
  
 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้าง  
                          ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1 
 

ยกระดับคุณภาพการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาไทย (เดิ นหน้ า
พัฒ นาการอ่ านออก
เขียนได้อ่านคล่องเขียน
ค ล่ อ ง แ ล ะ ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ 
 
 
 
 

89,800.- 27,600.- ผลการด าเนินงาน 
     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ
สร้างสื่อนวัตกรรมด้านการสอนเขียนได้ 
ลายบมือสวย ช่วยฝึกสมาชิก  ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
การอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวนเข้าร่วมโครงการ ครูที่รับผิดขอบ
สาระภาษาไทย 150 คน ในวันที่  26 
มิถุนายน 2564   
เป้าหมาย  
    เชิงปริมาณ   
    - ร้อยละ 95 ของครูมีนวัตกรรม/สื่อ 
ที่ พั ฒ น าก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น
ภาษาไทยให้ ผู้ เรียนมีทั กษะทางด้ าน
ภาษาไทย 
    - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่ มี
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่องและสื่อสารได้ 
    เชิงคุณภาพ  
   - ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่านและสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ 21 
ปัญหาอุปสรรค 
        เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มีการกระจายในหลายพื้นที่ จึงท าให้การ
ด าเนินงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และได้ชะลอการ
ด าเนินงานออกไปก่อจนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

นางภิญญาพัชร์ 
ไพรเรืองโสม 
ศึกษานิเทศก์ 

 
 
  
 



2 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที ่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2 ๑ ) โค ร งก า ร  จั ด

ป ร ะ ชุ ม อ บ ร ม
บุคลากรสารสนเทศ
ทางการศึกษา ภาค
เ รี ย น ที่  2  ปี
การศึกษา 2563 
 

140,200.- 47,200.- ผลการด าเนินงาน 
       จัดอบรม ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เพื่อ
สร้ างความ เข้ า ใจ ในการจั ด เก็บ ข้อมู ล
สารสนเทศ จ านวน 255 โรงเรียน ในวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน 2563  

ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม
การศึ กษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
นายดนัย ศรีวงษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ๒ ) โค ร ง ก า ร จั ด
ป ร ะ ชุ ม อ บ ร ม
บุคลากรสารสนเทศ
ทางการศึกษา ภาค
เรี ยนที่  รอบสิ้ นปี
การศึกษา 2563 
 

 41,300.- ผลการด าเนินงาน 
       จัดอบรม ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เพื่อ
สร้ างความ เข้ า ใจ ในการจั ด เก็บ ข้อมู ล
สารสนเทศ จ านวน 255 โรงเรียน ในวันที่ 
30-31 มีนาคม  2564 

 

 ๓) จัดประชุมอบรม
บุคลากรสารสนเทศ
ทางการศึกษา ภาค
เรียนที่ ภาคเรียนที่ 
1 การศึกษา 2564 
 

 40,000.- ผลการด าเนินงาน 
       จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ ZOOM 
ให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เพื่อสร้างความ
เข้ าใจในการจัด เก็บข้อมู ลสารสน เทศ 
จ านวน 255 โรงเรียน ในวันที่  30 -31 
มีนาคม  2564 

 

 4) จัดประชุมก ากับ
ติดตามตรวจสอบ
การจัดเก็บข้อมูล 

  ผลการด าเนินงาน 
       จั ด อบรมผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน ข้ อมู ล
สารสนเทศของโรงเรียน จ านวน 255 
โรงเรียน ในวันท่ี ๒๔-๒๕ มิถุนายน  2564 

 

       รวม 134,900.- ปัญหาอุปสรรค 
       - เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด 2519 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
ด าเนินงานโครงการ 
 

 

    ข้อเสนอแนะ 
      -มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตาม
สถานการณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที ่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  3 โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
ข้ อ มู ล นั ก เ รี ย น
ยากจนผ่านระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 

17,940.- 9,570.- ผลการด าเนินงาน 
       จัดอบรมครู เพื่อสร้างความเข้าใจ
แนวทางในการด าเนินงานขอรับเงินอุดหนุน 
นักเรียนยากจน  ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
จ านวนเป้าหมายครูที่รับผิดชอบจัดท าข้อมูล
นั ก เรียนยากจน  255  คน  ในวันที่  3 
ธันวาคม 2563  
เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ  
      -ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลนักเรียน
ยากจนผ่านระบบสารสนเทศ โรงเรียนละ 1 
คน รวมเป็น 255 คน 
       เชิงคุณภาพ 
      -นั ก เรี ย น ย ากจน ใน สั งกั ด  ส พ ป .
สกลนคร เขต 2 ที่ผ่านการคัดกรอง และ
เข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนจาก สพฐ. และเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข จาก
กองทันเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 
ปัญหาอุปสรรค 
       -การด าเนินงานของระบบมีหลาย
ขั้นตอนท าให้ครูเพิ่มภาระงานมากข้ึน และมี
การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท าให้ต้อง
มีการพัฒนาครูคัดกรองทุกภาคเรียน 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นางเกษมณี บุตรน้อย 
นักวิชาการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

งบประมา
ณที ่

เบิกจ่าย
แล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอ
บ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

 

4 
 

ประชุม
เชงิ
ปฏิบัติกา
ร
ขับเคลื่อน
แผน
แม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสต
ร์ชาติและ
แนว
ทางการ
จัดท า
แผน
ระดับที่ 3 
ให้บรรลุ
เป้าหมาย
ยุทธศาสต
ร์ชาต ิ
 
 
 
 

67,200 67,20
0 

ผลการด าเนินงาน 
    - จัดประชุมช้ีแจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแนวทางจัดท าแผนระดับ 3 มจี านวนผู้เข้าอบรม จ านวน ๒ รุ่น 
รุ่นที่ 1 จ านวน 153 คน ในวันที ่28 ตลุาคม 2563   รุ่นท่ี 2 จ านวน 
149 คน ในวันที่ 29 ตลุาคม 2563  
เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
    - อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกีย่วกับการเขยีน
แผน จ านวน 302 คน 
    เชิงคุณภาพ 
    - อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการจัดท าแผน
ระดับ 3 ท่ีมีความชัดเจนท้ังทางด้านความจ าเป็นของแผน ระยะเวลาใน
การด าเนินงานของแผนและการก าหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้
เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาอุปสรรค 
    - งบประมาณจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจัดไดค้รบกระบวนการ 
 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
นางนภสร  
มีระหัน
นอก 
ผู้อ านวยกา
รกลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณที ่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5 1) ประชุมคณะ
กรรการยกร่ า ง
ก ารจั ด ท าแ ผ น 
จ านวน 3 ครั้ง 
 

158,320.- 142,360.- ผลการด าเนินงาน 
     - วิ เคราะห์ ข้ อมู ลสารสน เทศ กฎหมาย 
นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อจัดท า
ร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง โดย 
จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดท าแผน 
จ านวน 3 ครั้ง จ านวน 58 คน ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อน
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
    ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมรวมใจสามัคคี  สพป.สกลนคร เขต 2 
    ครั้งที่  3 ในวันที่  5 มกราคม 2564 ห้อง
ประชุมรวมพลัง  สพป.สกลนคร เขต 2 

กลุ่ มนโยบายและ
แผน 
นางเพียงพธู ธิโสภา 
นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

 2.) จัดประชุม 
คณะกรรมการ
กลั่นกรองแผน 
 

 6,080.- ผลการด าเนินงาน 
       - การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ที่
คณะกรรมการยกร่างแผนได้จัดท าขึ้น เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อ อกศจ. สกลนคร และ กศจ.
สกลนคร  ในวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  2564  ณ 
ห้องประชุมรวมพลั ง สพป.สกลนคร เขต 2 
จ านวน ๓๘ คน 

 

 3)จัดท าเอกสาร
แผนพัฒนาฯ 
และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

 9,880.- 
 

ผลการด าเนินงาน 
      - เอกสารแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 
2564 ดังนี้ 
     1. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ 
– 2564 จ านวน 20 เล่ม 
     2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 30 เล่ม 

 

    รวม 158,320.- ปัญหาอุปสรรค 
    -การด าเนินการจัดท าแผนของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 -2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .2563 ต้ องรอให้ ส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบ 
และนโยบายการด าเนินงานมาก่อน ส่งผลให้เกิดความ
ล่ าช้ า ไม่ ทั น ในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ 
เนื่องจากต้องผ่านท่ีประชุม อกศจ. และ กศจ ก่อน ซ่ึง
ก าหนดการจัดประชุมน้อย จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด -19 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที ่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   6 1) โครงการ ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทุกโรงเรยีน  
 

28,760.- 17,400.- ผลการด าเนินงาน 
    จัดประชุมผู้บริหาร จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  - ประชุมปกติ    จ านวน 2 ครั้ง 
   ครั้งท่ี 1 จ านวน 270 คน(8,700 บาท) 
       ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
   ครั้งท่ี 2 จ านวน 278 คน(8,700 บาท) 
       ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
  - ประชุมทางไกล     จ านวน 1 ครั้ง 
   ครั้งท่ี 1 จ านวน 265 คน(ไมไ่ด้เบิกเงิน) 
       ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 

กลุ่มอ านวยการ 
น.ส.อัจฉรินทร์ 
ศรีสร้อย 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 2) โครงการ ประชุม
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร
ส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/
ห น่ ว ย  แ ล ะ
ศึกษานิเทศก ์
 

 2,820.- ผลการด าเนินงาน 
    จัดประชุม จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
  -ครั้งท่ี 1 จ านวน 31 คน(960 บาท) 
      ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
  -ครั้งท่ี 2 จ านวน 23 คน(930 บาท) 
      ในวันท่ี 6 มกราคม 2564 
 -ครั้งท่ี 3 จ านวน 24 คน(930 บาท) 
      ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 
 -ครั้งท่ี 4 จ านวน 25 คน  (ไมเ่บกิเงิน) 
      ในวันท่ี 3 มีนาคม 2564 
 -ครั้งท่ี 5 จ านวน 27 คน (ไม่เบกิเงิน) 
      ในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 3 ) ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ธ า น ศู น ย์
เค รื อ ข่ าย ก ารจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า 
ส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
สกลนคร เขต 2 

 1,050 ผลการด าเนินงาน 
    จัดประชุม จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 -ครั้งท่ี 1 จ านวน 31 คน(1,050 บาท) 
      ในวันท่ี 5 มกราคม 2564 
 -ครั้งท่ี 2 จ านวน 43 คน (ไม่เบกิเงิน)  
      ในวันท่ี 3 มีนาคม 2564 

 

       รวม 21,270.- ปัญหาอุปสรรค 
     เนื่องจากการประชุมมีคนจ านวนมาก 
และเอกสารระเบยีบวาระการประชุมให้ผู้
เข้าประชุมนั้นดาวน์โหลด ซึ่งท าให้บางท่าน
ที่ไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารจึงมีความพร้อม
ในการประชุม และด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้
ไม่สามารถจัดการประชุมไดต้ามก าหนดการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที ่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๗ 
 

โครงการ ประชุม 
การตรวจติดตาม
และประเมินผลการ
ด า เนิ น งา น ต า ม
น โ ย บ า ย
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

30,000 .- 30,000.- ผลการด าเนินงาน 
    ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย พล
เอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยผู้รับผิดชอบ
การต้อนรับ โครงการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน 100 คน ใน
วันท่ี 19 ตุลาคม 2563  
ปัญหาอุปสรรค 
     - หนังสือแจ้งก าหนดการตรวจเยี่ยม
กระช้ันชิด ท าให้การเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ ลดลง 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า 
 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒) 
 ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก................................................................ 
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๑.ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (เดินหน้าพัฒนาการอ่านออก    
เขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและการคิดวิเคราะห์) 

๒.กลุ่มงาน/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ 

นางภิญญาพัชญ์   ไพเรืองโสม 

๓.สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๔. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความส าคัญ    

มีความตระหนักและความร่วมมือรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย RT  NT และ  O-Net      

ให้สูงขึ้น 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๕.เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ 

๑.๑  ร้อยละ ๙๕ ของครูที่มีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทยและเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ 
 ๑.๒  ร้อยละ ๙๐  ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่องและสื่อสารได้  
๒. เชิงคุณภาพ 

   ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก
การอ่านและสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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๖. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    ๖.๑ ผลการด าเนินงาน 

   

กิจกรรม/ 
การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จ านวน
เป้าหมายที่
เข้าร่วม
โครงการจริง 

ระยะเวลา  
 (ระบุจ านวนเงิน/วันท่ีด าเนินการ) 

งบประมาณที่
ใช้ไปใน
กิจกรรม 

๑) จัด
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
เทคนิคการ
สร้างสื่อ
นวัตกรรม
ด้านการสอน
เขียนได้ 
ลายมือสวย 
ช่วยฝึกสมาธ ิ

จัดอบรมเชิงปฎิบัติ
การส าหรับครผููส้อน
ภาษาไทย เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการสร้างสื่อ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไข
การอ่านการเขียน
ภาษาไทย  

ครูที่
รับผิดชอบ
สาระ 
ภาษาไทย   
๑๕๐ คน 

     รุ่นที่ 1 ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  

      รุ่นที่ ๒  เลื่อนการอบรมฯ เนือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 ในหลายพื้นท่ี   

 

 

 

 

๒๗,๖๐๐ บาท 

๒) ออก
ติดตาม/
นิเทศ/ 

เพื่อก ากับติดตาม
............................ 

โรงเรียน ๑๕ 
แห่ง 

ระหว่างวันท่ี ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๔  

3) สรุป
รายงานผล 

จัดท าเอกสาร 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

         - กันยายน ๒๕๖๔           - 

๖.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

         ๖.๒.๑ ผลการด าเนินงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

                   บรรลตุามวัตถปุระสงค์ทุกข้อ          บรรลุผลตามวตัถุประสงค์บางข้อ 

                   ไม่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ เพราะ........................................................................ 
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         ๖.๒.๒ จ านวนบุคลากรหรอืผู้ด าเนินการ 

                   มากเกินไป         เพียงพอ          น้อยเกินไป 

         ๖.๒.๓ ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผูเ้กี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

                   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอสมควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 

         ๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

                   ระดับ ......................  คิดเป็นร้อยละ ............................ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

           โครงการไดด้ าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ......................-อยู่ระหว่างด าเนินงาน-..................... 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าท่ีก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะ.................................................  

๘. งบประมาณ                งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ....... 89,800........... บาท 

                                  งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง........๒๗,๖๐๐..........บาท (ณ......... มีนาคม ๒๕๖๔) 

๙. มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่าง (ระบุช่ือ โรงเรียน ครู นักเรยีน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี) 

................................-.......................................................................................................................................... 

๑๐. ความคาดหวังและประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

         - ครูสอนภาษาไทยทุกระดบัช้ันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถด้านการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก
(Active learning) มีนวัตกรรมอยา่งน้อย 1 ช้ิน/โรงเรียน 

๑๑. ปญัหาและอุปสรรค 

          - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีการกระจายในหลายพื้นท่ี จึงท าให้การ
ด าเนินงานยังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และได้ชะลอการด าเนินงานออกไปก่อจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ  

๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

        - มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามสถานการณ์ 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒) 
 ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก................................................................ 
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๑.ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษา 

๒.กลุ่มงาน/ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายดนัย ศรีวงษา 

๓.สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

๔.วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 

๑. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
๓. เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการการศึกษา และเผยแพร่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๕.เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ 

     1.1  ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ จ านวน  255 คน 
     1.2  คณะท างาน  จ านวน  20  คน 
     1.3  เอกสารข้อมูลสารสนเทศ  จ านวน  50  เล่ม 
 
๒. เชิงคุณภาพ 
     2.1  ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง 
     2.1  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย า และเป็น
ปัจจุบัน 
     2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการและเผยแพร่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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- ๒ - 
 

 
 

๖. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    ๖.๑ ผลการด าเนินงาน 

   

กิจกรรม/ 

การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ) 

จ านวนเป้าหมายท่ี
เข้าร่วมโครงการจริง 

ระยะเวลา(ระบุจ านวน
เงิน/วันท่ีด าเนินการ) 

งบประมาณท่ีใช้ไปในกิจกรรม 

๑)จัดประชุมอบรม
บุคลากรสารสนเทศ
ทางการศึกษา ภาค
เรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

จัดอบรม ผู้รับผิดชอบ
งานข้อมูล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการ
จดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศ จ านวน 
255 โรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
จ านวน 255 คน 

ในวันท่ี   25-26 
พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมรวมใจ
สามัคค ี

47,200 บาท 

๒)จัดประชุมอบรม
บุคลากรสารสนเทศ
ทางการศึกษา ภาค
เรียนที่ รอบสิ้นปี
การศึกษา 2563 

จัดอบรม ผู้รับผิดชอบ
งานข้อมูล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการ
จัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศ จ านวน 
255 โรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
จ านวน 255 คน 

ในวันท่ี 30-31 
มีนาคม 2564      
ณ หอประชุมรวมใจ
สามัคค ี

41,3๐๐ บาท 

๓)จัดประชุมอบรม
บุคลากรสารสนเทศ
ทางการศึกษา ภาค
เรียนที่ ภาคเรียนที่ 
1 การศึกษา 2564 

จัดอบรมทางไกล 
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล 
เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศ จ านวน 
255 โรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
จ านวน 255 คน 

ประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ ZOOMวันท่ี 4 
มิถุนายน 2564 

40,๐๐๐ บาท 

4)จัดประชุมก ากับ 
ติดตามและ
ตรวจสอบการ
จัดเก็บข้อมลู 

ประชุมเพื่อก ากับ 
ติดตามการจดัเก็บ
ข้อมูลนักเรยีน 255 
โรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
จ านวน 255 คน 

ในวันท่ี 24 -25 
มิถุนายน 2564ณ 
ห้องประชุม
พุทธรักษา 

6,400 บาท 

5)สรุปรายงานผล จัดท าเอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินการ กันยายน ๒๕๖๔   คงเหลือ 5,300        - 

ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

    - โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการบรหิารจดัการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 
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   ๖.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

         ๖.๒.๑ ผลการด าเนินงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

                   บรรลุตามวตัถปุระสงค์ทุกข้อ          บรรลุผลตามวตัถุประสงค์บางข้อ 

                   ไม่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ เพราะ........................................................................ 

         ๖.๒.๒ จ านวนบุคลากรหรอืผู้ด าเนินการ 

                   มากเกินไป         เพียงพอ          น้อยเกินไป 

         ๖.๒.๓ ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผูเ้กี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

                   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ไดร้ับความร่วมมือพอสมควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 

         ๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

                   ระดับ ........ดเียี่ยม..............  คิดเป็นร้อยละ .......100..................... 

๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

          โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564.(โปรดระบุวันท่ีด าเนินการ)................ 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าท่ีก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะ.................................................  

๘. งบประมาณ                งบประมาณที่ได้รับจดัสรร .140,200 บาท 

                                  งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง   134,900 บาท (ณ 30 มิถุนายน ๒๕๖๔) 

๙. มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่าง (ระบุช่ือ โรงเรียน ครู นักเรยีน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี) 

...........................................................-............................................................................................................... 

๑๐. ความคาดหวังและประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

       - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการและ
เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. ปญัหาและอุปสรรค 

       - เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินการ เพ่ือความเหมาะสม 

๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

      - ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒) 
  ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก................................................................ 
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ 

๒.กลุ่มงาน/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางเกษมณี  บุตรน้อย  

๓.สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

๔.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  ๑.เพ่ือให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้ถูกต้องทันตามก าหนดระยะเวลา 
  2.เพ่ือให้นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว  
  3.เพ่ือจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด  
 

๕.เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ 
    ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ โรงเรียนละ  
     1 คน  รวมจ านวน  255  คน  

๒. เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนยากจนในสังกัด  สพป.สกลนคร เขต 2   ที่ผ่านการคัดกรอง และ
เข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจาก สพฐ.และเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.)  
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๖. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    ๖.๑ ผลการด าเนินงาน 

   

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
(เชิงปริมาณ) 

จ านวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม

โครงการจริง 

ระยะเวลา(ระบุ
จ านวนเงิน/วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณท่ีใช้ไปใน
กิจกรรม 

๑) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการตาม
โครงการจัดท า
ข้อมูลนักเรียน
ยากจนผ่านระบบ
สารสนเทศ การ
จัดสรรเงินอุดหนุ
นักเรียนยากจน
พิเศษแบบมี
เงื่อนไข  

จัดอบรม ครู เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ
แนวทางในการ
ด าเนินงานขอรับ
เงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน 
ยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข   

 

ครูที่รับผิดชอบ
การจัดท าข้อมูล
นักเรียนยากจน 
255  คน 

ในวันที่ 3 
ธันวาคม 2563 
ณ หอประชุม 
รวมใจสามัคคี  
สพป.สกลนคร  
เขต 2  

9,570 บาท 

2)สรุปรายงานผล จัดท า
เอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน 

         - กันยายน ๒๕๖๔           - 

ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

    1 โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ทุกแห่ง สามารถจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจน เพ่ือขอรับเงิน 
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุน 
เสมอภาค) ได้อย่างถูกต้อง และทันตามก าหนดระยะเวลา 

    2 นักเรียนยากจนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและ 
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค) ครบทุกคน  
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   ๖.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

         ๖.๒.๑ ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

                   บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ          บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 

                   ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ........................................................................ 

         ๖.๒.๒ จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ 

                   มากเกินไป         เพียงพอ          น้อยเกินไป 

         ๖.๒.๓ ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอสมควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 

         ๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

                   ระดับ .......ดีมาก...............  คิดเป็นร้อยละ .........98.00................... 

๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

          โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2563...(โปรดระบุ 
วันที่ด าเนินการ  

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าที่ก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะ.................................................  

๘. งบประมาณ                งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ..........9,570...... บาท 

                                  งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง.........9,570....บาท (ณ....31..มีนาคม ๒๕๖๔) 

๙. มีผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี) 

.......................................................-...................................................................................................................  
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๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

      -  โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ทุกแห่ง สามารถจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจน เพื่อรับเงินอุดหนุน 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ได้

อย่างถูกต้อง และทันตามก าหนดระยะเวลา และนักเรียนยากจนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  ได้รับเงิน

อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอ

ภาค) เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา และได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล  

 

๑๑.ปัญหาและอุปสรรค 
     - การด าเนินงานของระบบมีหลายขั้นตอนท าให้ครูเพ่ิมภาระงานมากข้ึน และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ท าให้ต้องมีการพัฒนาครูคัดกรองทุกภาคเรียน  

๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
      - ควรลดขั้นตอนในการด าเนินงาน เพ่ือแบ่งเบาภาระงานของครู เพราะโรงเรียนมีหลายระบบให้ด าเนินการ
อยู่แล้ว  ควรปรับปรุงให้ใช้ข้อมูลเดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล  
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒) 
 ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก................................................................ 
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

 
๑.ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการ

จัดท าแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๒.กลุ่มงาน/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มงานนโยบายและแผน/นางนภสร  มีระหันนอก 
 
 

๓.สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 

๔.วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวท่งการจัดท าแผนระดับ 3 ที่มีความชัดเจน
ทั้งทางด้านความจ าเป็นของแผน ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผน และการ
ก าหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสามระดับอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

๕.เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ 
     อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับการเขียนแผน 
จ านวน  302 คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
     อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการจัดท าแผนระดับ 3 ที่มี
ความชัดเจนทั้งทางด้านความจ าเป็นของแผน ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผน 
และการก าหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสาม
ระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
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๖. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
    ๖.๑ ผลการด าเนินงาน 

   

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จ านวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการจริง 

ระยะเวลา(ระบุ 
จ านวนเงิน/วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณท่ีใช้ไปใน
กิจกรรม 

๑)จัดประชุม
อบรมชี้แจงการ
ขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแนวทางการ
จัดท าแผนระดับ 3 
 

 
จัดอบรม จ านวน 2 
รุ่น 
รุ่นที่ 1  จ านวน  
153 คน 
รุ่นที่  2 จ านวน  
149  คน 
 

 
ครูที่รับผิดชอบ
การจัดท าแผน 3 
 

 
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 
28 ตุลาคม  
2563 
รุ่นที่ 2 ในวันที่  
29  ตุลาคม  
2563 
ณ หอประชุมรวม
ใจสามัคคี สพป.
สกลนคร เขต 2 

 
67,200 บาท 

2)สรุปรายงานผล จัดท าเอกสาร 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

         - พฤศจิกายน  
2563 

          - 

ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
        1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
        2. ครูและบคุลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการจัดท าแผนระดับ 3 ที่มีความชัดเจนทั้งทางด้าน
ความจ าเป็นของแผน ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผน และการก าหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิด
การถ่ายระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
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   ๖.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
         ๖.๒.๑ ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
                   บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ         (/) บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
                   ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ................................................................ ........ 
                  
         ๖.๒.๒ จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ 
                   มากเกินไป        (/) เพียงพอ          น้อยเกินไป 
         ๖.๒.๓ ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                   ได้รับความร่วมมือดีมาก  (/) ได้รับความร่วมมือพอสมควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 
         ๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
                  (/) ระดับ ดีมาก   คิดเป็นร้อยละ 98 
๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
         (/) โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29  ตุลาคม  2563  
         (/) ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 
          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าที่ก าหนดในแผน 
          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะ.................................................  
 
๘. งบประมาณ               (/) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 73,200 บาท 
                                 (/) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง 67,200 บาท (ณ. 28  ตุลาคม  25๖3) 
 
๙. มีผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี) 
..................................-............................................................................................................................. ........... 
.................................................................................................................................................... ...................... 
๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
      - ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค 
      - งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจัดได้ครบกระบวนการ 
  
๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
       - ตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒) 
 ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก................................................................ 
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๑.ชื่อโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563- 2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

๒.กลุ่มงาน/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มงานนโยบายและแผน  กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพียงพธู  ธิโสภา 

๓.สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ที่  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๔.วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑.เพ่ือทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและ
การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
ครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการศึกษาน าสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

4 เพ่ือให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณ สอดคล้องครองคลุมกับนโยบายและมี
ประสิทธิภาพ 

๕.เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ 
     1) ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    2) ร้อยละ 100 ของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
    3) ร้อยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 สนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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๒. เชิงคุณภาพ 
      1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด มีกรอบยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
      2) ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาในการ
บริหารจัดการศึกษาและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      3) โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2563 -2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๖. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
    ๖.๑ ผลการด าเนินงาน 

                                   

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จ านวน
เป้าหมายท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
จริง 

ระยะเวลา(ระบ ุ
จ านวนเงิน/วันท่ีด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช้ 
ไปในกิจกรรม 

๑)ประชุม
คณะกรรมการยก
ร่างการจัดท า
แผน จ านวน 3 
ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ กฎหมาย 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผน  ผลการ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
เพ่ือจัดท าร่างแผนฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผน 
 

 
58  คน 

ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี  23 – 24 
ธันวาคม 2563  ณ โรงไฟฟ้า
พลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น  
ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 30 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องประชุมรวมใจ
สามัคคี                            
ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 5 มกราคม 
2564  ณ ห้องประชุมรวมพลัง  
สพป. สกลนคร เขต 2 

                                       
14๒,36๐.- 

๒) จัดประชุม
คณะกรรมการ
กลั่นกรองแผน 

การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนฯที่
คณะกรรมการยกร่าง
แผนได้จัดท าขึ้น เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบ 
ต่อ อกศจ.สกลนคร 
และ กศจ.สกลนคร  

 38 คน จัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 
2  พิจารณาร่างแผนจาก
กรรมการยกร่างการจัดท าแผน 

6,๐8๐ บาท 

๓)จัดท าเอกสาร
แผนพัฒนาฯ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

มีเอกสารแผนพัฒนาฯ 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

1.แผนพัฒนา
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2563 
-2565 จ านวน 20 
เล่ม 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
จ านวน 30 เล่ม  

31 มีนาคม 2564 9,880 บาท 
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   ๖.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 
ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2563  
-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เปน็เครื่องมือในการบริหาร 
จัดการศึกษา ไดส้อดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของรัฐบาล 

         ๖.๒.๑ ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
                   บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ          บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
                   ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ........................................................................ 
                  
         ๖.๒.๒ จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ 
                   มากเกินไป         เพียงพอ          น้อยเกินไป 
         ๖.๒.๓ ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอสมควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 
         ๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
                   ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
          โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 
          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าที่ก าหนดในแผน 
          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะ.................................................  
 
๘. งบประมาณ                งบประมาณที่ได้รับจัดสรร . 158,320   บาท 
                                  งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง..158,320  .. (ณ......... มีนาคม ๒๕๖๔) 
 
๙. มีผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี) 
..............-............................................................................................................................................................  
 
๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

1 มีการทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาน าสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพ 

           4 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ สนองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

          5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2563 -2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค 
        - การด าเนินการการจัดท าแผนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ทั้ง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 -2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต้องรอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบ และ
นโยบายการด าเนินงานมาก่อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการการจัดท าแผน ประกอบกับการ
อนุมัติใช้แผน   มีความล่าช้าไม่ทันในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เนื่องจากต้องผ่านที่ประชุม อกศจ. และ 
กศจ. ก่อน ซึ่งมีก าหนดการจัดประชุมน้อย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
.........................-............................................................................................................................. ............. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒) 
 ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก................................................................ 
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๑.ชื่อโครงการ ประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

๒.กลุ่มงาน/ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มงานช่วยอ านวยการ กลุ่มอ านวยการ 

นางสาวอัจฉรินทร์  ศรีสร้อย 

๓.สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๔.วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 

   1) เพ่ือประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

2) เพ่ือชี้แจงและรายการผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 

๕.เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ 

           (๑)  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง  จ านวน  4  ครั้ง 
            (๒) การประชุมคณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต  ๒   จ านวน  44  ครั้ง 
            (3)  การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  ๒  จ านวน  2  ครั้ง 
 (4)  การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  จ านวน  2  ครั้ง 
๒. เชิงคุณภาพ 

             (๑)  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 (๒)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางและผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   
   (๓)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยน
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
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๖. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๖.๑ ผลการด าเนินงาน 

   

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ

จริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจ านวนเงิน/
วันที่ด าเนินการ) 

งบประมาณที่
ใช้ไปใน
กิจกรรม 

๑) การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง   

 
จัดประชุม 4 ครั้ง  
-ประชุมปกติ 2 ครั้ง  
-ประชุมทางไกล 1 ครั้ง 

ประชุมปกติ 
ครั้งที ่1  276 คน 
 
ครั้งที่ 2  278 คน 
 
ประชุมทางไกล 
ครั้งที่ 1 265 คน 

 
27 พ.ย. 2563 
(8,700  บาท) 
27 พ.ย. 2563 
(8,700  บาท) 
1 ม.ค. 64  
(ไม่ได้เบิก) 
ณ สพป.สน.2 

 
 17,400 
บาท 

๒) การประชุมคณะ
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย  และ
ศึกษานิเทศก์   

จัดประชุม  5 ครั้ง ครั้งที่ 1  31  คน 
 
ครั้งที่ 2  23  คน 
 
ครั้งที่ 3  24 คน 
 
ครั้งที่ 4  25 คน 
ครั้งที่ 5 27 คน  

30 พ.ย. 63 
(960  บาท) 
6 ม.ค. 64 
(930  บาท) 
10 ก.พ. 64 
(930  บาท) 
3 มี.ค. 64 (ไม่เบิก) 
31 มี.ค. 64(ไม่เบิก) 
ณ สพป.สน.2 

รวม 2,820 
บาท 

3) การประชุมเจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  ๒   

ไม่มีการจัดประชุม    

4) การประชุมประธานศูนย์
เครือข่ายการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร   

จัดประชุม  2 คร้ัง คร้ังที่ 1  31  คน 
 
คร้ังที่ 2  43  คน 
 

5 ม.ค. 64 
(1,050 บาท) 
3 มี.ค. 64 
(ไม่เบิก)ณ สพป.สน.2 

 1,050 บาท 
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๖.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

         ๖.๒.๑ ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

                   บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ          บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 

                   ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ..  

         ๖.๒.๒ จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ 

                   มากเกินไป         เพียงพอ          น้อยเกินไป 

         ๖.๒.๓ ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอสมควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 

         ๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

                   ระดับ ..........-...........  คิดเป็นร้อยละ ............-................(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ) 

 

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ

จริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจ านวนเงิน/
วันที่ด าเนินการ) 

งบประมาณที่
ใช้ไปใน
กิจกรรม 

๕) สรุปรายงานผล -จัดท าเอกสาร 
-รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

- กันยายน ๒๕๖๔ 
 

- 
 

ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

              (๑)  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
  (๒)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   
    (๓)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  
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๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

          โครงการได้ด าเนินการยังแล้วเสร็จเมื่อวันที่    1 ตุลาคม  ๒๕๖3 – 30  กันยายน  ๒๕๖4 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าที่ก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะ.................................................  

๘. งบประมาณ                งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร .... 105,220...  บาท 

                                  งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง. 21,270 .บาท (ณ......... มีนาคม ๒๕๖๔) 

๙. มีผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ............................................. 

๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

         1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
         2. นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2                                              

         3. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค 

      - เนื่องจากการประชุมมีคนจ านวนมาก และเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้ผู้เข้าประชุมนั้นดาวโหลดเอง  
ซึ่งท าให้บางท่านไม่ได้ดาวโหลดเอกสารจึงไม่มีเอกสารพร้อมในการประชุม และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามก าหนด  

๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

     - มีการจัดประชุมทางไกลแทน  
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ภาพกิจกรรม การประชุมผู้บรหิารสถานศึกษา 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒) 
 ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก................................................................ 
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๑.ชื่อโครงการ ประชุม การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ 

๒.กลุ่มงาน/ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า 

๓.สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

๔.วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 

๑.เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
กระทรวง ระดับภาคและระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกันเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และนโยบายส าคัญด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการแก้ไขปัญหา
การศึกษาของพ้ืนที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  

๒. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา
การศึกษาในพ้ืนที่ 

๕.เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ 

           พัฒนาตัวชี้วัดและกรอบภาระกิจการตรวจราชการตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดไว้ 

๒. เชิงคุณภาพ 

            ได้เครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายส าคัญและการ
แก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที ่
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   ๖.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

         ๖.๒.๑ ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

                   บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ          บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 

                   ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ........................................................................ 

 

๖. ผลการด าเนินงานตามโครงการ  

        รับการตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย พลเอกดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ  องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  โรงเรียนบ้านดอนม่วย  อ าเภอพรรณานิคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2  วันที่  19  ตุลาคม  2563  

กิจกรรม/ 

การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

(เชิงปริมาณ) 

จ านวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการจริง 

ระยะเวลา(ระบุ 

จ านวนเงิน/วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณท่ีใช้ไปใน
กิจกรรม 

๑) รับการตรวจ
ราชการ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน นักเรียน/
ครู  ผู้บริหาร
สถานศึกษาในศูนย์
เครือข่าย กรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานตาม
โครงการจัด
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLT 

 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัด
การศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV  
๑๐๐ คน 

 

ในวันที่  19 
ตุลาคม 2563 

 

3๐,๐๐๐ บาท 

ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

- โรงเรียน/ผู้ข้าร่วมการต้อนรับ ได้รับการแนะน า ชี้แจง ความรู้ จากนโยบายผู้ตรวจราชการและ   

คณะ เพ่ือน ามาใช้ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี  
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         ๖.๒.๒ จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ 

                   มากเกินไป         เพียงพอ          น้อยเกินไป 

         ๖.๒.๓ ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอสมควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 

         ๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

                   ระดับ ..ดีเด่น....................  คิดเป็นร้อยละ ...9๕......................... 

๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

          โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าที่ก าหนดในแผน 

          ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะ.................................................   

๘. งบประมาณ                งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร .......30,000...................... บาท 

                                  งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง............................บาท (ณ......... มีนาคม ๒๕๖๔) 

๙. มีผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี) 

............................-............................................................................................................................. ................. 

๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

      1. ได้รับความร่วมมือประสานงานจากคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องแป็นอย่างดี 

      ๒. ได้รับความรู้ ประสบการณ์ นโยบายจากการผู้ตรวจราชการและคณะ เพ่ือมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขใน
การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค 

     - หนังสือแจ้งการตรวจเยี่ยมกระชั้นชิด ท าให้การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ลดลง 

๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

    - ช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ควรตรวจเยี่ยมผ่านสื่อทางไกล 
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ภาพกิจกรรม การต้อนรับ 
พลเอก ดาวพ์งษ ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี 

และประธานการบรหิารมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม ในพระบรมราชาชปูถมัภ ์

ตรวจเย่ียมโรงเรียนท่ีจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV) 
โรงเรียนบา้นดอนมว่ย  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

วนัท่ี  19  ตลุาคม  2564 
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ภาพกิจกรรม การต้อนรับ 
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         โครงการในแผนปฏิบัติการ ของ สพป.สกลนคร เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ได้อนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการในบางโครงการ ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ส่วนโครงการที่ยังไมได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้ขับเคลื่อน 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา 

  ที่ได้รับจัดสรร  ที่ด าเนินการ 

1 น้ อมน าพ ระบรมราโชบ ายด้ าน
การศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 
สู่การปฎิบัติ 

50,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

นางวรวรรณ วัชรเสถียร 

 

ม.ค.-มิ.ย.2564 

2 สร้ างภู มิ คุ้ มกั นพร้อมรับมื อการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่

53,760.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 

เม.ย.-มี.ค.2564 

3 เสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวนักเรียน 

42,240.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

น.ส.วิภาว ี ค าภูแสน 

ม.ค.-มี.ค.2564 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
(NISPA) และการรายงานผลการ
ส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/    
ยาเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) 

46,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสุกัลยา  ทองนุ้ย 

เม.ย.-มิ.ย.2564 

                             รวม 190,000.-   
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     ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พฒันาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจดัการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา 

  ที่ได้รับจัดสรร  ที่ด าเนินการ 

5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 215,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร 

และคณะ 

 

ม.ค.-ก.ย.2564 

6 สร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้กับครู ผู้บริหารใน
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 

100,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล              
นางชุติปภา ไตรทิพย ์      
น.ส.นัดทพร สีสถาน 

ม.ค.-ก.ย.2564 

7 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย(เดินหน้าพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้) 

275,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล              
นางภิญญาพัชญ ์        
ไพเรืองโสม 

ม.ค.-ก.ย.2564 

8 ส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 

58,580.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล                     
นางญาณิศา ดวงสีทอง 

ม.ค.-ก.ย.2564 

9 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยากร
การค านวณ/coding 

  78,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล                     
น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร 

เม.ย..–ก.ย.2564 

10 ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนรับการประเมิน PISA 2021 

142,100.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล                     
นายชอบกิจ กนกหงส์ 
และคณะ 

พ.ค.-ก.ย.2564 

                            รวม 868,680.-   
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3. พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา 

  ที่ได้รับจัดสรร  ที่ด าเนินการ 

11 เพิ่ มป ระสิท ธิภ าพการบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

250,000.- กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์           
น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์  
และคณะ 

ม.ค.-ก.ย.2564 

12 เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปี 2564 

200,000.-  กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
นางนวพร  ค าแหงพล     
และคณะ 

ม.ค.-ก.ย.2564 

                                 รวม 450,000.-   

 

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา 

  ที่ได้รับจัดสรร  ที่ด าเนินการ 

13 จัดท าข้อมูลนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 

(พัฒนาบุคลากรสารสนเทศด้านการศึกษา) 

140,200.- กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ              
นายดนัย  ศรีวงษา 

ต.ค.2563 – 

ก.ย.2564 

14 จัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบ
สารสนเทศ 

 17,940.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา                   
นางเกษมณี บุตรน้อย 

ธ.ค.-มิ.ย.2564 

15 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

  20,980.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา                   
นางทรงวาด วิราฑูรย ์

ม.ค...–มี.ค.2564 

16 เสรมิสร้างทักษะอาชีพนักเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

  57,240.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา                   
นางสุดี  นามบุร ี

เม.ย.-มิ.ย.2564 

                                 รวม 236,360.-   
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           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา 

  ที่ได้รับจัดสรร  ที่ด าเนินการ 

17 ส านักงานสีเขียว (Green Office) 73,730.- กลุ่มอ านวยการ    
นางปาริชาติ มณโีชติ      
และคณะ 

เม.ย.–ก.ย. 2564 

18 ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สู่การปฏิบัติในส านักงานและสถานศึกษา 

 100,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา                   
น.ส.นิภาพร ขันธวิชยั  
และคณะ 

เม.ย.-ก.ย.2564 

                                รวม 173,730.-   

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา 

  ที่ได้รับจัดสรร  ที่ด าเนินการ 

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนว
ทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 67,200.- กลุ่มนโยบายและแผ 

นางนภสร  มีระหันนอก 

ต.ค.-พ.ย.2563 

20 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

158,320.-  กลุ่มนโยบายและแผน   
นางเพียงพธู ธิโสภา     

ต.ค.-มี.ค.2564 

21 การประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

150,220.- กลุ่มอ านวยการ        
นางอัจฉรินทร์ ศรีสร้อย         

ต.ค.2563 -  
ก.ย.2564 

22 ประชุม กตปน.  58,400.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล                     
นายสมธยา  หลกัทอง 

ม.ค.-ก.ย.2564 

23 การตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ์

  63,600.- กลุ่มนโยบายและแผน                
นางฐิตาภรณ์  แกว้กา่ 

ม.ค..–ก.ย.2564 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา 

  ที่ได้รับจัดสรร  ที่ด าเนินการ 

๒๔ อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน     9,780.- กลุ่มอ านวยการ                นาง
ปาริชาติ  มณีโชต ิ

ก.ค.-ก.ย.2564 

๒๕ เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

44,600.- กลุ่มอ านวยการ                นาง
ปาริชาติ  มณีโชต ิ

เม.ย.-ก.ย.2564 

๒๖ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล 

50,000.- นายอัครเดช สุราชวงศ์   และ
คณะ 

เม.ย.-มิ.ย.2564 

27  ประกันคุณภาพการศึกษา   80,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

น.ส.พิชชานันท์ นิธวิิรุฬห์  

เม.ย.-ก.ย.2564 

28 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายรุาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

110,600.-  กลุ่มอ านวยการ              
นางสุรีย์พร ปาละสานต์   และ
คณะ 

ก.ค.-ก.ย.2564 

29 การพัฒนารูปแบบนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

122,400.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล              
นายชอบกิจ กนกหงส์  และคณะ 

ม.ค.-ก.ย.2564 

30 พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลในช้ัน
เรียนและการบันทึกผลการเรียน ด้วย
โปรแกรม SchoolMis 

121,110 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                     
นางญาณิศา ดวงสีทอง 

เม.ย.-ก.ย.2564 

31 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   90,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                     
น.ส. พิชชานันท์ นิธวิิรุฬห์ 

เม.ย..–ก.ค.2564 

                                  รวม 1,081,230.-   

                            รวมทั้งสิ้น 3,000,000.-   
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นายอนุกูล   ทองนุ้ย                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



42 
 

                                                             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
นางนภสร  มีระหันนอก      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
คณะท างาน 
นางนภสร     มีระหันนอก   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางเพียงพธู   ธิโสภา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายจรุง        มากสมบูรณ์         เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
นางสาวนันทวรรณ  ริค าแง   เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ 
 
ผู้รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
นายจรุง   มากสมบูรณ์    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 


