20 วัน 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพนับาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. การตรวจสอบ ด้านการเงนิ การบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 

28,800.- 3,200.-   32,000.- 

2. ตรวจสอบการด าเนินงาน      
3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 

     

4 ติดตามผลการตรวจสอบและรายงาน
ผล 

     

รวม 28,800.- 3,200.-   32,000.- 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายภาคผนวกรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของ สพป.สุรนิทร ์เขต 3 

 

คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

1. ที่ปรึกษำ 
 1.1 นางภานชิา  อินทร์ช้าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.2 นายพิชิต  หอมนวล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.3 นายเดชา   การรัมย ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.4 นายส าราญ  อยู่นาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
2. คณะท ำงำนรวบรวมผล และจัดท ำเอกสำร 
 2.1 นายส าราญ  อยู่นาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 2.2 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูม ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2.3 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 2.4 นางธมลวรรณ  พลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 2.5 นางสาววิลาศนิี ก าจิตเอก  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 2.6 นางวรรณรัตน์  ไชยชนะ  ลูกจ้างชัว่คราว 
3. ผู้รับผิดชอบ/เจ้ำของเรื่อง 
 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

  รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2565 

งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 


