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ค ำน ำ 
 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบที่ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ได้ด าเนินโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 10 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2.โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  3.โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  4. โครงการการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดท ารายงาน ประจ าปี 2564  5.โครงการ แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  6.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครู       ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับโรงเรียน 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 8.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 9.โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)              10. โครงการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ และเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง” ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ) ที่
สอดคล้องการการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป 
 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
งบประมาณที่ด าเนินการ  50,745   บาท 

    1. วัตถุประสงค ์
           1.1 เพ่ือจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต  
           1.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
           1.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารการศึกษา 
    2. วิธีการด าเนินงาน 
           กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. ผู้เข้าร่วมประชุม 30คน/ครั้ง  ประกอบด้วย 
           2.1. ผู้บริหารระดับเขต             จ านวน      9   คน 
           2.2. กรรมการ ก.ต.ป.น.           จ านวน       7   คน 
           2.3. ศึกษานิเทศก์                  จ านวน     11   คน 
           2.4. คณะท างาน                    จ านวน      3    คน 
           กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
            2.1. ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด โดยคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
            2.2. ประชุมน าเสนอผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
           กิจกรรมที่ 3  นิเทศบูรณาการ 
           กิจกรรมที่ 4  จัดท ารายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3. ผลการด าเนินงาน 
             ผลผลิต (Output)    
             3.๑. มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต  
              3.๒. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
              3.๓. มีการศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหาร 
             ผลลัพท์ (outcome)   
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ มีความเป็นเอกภาพและขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน  15,000  บาท 

1.วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กร และโรงเรียนด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน             
    1.2 เพ่ือประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประกวดผลการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 1.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และโรงเรียนที่เป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. เป้าหมาย 
               2.1  โรงเรียน 233 โรง  มีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
จัดท าแนวทางในการด าเนินงานการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2.2  โรงเรียนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 22 โรงเรียน มีแผนงานโครงการ และ
มีโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  ของโรงเรียนทั้งหมด            
               2.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และโรงเรียน 233 โรง จัดสภาพบริบท 
สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน และจัดแหล่งเรียนรู้บูรณาการอนุรักษ์พืชสมุนไพร  ปลูกพืชใน
ท้องถิ่น และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID–19)  
 2.4  ครูผู้สอนทุกชั้นจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีสื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียน
จัดท าโครงงานเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. วิธีการด าเนินงาน 
                 3.1. จัดท าแนวทางการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรและสถานศึกษา 
                 3.2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                 3.3. จัดสภาพบริบทและสิ่งแวดล้อมในส านักงานเขต และห้องปฏิบัติ งานของทุกกลุ่มและประกวดห้อง
ทุกกลุ่ม 
                 3.4. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานด้านสิ่งแวดล้อม 
                        -  Best Practice                             
                        - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
                        -  โครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษา  
                       -  สื่อการเรียนรู้  คลิป VDO                                
4. ผลการด าเนินงาน 
    4.1 ผลผลิต (Output) 
  1.)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ปรับปรุงบริบทและสภาพแวดล้อม  
และได้ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดผลงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   2.)  โรงเรียนทุกโรงได้ด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง          
  3.)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษา และสื่อการ
เรียนรู้คลิป  VDO Covid-19  กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4.)  นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา  ปลูกพืชผักสวนครัว   พืชในท้องถิ่น อนุรักษ์พืช
สมุนไพร และลดการใช้พลังงาน รวมถึงการ “เลือก ลด ใช้"  วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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         4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีบริบทและสภาพแวดล้อม  ที่สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร ลดการใช้พลังงาน  มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   
   2)  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศภายในโรงเรียนน่าอยู่  น่าเรียน  สะอาด  
ปราศจากขยะและมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID–19) 
       3)  ครู  บุคลากร และนักเรียน  มีพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการ 
“เลือก  ลด  ใช้"  วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  

 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา                                                 
และผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน  100,000  บาท 

1.วัตถุประสงค ์
     1.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพการท างานที่สูงขึ้น 
 1.2  เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรู้รักสามัคคี
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดข้ึนกับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
2. วิธีการด าเนินงาน 
    กิจกรรมที่ 1. 
               - พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 
    กิจกรรมที่ 2.  
                - พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลการด าเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)     
                1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
      2.ผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีความสัมพันธ์  รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน   เพ่ือประโยชน์ในการ
ประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน มีความรักต่อองค์กร 
     ผลลัพธ์ (Outcome)  
 ผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร และร่วมกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ  การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการจัดท ารายงาน ประจ าปี 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน  74,900   บาท 
1.วัตถุประสงค ์
    1.1 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565  และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580)  และแผนทุกระดับ 
     1.2  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถน าเข้าข้อมูลในระบบการติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้  
     1.3 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานโครงการและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้กระบวนการวิจัย 
     1.4  เพื่อจัดท ารายงานการวิจัยการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
     1.5 เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุริ นทร์ 
เขต 3 
     1.6 เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการโครงการของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการวิจัย  
2. วิธีการด าเนินงาน 
     2.1. ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. แนวทางการติดตามผลการ
ด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  และจัดท าสารสนเทศข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2564 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
      2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าเข้าข้อมูลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  แก่บุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
รวมทั้ง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมปราสาททอง   
       2.3. ประชุมกลั่นกรองโครงการและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในวันที่ 18 ธันวาคม 
2563  ณ ห้องตาเมือนธม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
       2.4. ประชุมจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
       2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้แก่
โรงเรียนในสังกัด 
3. ผลการด าเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
  1. แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2. รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 3 
  3. รายงานการวิจัยประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
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    ผลลัพธ์ (Outcome)  
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าข้อมูลสานสนเทศผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายวางแผน 
และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
     2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานในสังกัดที่มีคุณภาพ สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 ด าเนินการเสร็จแล้ว  
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ  แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน   38,400 บาท 

1. วัตถุประสงค ์
     1.1 เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.2   เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้ค าปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่าในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด 
      1.3 เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการ
บริหารงานทางการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 
2. วิธีการด าเนินงาน 
      2.1. การตรวจสอบ ด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 
      2.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน 
      2.3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 
      2.4 ติดตามผลการตรวจสอบและรายงานผล 
3. ผลการด าเนินงาน 
     ผลผลิต(Output) 
      1. สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
      2. กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
     ผลลัพธ์ (Outcome) การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถน าแนวปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี        
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบขั้นตอน สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              

ยังไม่ด าเนินการ  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ  

ด าเนินการเสร็จแล้ว  
 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ในระดับโรงเรียน 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน  95,680    บาท 
1. วัตถุประสงค ์
     1.1 เพ่ือให้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และกฎหมาย 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี สนองนโยบายการกระจายอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ  
     1.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-
bidding) 
      1.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการ
บริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน 
 

2. วิธีการด าเนินงาน 
     1. จัดท าเอกสารระเบียบ กฎหมายทางการเงินและพัสดุเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิบัติ 
     2. อบรมผู้บริหารและครูพัสดุ จ านวน  466 คน วันที่ 24-25  พฤศจิกายน 2563  สถานที่หอประชุมปราสาท
ทอง โรงเรียนปราสาท อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
3. ผลการด าเนินงาน 
    ผลผลิต(Output) 
    ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรม ร้อยละ 100  เข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    ผลลัพธ์ (Outcome)   
    ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ถูกต้อง ทันเวลา   
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              

ยังไม่ด าเนินการ  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  
ภาพกิจกรรม 
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โครงการ   การพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

งบประมาณด าเนินโครงการ 54,100  บาท 
1 วัตถุประสงค ์
    1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
    1.2 เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น 
     1.3 เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรายบุคคลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเองที่มีความเชื่อมโยงต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     2.1. กิจกรรมพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 
            2.1.1 กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานการเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

2.1.1.1  ส ารวจข้อมูลข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วยไปยังสถานศึกษา 
2.1.1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1.1.3  ประชุมวางแผนการการด าเนินการ 
2.1.1.4  จัดท าคู่มือการอบรม 

                     2.1.1.5 จัดอบรมตามโครงการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุกคน 
                              - ผู้บริหารการศึกษา  จ านวน       4  ราย 
                              - ศึกษานิเทศก์   จ านวน      15  ราย 
                              - ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน    233  ราย 
                              - คร ู      จ านวน  3,105  ราย 
                              - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน      50   ราย 
                              - ลูกจ้างประจ า     จ านวน      76   ราย 
                              - ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน    407   ราย 
                                                                   รวมทั้งสิ้น    3,890  ราย 
3. ผลการด าเนินงาน 
       ผลผลิต(Output) 
        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 
        2. มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
        3. มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา และการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
      ผลลัพธ์ (Outcome) 
        1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
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          2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการ
บริหาร และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  

 

ภาพกิจกรรม 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ    จ านวน   36,360   บาท 

1. วัตถุประสงค ์
     1.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
     1.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษท่ี 21                           
      1.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
และประเมินพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.วิธีการ 
       2.1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย    
             2.1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
             2.1.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
        2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง และการจัดท าหลักสูตรสถาน ศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ตามตารางกิจวัตรประจ าวัน และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
         2.3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการสร้างสื่อและนวัตกรรมการ  จัดการศึกษาปฐมวัย 
               2.3.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด ไฮสโคป (High Scope) 
               2.3.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
               2.3.3 STEM ศึกษา 
               2.3.4 มอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ. 
               2.3.5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
               3.3.6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับปฐมวัย 
               3.3.7 สรุป วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการ ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
              ผลผลิต (Output) 
              ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการพัฒนา จ านวน 200 คน 
              ผลลัพธ์ (Outcome) 
              1. ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
              2. ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย มีความรู้และสามารถออกแบบการ
จัดประสบการณ์ สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 
              3. ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ สามารถสร้างเครื่องมือ และจัดท า
เกณฑ์ในการประเมินพัฒนาการ 
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ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ  90,000 บาท 

1.วัตถุประสงค ์
     1.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันในสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามที่กฏกระทรวงก าหนด 
     1.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     1.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา 
(CEFR)    
2. เป้าหมาย 
     2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 81 โรงเรียน 
     2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  18   คน 
3. ผลการด าเนินงาน 
     ผลผลิต (Output) 
      1. โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในทุกระดับ ทุกประเภท     
ร้อยละ 100 
      2. โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาในด้านการปฏิรูปการ
สอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
      3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ มีความรู้ความเข้าในการเตรียมตัวเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
     ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  เป็นเอกภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและ
สังคมท่ัวไป 
       2. ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับมีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ 

     และเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย  
     คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ)  
     ที่สอดคล้องการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ  10,000  บาท 
1.วัตถุประสงค ์
    1.1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มีความ สามารถในการจัดกิจกรรม
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง PISA และ
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาและจัดการเรียนรู้ได้ 
     1.2. เพ่ือนิเทศติดตามประเมินผลการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง 
     1.3. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความสามารถในการนิเทศการสอนภาษาไทย ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ด
ดวง 
     1.4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีนวัตกรรมและเทคนิคการบริหารห้องเรียนคุณภาพในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      1..5 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50    
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
       1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
(3R 8C)  
2. เป้าหมาย 
       2.1  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 2,514  คน 
       2.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน ทุกโรงเรียน     
       2.3  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  จ านวน  15  คน 
       2.4  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  233 คน 
3.วิธีการด าเนินโครงการ 

3.1  จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ กับ ผู้บริหาร
โรงเรียน 

3.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ชั้น ป. 3, ชั้น ป.6,  ชั้น ป. 1,  ชั้น ม. 3 
3.3  กิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3.4  นิเทศ ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4 กลุ่มสาระหลัก) ด้วยเทคนิคการนิเทศ 

แบบดาวเจ็ดดวง 
4. ผลการด าเนินงาน 
        ผลผลิต (Output) 
         1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีความรู้ความ สามารถ และเทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
         2. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
         3. ศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศการสอนแบบดาวเจ็ดดวง ร้อยละ 100 
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         4.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

            ผลลัพธ์ (Outcome) 
             1.  คุณภาพของครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
             2. นักเรียนอ่านออก เขียนได้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
             3.  ศึกษานิเทศก์ มีเทคนิคการนิเทศการศึกษาและใช้นวัตกรรมการนิเทศ ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การนิเทศ ทุกคน 
             4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีเทคนิคในการบริหารห้องเรียนคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
ภายในโรงเรียนตามเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน                                              
ยังไม่ด าเนินการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  

 

ภาพกิจกรรม 
 

    




