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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2561- 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง     

1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม  เอ้ือต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 

34,100 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

2 โครงการน้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธาน “ศาสตร์พระราชา” 523,800 500,000 500,000 500,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3 โครงการคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามหลักสูตรและคา่นิยมไทย 12 ประการ 303,550 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม นักเรียน            100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5 โครงการกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

6 
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉนัท์ สนัติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

7 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
 
 

รวม 1,561,450 1,350,000 1,350,000 1,350,000  
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

1 โครงการงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT,O-NET 1,000,900 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน   100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ประเมินผลสอบ) 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน และ การเขียนภาษาไทย  186,850 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

6 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย  200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ  400,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

9 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และศักยภาพผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ
ในระดับนานาชาต ิ

150,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

10 
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่
(สนบัสนนุการท าวิจัย) 

200,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

11 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น Echo 
English สู่ความยั่งยืน  

- 50,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

12 
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน (ส่งเสรมิการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

13 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม และเรียนรวม 900,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

14 โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

15 
โครงการประเมินคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

14,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

16 โครงการจัดท าข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบสารสนเทศ (school MIS) 164,000 170,000 170,000 170,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

17 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

18 
โครงการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

19 
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

20 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ให้มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ ประเทศไทย 4.0 

100,000 100,000 100,000 100,000 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

21 โครงการจัดท าและปรบัปรุงแผนอัตราก าลัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 รวม 5,615,750 4,035,000 4,085,000 4,085,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

1 
โครงการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง (โอน/ย้าย) ขา้ราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว 

300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 
โครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

30,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 โครงการประเมินประสิทธิภาพเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างประจ า 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 โครงการจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร Person-sk2 52,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 13,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6 โครงส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  - 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 

7 โครงการพัฒนาผูบ้ริหารและบุคลากรผู้เกษียณ อายุราชการประจ าป ี 247,080 300,000 300,000 300,000 กลุ่มอ านวยการ 

8 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่      
การปฎิบัติงาน  เป็นฐาน TEPE Online   

- 200,000 200,000 200,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

9 
โครงการการขับเคลื่อนขบวณการ  PLC  (Professional Learning 
Community: PLC)  

- 200,000 200,000 200,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

10 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด  

200,000 200,000 200,000 200,000 
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับบ าเหน็จบ านาญของผู้เกษียณอายุราชการ 30,000 50,000 50,000 50,000 
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

 รวม 972,080 2,050,000 2,050,000 2,050,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     

1 
โครงการส่งเสริมด้านโอกาส ความเสมอภาค  และเท่าเทียม และการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

26,480 30,000 30,000 30,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 โครงการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ 24,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

3 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศและดาวเทียม 
(DLIT,DLTV) 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 

4 โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานการรับนักเรียน   18,000 20,000 20000 20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

5 โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา      

6 
โครงการการพัฒนาและส่งเสริม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  ระบบส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและ การสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม      

 รวม 118,480 130,000 130,000 130,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม - 200,000 200,000 200,000 กลุ่มอ านวยการ 

2 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 500,000 500,000 500,000 500,000 

กลุ่มอ านวยการ   
กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ  

3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 240,000 240,000 240,000 240,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม            
มีคุณธรรม  จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 100,000 100,000 100,000 100,000 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
กลุ่มอ านวยการ   

 รวม 840,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000  

 ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม      

1 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี  (Action Plan) 46,500 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   60,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

3 โครงการพัฒนางานติดตามและประเมินผลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15,200 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
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4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน   499,900 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

120,000 120,000 120,000 120,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

6 โครงการการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  356,210 400,000 400,000 400,000 กลุ่มอ านวยการ 

7 
โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารของหน่วยงาน
และสถานศึกษาสู่ความเข้มแข็ง 

250,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ 

8 
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทจุริต” ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)                             

56,380 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ 

9 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 

10 โครงการสภากาแฟ “Morning talk” สพป.สกลนคร เขต 2 54,250 60,000 60,000 60,000 กลุ่มอ านวยการ 

11 
โครงการรายงานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

- 10,000 10,000 10,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

12 การพัฒนาบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่ โดยใช้ระบบ AMSS++ - 20,000 20,000 20,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

13 พัฒนาโรงเรียนประชารัฐอย่างตอ่เนื่อง/โรงเรียนดีใกล้บ้าน - 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

14 โครงการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

15 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา - 50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 รวม 1,558,440 1,360,000 1,360,000 1,460,000  
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ส่วนท่ี 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

ความส าเร็จใจการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับกลไกในการ
บริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินการสู่ความส าเร็จส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ยึดหลักการบริหาร ดังนี้ 

1. หลักการเชื่อมโยงและบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ในระดับต่างๆ ให้
สอดคล้องกัน มีการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะช่วยลดความซ้ าซ้อน ของการใช้งบประมาณ และจัดสรรระดม
ทรัพยากรร่วมกัน 

2. หลักการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน แสวงหาและประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. หลักการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลที่เป็นระบบ วัดผลส าเร็จในการด าเนินการโดยเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ก าหนดไว้ 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2561 – 2564 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

58 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 
 

นโยบายปรับเปลี่ยน 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ทบทวน/ปรับแผน       สังคม/โลกเปลี่ยนแปลง 
 
 

        ความเหมาะสมกับสถานปัจจุบัน 
 
 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล          กระบวนการปฏิบัติงาน       แผนปฏิบตัิการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

 
              เวลา 

 
                          ผู้ปฏิบัต ิ

 
 

                                        งบประมาณ 
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กระบวนการในการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถด าเนินการตามแผนภูมิ โดยมี 

รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้เพื่อจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
2. ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ทีได้ก าหนดไว้ เพ่ือพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม

อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
 นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน 
 สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
 กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการ โดยจะต้องแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแผนปฏิบัติการ 

(ActionPlan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จและ
ก าหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์ และกลยุทธ์ แล้วแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ 

 
4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา พร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการท างาน ระบบงาน บุคลากร
ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

นายไพรวัลย์  จนัทะนะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

นายส าราญ  ศรีจนัทร ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

นายธนวิชญ์ แกน่ท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
   ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

คณะผู้จัดท า 

คณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2561-2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560   

 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ 779/2559   
ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 2559   

 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ 50/2560   
ลงวันที่  26 มกราคม  2560  

จัดพิมพ์และเรียบเรียง 

นางเพียงพธู ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ค าสั่ง  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  ๒ 

ที่  50   /๒๕60 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการพิจารณาร่างโครงการ/งบประมาณแผนพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2561-2564 

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  
………………………………………………………. 

ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-
2564 ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
เพื่อให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดและให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2561 -2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2     ประธาน 
2. นายส าราญ   ศรีจันทร์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  รองประธาน 
3. นายปริวัฎฎ์ พุกพูน          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  กรรมการ 
4 นายวิวัฒน์ สมานชาติ        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  กรรมการ 
5 นายเจริญ  ราชโสภา         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  กรรมการ 
6.นายประณีต  ศรีสร้อย       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  กรรมการ 
7.นายชินพรรธน์ บรรติเจริญโชติ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กรรมการ 
8.นายพงษ์สวัสด์ิ  สาขามุละ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กรรมการ  
9. นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กรรมการ  
10.นายพจน์  กาญจนกัณโห   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
11.นายวิวัฒน์  ไขไพวัน   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ   กรรมการ 
12.นางบุญรวม ศรีสร้อย   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
13.นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
14.นางกมลทิพย์  ประชานันท์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
15.นางจิตตา  ทรัพย์โสม   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ    กรรมการ 
16.นายค ารณ ดินแดง   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
17.นางนภสร  มีระหันนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ    กรรมการ 
18.นายเกษม  ค ามุงคุณ   ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ/เลขานุการ 
19.นายวัชระ  อันโยธา   นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ         กรรมการ/ผช.เลขานกุาร 
20.นางเพียงพธู ธิโสภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ       กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
21.นายดนัย ศรีวงษา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ        กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
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มีหน้าที่พิจารณาโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 -2564 และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ให้แล้วเสร็จ 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (CEO) 
 

สั่ง  ณ  วันที่   26  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60  
 
 

 
 

           (นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
                                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


