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ส่วนที่ 1
บทนำ
บทนำ
ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ซึ่งแผนปฏิบัติการประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จานวน 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้นาแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มาบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น เป้าหมายความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ดังนี้
1. ค่ายผู้นาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “คุณธรรมนาชีวิต น้อมนาศาสตร์พระราชา
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นา
2. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนาสภานักเรียน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพด้านเทคโนโลยี
6. แข่งขันทักษะวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560
7. การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
8. พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
9. ส่งเสริมการพัฒนาโครงงานนักเรียน
10. วันเด็กแห่งชาติ
11. การติดตามและนิเทศการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
12. เสริมสร้างทักษะการจัดทา จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
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13. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
14. พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
15. ส่งเสริมการรับนักเรียนในสถานศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
17. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ
18. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
19. การพัฒนาความรู้และจริยธรรมข้าราชการครูบรรจุใหม่
20. สัมมนาวิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปยุค 4.0”
21. การจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
22. การคัดเลือก คัดสรรบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
23. การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
24. การพัฒนาระบบการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
25. การติดตามการคงอยู่ของนักเรียนโดยกระบวนการตรวจนับจานวนนักเรียน
26. ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา
27. พัฒนาระบบข้อมูลสารสเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
28. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
29. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (ยุวชนต้นกล้าสหกรณ์)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
30. พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
31. ประชุมสร้างเครือข่ายตรวจสอบภายใน
32. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
33. นิเทศเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
34. พัฒนากระบวนการนิเทศ
35. ติดตามการดาเนินการตามนโยบายเขตสุจริต
36. ติดตามการดาเนินการตามนโยบายอ่านออก-เขียนได้
37. พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผล
38. การประชุมปฏิบัติการการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
39. พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ
40. พัฒนาการจัดทาและรายงานระบบงบประมาณ
41. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
42. ติดตามการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
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43. ตรวจสอบกากับติดตามให้คาแนะนางานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
44. พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสถานศึกษา
45. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดการศึกษา
46. พัฒนาบุคลากร ครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการประชาสัมพันธ์
และการจัดการเรียนการสอน
47. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
48. สรุปผลและรายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจาปีงบประมาณ 2561
49. การประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
50. เขตพื้นที่สัมพันธ์
51. สานพลังประชารัฐ
52. ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
54. บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งได้กาหนดโครงการ งบประมาณและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดาเนินงาน
และนาข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับ
เปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้
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กรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2561 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

งบดาเนินงานเขตพื้นที่ (งบประจา)
54. บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
500,000

งบดำเนินงำนขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ 2561
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 งบประมำณ 10,000,000 บำท

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ 3,000,000 บาท

งบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงาน
งบประมาณ 3,000,000 บาท

ยุทธศำสตร์ที่ 1
1. ค่ายผู้นาแห่ง
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
“คุณธรรมนาชีวิต
น้อมนาศาสตร์
พระราชาพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็น
ผู้นา
2. สร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย
แกนนาสภา
นักเรียน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพด้าน
เทคโนโลยี 6. แข่งขันทักษะวิชาการ ประจาปี
การศึกษา 2560 7. การแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 8. พัฒนา
ประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 9. ส่งเสริมการพัฒนาโครงงาน
นักเรียน 10. วันเด็กแห่งชาติ 11. การติดตาม
และนิเทศการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 12.
เสริมสร้างทักษะการจัดทา จัดเก็บหลักฐาน
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 13.
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 14. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
15. ส่งเสริมการรับนักเรียนในสถานศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 3
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC 17. การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่มืออาชีพ 18. การ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 19. การพัฒนา
ความรู้และจริยธรรมข้าราชการ
ครูบรรจุใหม่ 20. สัมมนา
วิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทย
ภายใต้การปฏิรูปยุค 4.0” 21.
การจัดทาแผนอัตรากาลัง
บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
22. การคัดเลือก คัดสรร
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
23. การพัฒนาข้าราชการครู
เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 24.
การพัฒนาระบบการเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจ

ยุทธศำสตร์ที่ 4
25. การติดตามการคง
อยู่ของนักเรียนโดย
กระบวนการตรวจนับ
จานวนนักเรียน
26. ประชุม
เชิงปฏิบัติการพนักงาน
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน/นักศึกษา
27. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสเทศทางการศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการ

งบดาเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา
(4,000,000 บาท)

ยุทธศำสตร์ที่ 5
28. พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
29. ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน
(ยุวชนต้นกล้า
สหกรณ์)

ยุทธศำสตร์ที่ 6

2

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

100,000

3

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

164,000

4

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

130,000

5

ค่าวัสดุสานักงาน

660,000

6

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

305,400

7

ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

140,000

8

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

144,000

9

ค่าดาเนินการตามภารกิจเร่งด่วน

507,760

10

ค่าสาธารณูปโภค

873,000

11

ค่าเบี้ยประชุม/ค่าใช้จ่ายในการประชุม

475,840

รวมทั้งสิ้น

4,000,000

30. พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 31. ประชุมสร้างเครือข่าย
ตรวจสอบภายใน 32. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน 33. นิเทศเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา 34. พัฒนากระบวนการนิเทศ 35. ติดตามการดาเนินการตาม
นโยบายเขตสุจริต 36. ติดตามการดาเนินการตามนโยบายอ่านออก-เขียนได้ 37. พัฒนา
ระบบการติดตามและรายงานผล 38. การประชุมปฏิบัติการการดาเนินงานตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 39. พัฒนา
ระบบการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ 40. พัฒนาการจัดทา
และรายงานระบบงบประมาณ 41. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 42. ติดตามการ
ดาเนินงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 43. ตรวจสอบกากับติดตามให้คาแนะนางานด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ 44. พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุใน
สถานศึกษา 45. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดการศึกษา 46. พัฒนา
บุคลากร ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการประชาสัมพันธ์และการ
จัดการเรียนการสอน 47. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 48. สรุปผลและ
รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good Practices) ประจาปีงบประมาณ 2561 49. การ
ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
50. เขตพื้นที่สัมพันธ์ 51. สานพลังประชารัฐ 52. ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 53. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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5
ยุทธศาสตร์
ที่
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การจัดการ 1
ศึกษาเพื่อความมั่นคง
2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา 3
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม 4
การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 5
ขีดความสามารถในการ
6
แข่งขัน
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งบประมาณ
ค่ายผู้นาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “คุณธรรมนาชีวิต
140,000 นางปราใส สุทธิกรณ์
น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นา”
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนาสภานักเรียน
84,400 นางนันทนา หมื่นจิตร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
100,000 นางปราใส สุทธิกรณ์
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
28,900 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพด้านเทคโนโลยี
16,200 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด
แข่งขันทักษะวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560
400,000 นายพุทธ มงคล
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
300,000 นางนันทนา หมื่นจิตร
พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
68,080 นายประจักษ์ ทองเลิศ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาโครงงานนักเรียน
50,000 นางดวงพร ศรกล้า
วันเด็กแห่งชาติ
24,800 นางดวงพร ศรกล้า
การติดตามและนิเทศการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
10,400 นางสังวร ทวีศรี
เสริมสร้างทักษะการจัดทา จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
42,600 นางสังวร ทวีศรี
ของสถานศึกษาในสังกัด
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
21,800 นางสังวร ทวีศรี
นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
30,040 นางดวงพร ศรกล้า
ส่งเสริมการรับนักเรียนในสถานศึกษา
41,700 นางสังวร ทวีศรี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ
124,200 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส
PLC
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ
300,000 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส

กลุ่มภารกิจ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
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6
ยุทธศาสตร์
ที่
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
18 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
สนับสนุนการพัฒนาครูและ 19 การพัฒนาความรู้และจริยธรรมข้าราชการครูบรรจุใหม่
บุคลากรทางการศึกษา
20 สัมมนาวิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปยุค
4.0”
21 การจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
22 การคัดเลือก คัดสรรบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
23 การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
24 พัฒนาระบบการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
25 การติดตามการคงอยู่ของนักเรียนโดยกระบวนการตรวจนับ
ขยายโอกาสการเข้าถึง
จานวนนักเรียน
บริการทางการศึกษาและ 26 ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
นักเรียน/นักศึกษา
27 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
28 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 29 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (ยุวชนต้นกล้า
สิ่งแวดล้อม
สหกรณ์)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
30 พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ระบบบริหารจัดการและ
31 สร้างเครือข่ายตรวจสอบภายใน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
32 พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
33 นิเทศเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
34 พัฒนากระบวนการนิเทศ
35 ติดตามการดาเนินการตามนโยบายเขตสุจริต

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจ
งบประมาณ
264,000 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส กลุ่มบริหารงานบุคคล
310,600 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส กลุม่ บริหารงานบุคคล
102,000 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส กลุม่ บริหารงานบุคคล

23,000
333,760
126,720
10,800
39,600

นางบรรจง ทาวุฒิ
นางสาวชมชนก จาปากุล
นางบรรจง ทาวุฒิ
นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส
นางสังวร ทวีศรี

92,800 นางนันทนา หมื่นจิตร
93,300 นางสาวสุพรณิการ์ ทาอินทร์
100,000 นางปราใส สุทธิกรณ์
95,000 นางดวงพร ศรกล้า
200,000
6,400
80,700
66,240
102,460
44,800

น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
นายสมพงษ์ คาเสียง
นายสมพงษ์ คาเสียง
นายประจักษ์ ทองเลิศ
นายประจักษ์ ทองเลิศ
น.ส.อุไร บุญแปลง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
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7
ยุทธศาสตร์
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
36 ติดตามการดาเนินการตามนโยบายอ่านออก-เขียนได้
32,000 น.ส.อุไร บุญแปลง
37 พัฒนาระบบการติดตามและรายงาน
73,200 น.ส.อุไร บุญแปลง
38 การประชุมปฏิบัติการการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วน
86,470 นายกอบชัย สายทอง
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
39 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการ
80,000 น.ส.อุษา พรมมา
งบประมาณ
40 พัฒนาการจัดทาและรายงานระบบงบประมาณ
36,000 นางสาวอุษา พรมมา
41 เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ
21,600 น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ

42 ติดตามการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

66,000 น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ

43 ตรวจสอบกากับติดตามให้คาแนะนางานด้านการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ

145,800 นายสมพงษ์ คาเสียง

44 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุใน
สถานศึกษา
45 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดการศึกษา
46 พัฒนาบุคลากร ครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้ ICT
เพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดการเรียนการสอน
47 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
48 สรุปผลและรายงานวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practices)
ประจาปีงบประมาณ 2561

131,200 น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ

กลุ่มภารกิจ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

250,000 น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
201,640 นายสายัน สุขเฉย

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอานวยการ

53,800 นายพุทธ มงคล
200,000 น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
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8
ยุทธศาสตร์
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ที่
โครงการ
49 การประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างใน
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
50 เขตพื้นที่สัมพันธ์
51 สานพลังประชารัฐ
52 ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
53 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
54 บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
36,800 นายกอบชัย สายทอง

236,840 นายเอกพล มั่นอยู่
93,350 นายประจักษ์ ทองเลิศ
320,000 นางสังวร ทวีศรี
60,000 นายกอบชัย สายทอง
4,000,000 นายเอกพล มั่นอยู่
10,000,000

กลุ่มภารกิจ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ

8

35

9
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รายไตรมาส 1-4 (รอบ 12 เดือน)
2. เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดาเนินงานและนาข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน
กรอบแนวคิดกำรติดตำมและประเมินผล
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล
โครงกำร

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปฏิทินการดาเนินการ
งบประมาณ
7. วิธีการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กำรนำโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ
(ติดตำมรำยไตรมำส)
1. ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
โครงการ
2. การวางแผน
3. การดาเนินโครงการ
4. การเบิกจ่ายเงิน
5. ผลผลิตของโครงการ

กำรประเมินผลโครงกำร
(ประเมินครึ่งอำยุโครงกำร
(12 เดือน)และสิ้นสุดโครงกำร)
1.
2.
3.
4.
5.

ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ
ผลกระทบ
คุณภาพ
ประสิทธิภาพการบริหาร
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ส่วนที่ 2
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 3
บรรลุ ผ ลสาเร็จ และเป็ นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถขับเคลื่อน
สู่ ค วามส าเร็ จ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 3 จึ ง ก าหนดแนวทาง
การดาเนินงาน ดังนี้
แนวทำงดำเนินงำนและบริหำรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1. ทุกกลุ่มภารกิจจัดทารายละเอียดโครงการ กิจกรรม เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติประจาปี
งบประมาณแต่ละปี ดังนี้
1.1 จัดทารายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่ปรากฏแล้วในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอขออนุมัติการดาเนินงานจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1.2 นาโครงการ กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ เสนอกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ
งบประมาณและเงื่อนไขการใช้งบประมาณ
1.3 นาหลักฐานจากกลุ่มนโยบายและแผน เสนอกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เพื่อ
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
1.4 นาโครงการ กิจกรรมลงสู่การปฏิบัติตามปฏิทิน
1.5 ควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม โดยกลุ่มนโยบายและแผน
และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1.6 ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานโครงการโดยผู้ รั บผิ ดชอบโครงการหรื อ
คณะทางาน
1.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำรกำกับ ติดตำม และรำยงำน
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ จะบรรลุความสาเร็จที่คาดหวัง จะต้อง
ดาเนินการภายใต้การกากับ ติดตาม และรายงาน ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

11
ระยะเวลา
ตุลาคม 2560

30 มีนาคม 2561

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

กิจกรรมสาคัญ
1. สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นาโครงการ/ กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณรายปีมาจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม)
ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค 13 และการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 1-3) ต่อ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค 13 และการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4)
ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค 13 และการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน

วิธีกำรติดตำม
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560
- 30 กันยายน 2561 ตามแบบติดตามผลการดาเนินงานและใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นามาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินงาน เพื่อ
รายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ และพิจารณา
กาหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
โดยติดตามผลการดาเนินงานใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 โครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประเด็นที่ 3 โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ
ประเด็นที่ 4 โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ
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ขั้นตอนกำรติดตำม
1. เมื่อใกล้สิ้นสุดไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) วันที่ 15 กันยายน 2561 จัดทา
แบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดาเนินงานส่งถึงกลุ่มนโยบายและแผน
3. นามาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ดาเนินงาน
4. จัดทาแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล
5. จัดทาเอกสารรายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
6. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินโครงการ
7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
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ส่วนที่ 3
ผลกำรติดตำมและประเมินผล
สรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบ
ดาเนินงานขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4) ปรากฏรายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 สรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คิดเป็น ดาเนินการ
ร้อยละ เสร็จแล้ว

กลุ่มภารกิจ

จานวน
โครงการ

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
รวม

6
9

11.22
16.67

9

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ดาเนินการ

ยกเลิกการ
ยังไม่ถึง
ถึง
ดาเนินการ
กาหนด กาหนด

รวม

เป็นไป
ตามแผน

ไม่เป็นไป
ตามแผน

รวม

4
8

-

-

-

-

-

-

2
1

16.67

9

-

-

-

-

-

-

-
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22.22

10

-

-

-

-

-

-

2

12

22.22

12

-

-

-

-

-

-

-

3

5.55

3

-

-

-

-

-

-

-

3

5.55

3

-

-

-

-

-

-

-

54 100
49
ที่มา : แบบติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีโครงการที่ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 54 โครงการ โดยกลุ่มที่มีจานวนโครงการมาก
ที่สุดได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อพิจารณาจากโครงการที่ดาเนินการ พบว่า
โครงการที่ดาเนินการแล้ว มีจานวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.74 มีโครงการที่ยกเลิกการ
ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.26 รายละเอียดดังแผนภูมิ 1
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แผนภูมิ 1 สถานะการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ยกเลิกการดาเนินการ,
5 โครงการ, 9.26%

ดาเนินการเสร็จ, 49
โครงการ, 90.74%

ดาเนินการเสร็จ
ยกเลิกการดาเนินการ

สถานะการดาเนินโครงการ จาแนกรายโครงการ รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการที่มีสถานะดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 49 โครงการ งบประมาณที่ดาเนินการเบิกจ่าย
แล้ว จานวน 9,317,641.22 บาท
2. โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ จานวน 5 โครงการ จานวน 256,910 บาท
3. งบประมาณที่คงเหลือทั้งสิ้น 682,359 บาท
รายละเอียดดังแผนภูมิ 2

15
แผนภูมิ 2 งบประมาณที่ดาเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำรเบิกจ่ำยโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เงินคงเหลือ,
ยกเลิกการ
682,359บาท, 7%
ดาเนินการ,
256,910บาท, 2%

ดาเนินการเสร็จ,
9,317,641.22บาท,
91%

ดาเนินการเสร็จ
ยกเลิกการดาเนินการ

เงินคงเหลือ

ประเด็นที่ 1 โครงกำรที่ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 8 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว จาแนกรายโครงการ
ที่
โครงการ
งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ
1 ค่ายผู้นาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่
140,000 139,999
1
21 “คุณธรรมนาชีวิต น้อมนาศาสตร์
พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
ผู้นา”
2 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนา
84,400
75,594
8,806
สภานักเรียน
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
100,000
97,640
2,360
ภาษาอังกฤษ
4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
28,900
28,900
0
ศึกษา
5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
16,200
16,200
0
อาชีพด้านเทคโนโลยี
6 แข่งขันทักษะวิชาการ ประจาปี
400,000 400,000
0
การศึกษา 2560
7 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
300,000 300,000
0
ประจาปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางปราใส สุทธิกรณ์

นางนันทนา หมื่น
จิตร
นางปราใส สุทธิกรณ์
นายธนกฤต เดชนา
เกร็ด
นายธนกฤต เดชนา
เกร็ด
นายพุทธ มงคล
นางนันทนา หมื่นจิตร
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ตาราง 2 โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว จาแนกรายโครงการ (ต่อ)
ที่
โครงการ
งบประมาณ เบิกจ่าย
8 พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ
68,080 68,080
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9 ส่งเสริมการพัฒนาโครงงานนักเรียน
50,000 50,000
10 วันเด็กแห่งชาติ
24,800 24,800
11 การติดตามและนิเทศการจัดการศึกษา
10,400 10,400
โดยครอบครัว
12 เสริมสร้างทักษะการจัดทา จัดเก็บ
42,600 40,500
หลักฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด
13 ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมความ
21,800 21,800
พร้อมรับการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
14 ส่งเสริมการรับนักเรียนในสถานศึกษา
41,700 41,700
15 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการ
124,200 124,200
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
16 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มือ
300,000 300,000
อาชีพ
17 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความ
264,000 264,000
เป็นมืออาชีพ
18 การพัฒนาความรู้และจริยธรรม
310,600 310,600
ข้าราชการครูบรรจุใหม่
19 สัมมนาวิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทย
102,000 92,926
ภายใต้การปฏิรูปยุค 4.0”
20 การจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร
23,000 13,930
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
21 การคัดเลือก คัดสรรบุคลากรตามหลัก
333,760 21,700
ธรรมาภิบาล
22 การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและ
126,720 109,045
เลื่อนวิทยฐานะ
23 การติดตามการคงอยู่ของนักเรียนโดย
39,600 35,500
กระบวนการตรวจนับจานวนนักเรียน
24 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
93,300 91,240
บริหารจัดการ

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ
0 นายประจักษ์ ทองเลิศ
0 นางดวงพร ศรกล้า
0 นางดวงพร ศรกล้า
0 นางสังวร ทวีศรี

2,100 นางสังวร ทวีศรี
0 นางสังวร ทวีศรี
0 นางสังวร ทวีศรี
0 นางสาวกาญจนี พุฒิ
0
0
0
9,074
9,070

ประภาส
นางสาวกาญจนี พุฒิ
ประภาส
นางสาวกาญจนี พุฒิ
ประภาส
นางสาวกาญจนี พุฒิ
ประภาส
นางสาวกาญจนี พุฒิ
ประภาส
นางบรรจง ทาวุฒิ

312,060 นางสาวชมชนก จาปา
กุล
17,675 นางบรรจง ทาวุฒิ

4,100 นางสังวร ทวีศรี
2,060 นางสาวสุพรณิการ์ ทา
อินทร์
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ตาราง 2 โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว จาแนกรายโครงการ (ต่อ)
ที่
โครงการ
งบประมาณ เบิกจ่าย
25 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
100,000
100,000
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์
95,000
95,000
โรงเรียน (ยุวชนต้นกล้าสหกรณ์)
27 พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน
200,000
200,000
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
28 สร้างเครือข่ายตรวจสอบภายใน
6,400
6,400
29 พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
80,700
80,700
30 นิเทศเตรียมความพร้อมของ
66,240
66,240
สถานศึกษา
31 พัฒนากระบวนการนิเทศ
102,460
102,460

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ
0 นางปราใส สุทธิกรณ์
0 นางดวงพร ศรกล้า
0 น.ส.สุพรรณิการ์ ทา

อินทร์
0 นายสมพงษ์ คาเสียง
0 นายสมพงษ์ คาเสียง
0 นายประจักษ์ ทองเลิศ

0 นายประจักษ์ ทองเลิศ

32 ติดตามการดาเนินการตามนโยบาย
เขตสุจริต
33 ติดตามการดาเนินการตามนโยบาย
อ่านออก-เขียนได้
34 พัฒนาระบบการติดตามและรายงาน
35 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ
และการบริหารจัดการงบประมาณ
36 พัฒนาการจัดทาและรายงานระบบ
งบประมาณ
37 เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ

44,800

44,800

0 น.ส.อุไร บุญแปลง

32,000

32,000

0 น.ส.อุไร บุญแปลง

73,200
80,000

45,140
80,000

28,060 น.ส.อุไร บุญแปลง
0 น.ส.อุษา พรมมา

36,000

36,000

0 นางสาวอุษา พรมมา

21,600

21,600

0 น.ส.เยาวลักษณ์ ประ

38 ติดตามการดาเนินงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ
39 ตรวจสอบกากับติดตามให้คาแนะนา
งานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

66,000

66,000

145,800

96,339

วาฬ
0 น.ส.เยาวลักษณ์ ประ
วาฬ
49,461 นายสมพงษ์ คาเสียง

131,200

131,040

160 น.ส.เยาวลักษณ์ ประ

250,000

250,000

40 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงิน
บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา
41 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อ
การจัดการศึกษา

วาฬ
0 น.ส.สุพรรณิการ์ ทา
อินทร์
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ตาราง 2 โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว จาแนกรายโครงการ (ต่อ)
ที่
โครงการ
งบประมาณ เบิกจ่าย
คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
42 พัฒนาบุคลากร ครูและผู้บริหาร
201,640
201,640
0 นายสายัน สุขเฉย
สถานศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดการเรียน
การสอน
43 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
53,800
53,800
0 นายพุทธ มงคล
การศึกษา
44 สรุปผลและรายงานวิธีการ
200,000
200,000
0 น.ส.สุพรรณิการ์ ทา
อินทร์
ปฏิบัติงานที่ดี (Good Practices)
ประจาปีงบประมาณ 2561
45 เขตพื้นที่สัมพันธ์
236,840
236,840
0 นายเอกพล มั่นอยู่
46 สานพลังประชารัฐ
93,350
93,350
0 นายประจักษ์ ทองเลิศ
47 ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทหน้าที่
320,000
320,000
0 นางสังวร ทวีศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
48 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
60,000
60,000
0 นายกอบชัย สายทอง
จัดการ
49 บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4,000,000 4,019,538.22 -19,538 นายเอกพล มั่นอยู่
ให้มีประสิทธิภาพ
รวม
10,000,000 9,317,641.22 682,359
ที่มา : แบบติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นที่ 2 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ไม่มี
ประเด็นที่ 3 โครงกำรที่ยังไม่ดำเนินกำร
ไม่มี
ประเด็นที่ 4 โครงกำรที่ยกเลิกกำรดำเนินกำร
โครงการยกเลิกการดาเนินการ มีจานวน 5 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 โครงการยังไม่ดาเนินการ จาแนกรายโครงการ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
30,040 นางดวงพร ศรกล้า
2 พัฒนาระบบการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
10,800 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/
92,800 นางนันทนา หมื่นจิตร
นักศึกษา
4 การดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
86,470 นายกอบชัย สายทอง
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5 การประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
36,800 นายกอบชัย สายทอง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รวม
256,910
ที่มา : แบบติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ พบว่ายังไม่มีโครงการใดยกเลิกการดาเนินการ แต่มีโครงการ
ที่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและงบประมาณ รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน เนื่องมาจากอุปสรรค
เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและห้วงระยะเวลาในการดาเนินการ
จึงได้ชะลอการดาเนินโครงการไว้ก่อน
2. โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกดาเนินการโดยศึกษาธิการจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา ซึง่
ผู้รับผิดชอบโครงการได้บูรณาการร่วมกับโครงการอื่นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นให้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. โครงการการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการโดยจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน และเนื่องจากช่วงระยะเวลาในการดาเนินการรายงานผลตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการฯ และไม่มีกิจกรรมอื่นผู้รับผิดชอบโครงการจึงยกเลิกการใช้งบประมาณของโครงการ
นี้
5. โครงการการประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมในโครงการ
บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกการใช้งบประมาณของโครงการนี้
ในการดาเนินงานในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สามารถ
สรุปรายละเอียดโครงการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ งบดาเนินงานขั้นพื้นฐาน
(งบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) งบประมาณ 4,000,000 บาท มีการเบิกจ่าย จานวน
4,019,538.22 บาท เบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณ 19,538.22 บาท รายละเดียด ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการดาเนินงานตามโครงการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
งบดาเนินงานขั้นพื้นฐาน (งบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ที่
รำยกำร
จัดสรร
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
500,000.00
500,000
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
98,522.79
1,477.21
100,000
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
80,522.00
83,478.00
164,000
4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
189,760.00
-59,760
130,000
5 ค่าวัสดุสานักงาน
660,000.00
660,000
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
178,288.00 127,112.00
305,400
7 ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
148,679.00
-8,679.00
140,000
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
8,300.00 135,700.00
144,000
9 ค่าดาเนินการตามภารกิจเร่งด่วน
507,760.00
507,760
1 ค่าสาธารณูปโภค
1,171,866.43 -298,866.43
0
873,000
1 ค่าเบี้ยประชุม/ค่าใช้จ่ายในการประชุม
475,840.00
1
475,840
รวม
4,000,000
4,019,538.22
-19,538.22
ที่มา : รายงานการติดตามผลการดาเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากผลการดาเนินงานตามโครงการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
งบดาเนินงานขั้นพื้นฐาน (งบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สรุปได้ว่ามีรายการที่เบิกจ่ายเกินวงเงิน
งบประมาณ จานวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่า
สาธารณูปโภค และมีรายการที่เบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณ จานวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
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ส่วนที่ 4
ข้อค้นพบ
จากการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อสิ้นสุดไตรมาส
ที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) มีรายละเอียดดังนี้
สรุปผล
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เป็นไปตาม
กรอบวงเงินที่แจ้งจึงทาให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณไม่เพียงพอ รายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรอบวงเงินที่
งบประมาณ (บาท)
ที่
รายการ
แจ้ง
ที่แจ้งจัดสรร ที่โอนมา การบริหาร
(บาท)
จัดการ สพป.
1 แจ้งกรอบวงเงิน
10,000,000 3,000,000 3,000,000 9,317,641.22
2 แจ้งจัดสรรครั้งที่ 1
ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04006/ว5627 ลว 11
ต.ค.60
3 แจ้งจัดสรร
3,000,000 1,500,000
ที่ ศธ 04006/ว5947
ลว 2 พ.ย.60
4 แจ้งจัดสรรครั้งที่ 2
1,000,000 1,000,000
ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04006/ว2045 ลว 3
พ.ค.61
5 แจ้งจัดสรรครั้งที่ 3
1,000,000 1,000,000
ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04006/ว3237 ลว 26
มิ.ย.61
6 แจ้งจัดสรรครั้งที่ 4
1,000,000 1,000,000
ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04006/ว4724 ลว 17
ส.ค.61

หมายเหตุ

ไม่ได้รับโอน
งบประมาณ
เพิ่มเติม

นาไปใช้ใน
กิจกรรม
พัฒนาครู
(คูปองครู)
1,000,00บาท

รวม
10,000,000 9,000,000 7,500,000 9,317,641.22 -2,817,641.22
ที่มา : รายงานการติดตามผลการดาเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากตารางพบว่างบประมาณที่แจ้งกรอบวงเงินจานวน 10,000,000 บาท ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่
ได้จัดทาโครงการรองรับการดาเนินการครบถ้วน ส่วนการจัดสรรงบประมาณได้รับการแจ้งจัดสรร
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งบประมาณจานวน 9,000,000 บาท แต่ได้รับการโอนงบประมาณจริง จานวน 7,500,000 บาท ซึ่ง
งบประมาณที่โอนมาครั้งสุดท้ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ใช้ในการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครู(คูปองครู) จานวน 1,000,000
บาท ทาให้เหลือยอดที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระงาน
จริงเพียงแค่ 6,500,000 บาท ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง จานวน 9,317,641.22 บาท (ใช้เกิน จานวน 2,817,641.22 บาท)
2. การปรับแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า
จะได้รับงบประมาณทั้งที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งจัดสรรเพิ่มเติมและจะโอน
มาให้ในส่วนที่โอนมาไม่ครบ เป็นจานวนเท่าใด จึงยังไม่ได้ปรับแผนตามวงเงินที่โอน แต่ได้ดาเนินการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการเบิกจ่ายจานวน 48 โครงการ เป็นเงินจานวน 5,298,103 บาท
3. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกินวงเงิน ได้แก่ โครงการบริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (งบประจา สพป.) จานวน 4,000,000 บาท แต่ใช้จริงจานวน
4,019,538.22 (ใช้เกิน จานวน 19,538.22 บาท) รายการที่มีการใช้เกินวงเงินมากที่สุดคือ ค่า
สาธารณูปโภค จานวน 298,866.43 บาท รองลงมาได้แก่ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จานวน 59,760 บาท
และค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จานวน 8,679.00 บาท
4. มีโครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ จานวน 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จานวน
256,910 บาท
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
1. การรายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผนในการควบคุม ติดตามแต่การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นนของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แต่กระบวนการทางานในปัจจุบันกลุ่มนโยบายและแผนได้ประสาน
ขอข้อมูลการเบิกจ่ายจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เมื่อสิ้นไตรมาส ทุก ๆ ไตรมาส เมื่อได้รับ
ข้อมูลแล้วได้ดาเนินการตรวจสอบโดยการสอบถามกับผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่าบางครั้งข้อมูลการ
เบิกจ่ายยังไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หรือข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ซึ่งเกิดจากมีผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการหลายคน (งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ) หรือยังไม่มีฐานข้อมูลการเบิกจ่ายที่เป็น One
Stop Service (เรื่องเดียวแต่ต้องประสานขอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบหลายคน และบางครั้งต้องมา
ประมวลผลเอง) หรือยังไม่มีฐานข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการ
เบิกจ่ายได้ทันที และหากมีการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข ปรับปรุงได้ทันทีจึงทาให้การรายงานผล
การเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสมีความล่าช้า ส่งผลต่อการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหาร
งบประมาณ
2. พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ หากไม่ดาเนินการอาจจะส่งผลเสียหายให้แก่ราชการ แต่การเบิกจ่ายกิจกรร
ดังกล่าวไม่ได้แจ้งระบุไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไม่ได้แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบในกลุ่มนโยบายและแผนทราบ เพื่อปรับลดโครงการและกิจกรรมที่ยังมีความสาคัญในระดับ
รองลงมาหรือชะลอโครงการไว้ก่อนเพื่อใช้งบประมาณสาหรับเบิกจ่ายในกิจกรรมเร่งด่วนก่อน
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3. ขาดการรายงานผลสถานะของการเบิกจ่ายที่เป็นปัจจุบัน และเงินคงเหลือที่เป็นปัจจุบันของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลต่อการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารจัดการงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดตั้ง จัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่น โปรแกรม AMSS++
2. ควรมีการวางแผนการบริหารงบประมาณ และควรมีแผนสารอง/โครงการสารองโดย
เรียงลาดับความสาคัญ หากได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจึงนาโครงการ กิจกรรมที่เรียงลาดับไว้แล้วมา
ดาเนินการโดยผ่านองค์คณะบุคคลในการเห็นชอบให้ดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควรมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงิน
คงเหลือเป็นรายไตรมาส
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ภำคผนวก
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ว่าที่ ร.ต.สารวย นกงาม
นายพิจิตร ทานะ
นายเอกพล มั่นอยู่
นางพจนา นรมาศ
น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ
นายประจักษ์ ทองเลิศ
นายสมพงษ์ คาเสียง
นางนันทนา หมื่นจิตร
น.ส.อุษา พรมมา

ผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คณะทำงำน
น.ส.อุษา พรมมา
น.ส.ศุภากร ปราบเสียง
น.ส.อุไร บุญแปลง
น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
นายยุทธพงศ์ สีดา
น.ส.จิราภรณ์ วีระจินตวงศ์
นายธรรมนูญ ทองหนองบัว
นายโชติรัตน์ คาไพเราะ
นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ
น.ส.ศศิธร พรมมาดวง

รักษาการผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานพิมพ์ดีด)

วิเครำะห์/ เรียบเรียง/รูปเล่ม
น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)
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แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลกำรติดตำม ณ วันที่ 4 เมษำยน 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
1. ชื่อโครงการ
............................................................................................................................. ...............
ผู้รับผิดชอบโครงการ
............................................................................................................................
2. สถานการณ์ดาเนินโครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันเดือนปีดาเนินการโครงการเสร็จสิ้น ..............................................
อยู่ระหว่างดาเนินการ วันเดือนปีที่จะดาเนินโครงการ....................................................
ยังไม่ดาเนินการ
สาเหตุที่ยังไม่
ดาเนินการ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
วันเดือนปีที่จะดาเนินการ....................................................................
3. โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
เป็นไปตามแผน/โครงการ
ไม่เป็นไปตามแผน
สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..................................
ผลการดาเนินงานตามแผน/โครงการ
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
เป็นไปตามแผน/โครงการ
ไม่เป็นไปตามแผน สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน/ปัญหาอุปสรรค..........................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
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-25. โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ
ยังไม่ถึงกาหนดดาเนินการ
ถึงกาหนดดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน/โครงการ
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................
6. โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ
ชื่อโครงการ
............................................................................................................................. .................
สาเหตุทยี่ กเลิกการดาเนินการ
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
..................................................
7. ผู้รายงานข้อมูล …………………………………………………………..
8. วันเดือนปีที่รายงาน .............................................................
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คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นหน่วยงานสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในพื้นที่ 4
อาเภอ คือ อาเภอขุขันธ์ อาเภอปรางค์กู่ อาเภอไพรบึงและอาเภอภูสิงห์ โดยในการบริหารและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือการดาเนินงาน
เพื่อให้ตอบสนองและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และดาเนินตามแผนปฏิบัติ
การดังกล่าวนั้น จาเป็นที่จะต้องมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการในไตรมาสที่ 1-4 (รอบ 12 เดือน) เนื้อหาสาระสาคัญของเอกสาร
ฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและ
ประเมินผล ส่วนที่ 4 ข้อค้นพบและภาคผนวก ในการดาเนินการครั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ตุลาคม 2561
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
บทนา
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
แนวทางดาเนินงานและบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
การกากับ ติดตามและรายงาน
วิธีการติดตาม
ขั้นตอนการติดตาม
ส่วนที่ 3 ผลกำรติดตำมและประเมินผล
ผลการติดตามและประเมินผล
ประเด็นที่ 1 โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ประเด็นที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประเด็นที่ 3 โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ
ประเด็นที่ 4 โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ
ส่วนที่ 4 ข้อค้นพบ
สรุปผล
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ภำคผนวก
คณะผู้จัดทา
แบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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