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ค าน า 
 

   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  ไดจ้ัดท ำรำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้นและนโยบำยของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน
สถำนศึกษำ และสำธำรณชนทั่วไปรับทรำบ 
 

  ผลส ำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดมำจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย  ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำ  
ระดับสถำนศึกษำ  ตลอดจนชุมชนและทุกภำคส่วน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต ๒ จึงขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เห็นควำมส ำเร็จ ปัญหำ และอุปสรรค ของกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงชัดเจน เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มีภำรกิจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 

ภารกิจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ที่อยู่
ในส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่อ ำนำจหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญั ติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติม                 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร     
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม   
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำร
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ 

 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์รำชกำรอ ำเภอสว่ำง
แดนดิน  ต ำบลสว่ำงแดนดิน  อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร เป็น 1  ในจ ำนวนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ทั้งหมดจ ำนวน  225  เขตของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร   พุทธศักรำช 2546  ในวันที่ 7  กรกฎำคม 2546  โดยใช้สถำนที่และอำคำร
ส ำนักงำนของส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอสว่ำงแดนดินอ ำเภอสว่ำงแดนดินจังหวัดสกลนครรับผิดชอบจัด
กำรศึกษำใน 7  อ ำเภอ คือ  อ ำเภอเจริญศิลป์  อ ำเภอนิคมน้ ำอูน อ ำเภอพรรณำนิคม  อ ำเภอส่องดำว อ ำเภอ
พังโคน อ ำเภอวำริชภูมิ และอ ำเภอสว่ำงแดนดิน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่  917 หมู่ที่ 11 ต ำบลสว่ำงแดนดิน อ ำเภอ
สว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เลขรหัสประจ ำบ้ำน 4786-000034-2  ศูนย์รำชกำรอ ำเภอสว่ำงแดนดินอยู่
ทำงด้ำนทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  อยู่ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร  โดยทำงรถยนต์ประมำณ  603  กิโลเมตร ห่ำงจำกศำลำกลำงหรือศูนย์รำชกำรจังหวัด
สกลนคร  83  กิโลเมตร 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ    อ ำเภอบ้ำนม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อ ำเภอบ้ำนดุง   จังหวัดอุดรธำนี 
 ทิศใต้     อ ำเภอกุดบำก   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 
       อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   อ ำเภอหนองหำน   จังหวัดอุดรธำนี 
       อ ำเภอไชยวำน   จังหวัดอุดรธำนี 
       อ ำเภอวังสำมหมอ  จังหวัดอุดรธำนี 
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แผนท่ีแสดงเขตพื้นที่บริการ และจ านวนโรงเรียน 
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เขตพื้นที่บริการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  ประกอบด้วย  อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  
อ ำเภอพังโคน อ ำเภอพรรณำนิคม อ ำเภอนิคมน้ ำอูน อ ำเภอวำริชภูมิ อ ำเภอส่องดำว อ ำเภอเจริญศิลป์  รวม 7  
อ ำเภอ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเขตพ้ืนที่เป็นที่รำบสูงมีสภำพเป็นป่ำละเมำะส่วนใหญ่เป็นพวกป่ำ
แดงโปร่ง มีไม้เต็ง ไม้รัง พลวง อ ำเภอสว่ำงแดนดินบำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มน้ ำท่วม มีแม่น้ ำสงครำมผ่ำน ซึ่งใช้ท ำนำ
และท่ีรำบระหว่ำงหุบเขำมีสภำพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลำดอยู่บริเวณอ ำเภอนิคมน้ ำอูน วำริชภูมิ ส่องดำว มีล ำ
ธำรและล ำห้วย อันเกิดจำกเทือกเขำหลำยแห่ง และป่ำไม้ เหมำะส ำหรับกำรท ำเกษตรกรรม 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอำกำศ จัดอยู่ในประเภทเฉพำะฤดูแบบฝนเมืองร้อนหรือแบบทุ่งหญ้ำเมืองร้อน ในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จะมีอำกำศชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนำว
จะมีอำกำศแห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ท้องฟ้ำโปร่งเป็นส่วนมำก ช่วงต่อระหว่ำงฤดูมรสุมทั้งสอง เป็นระยะเวลำที่
แสงอำทิตย์ก ำลังเคลื่อนผ่ำนเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พ้ืนดินจะสะสมควำมร้อนไว้ ท ำให้อำกำศร้อน 
และมีพำยุฝนฟ้ำคะนองเป็นครั้งครำว 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 อำชีพหลักของประชำชน คือ เกษตรกรรม ท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่ส ำคัญ  ได้แก่  
ข้ำว  ยำงพำรำ อ้อย เป็นต้น รองลงมำคือ กำรเลี้ยงสัตว์ กำรประมงน้ ำจืด มีกำรจัดงำนประเพณีที่ เป็น
วัฒนธรรมสืบทอดกันมำเป็นเวลำอันยำวนำน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ด้ำนวัฒนธรรมและ
สังคมของชุมชน  เช่น  งำนประเพณีบุญบั้งไฟเซิ้งผีโขน  อ ำเภอพังโคน งำนวันภูไทร ำลึก อ ำเภอวำริชภูมิ 
ประเพณีวันอำสำฬหสักกำระสังเวชนียสถำนที่ส่องดำว  วัดถ้ ำพวง อ ำเภอส่องดำว  งำนบุญประเพณีข้ำวจี่ยักษ์   
อนุรักษ์ปรำสำทขอมออนซอนผ้ำย้อมครำม  อ ำเภอสว่ำงแดนดิน งำนนมัสกำรหลวงพ่อองค์ด ำ และงำน
ประเพณีลอยกระทง อ ำเภอเจริญศิลป์   
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

-งำนธุรกำร 

-งำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข ์
-งำนคดี 
-งำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตทุจรติและประพฤติมิชอบ 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนตรวจสอบกำรเงินและบัญชี 
- กลุ่มงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มพฒันาคร ู
และบุคลากรทางการศกึษา 

กลุ่มบริหารงานบคุคล กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจัดการศกึษา 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

-งำนสำรบรรณ 
-งำนช่วยอ ำนวยกำร 
-งำนอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อม 
-งำนยำนพำหนะ 
-งำนจัดระบบบริหำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ 
-งำนกำประสำนงำน 
-งำนเลอืกตั้งและสรร
หำกรรมกำรและ
อนกุรรมกำร 
-งำนประชำสัมพันธ ์
-งำนสวัสดกิำร
สวัสดิกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
-งำนอื่นๆที่ไดร้ับ
มอบหมำย 

-งำนธรุกำร 
-งำนขอ้มูลสำรสนเทศ 
-งำนนโยบำยและแผน 
-งำนวิเครำะห์
งบประมำณ 
-งำนติดตำมประเมิน
และรำยงำนข้อมูล 
 

- งำนธุรกำร 
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ
ทำงไกล 
- งำนขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศกึษำ 
- งำนระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-งำนบูรณำกำรสนับสนนุกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวขอ้งหรอืที่ไดร้ับ
มอบหมำย 
 

- งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำ
ก่อนแต่งตั้ง 
- งำนฝกึอบรมพัฒนำเพื่อ
เพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
- งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริม สนับสนนุ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
- งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติกำรวิจัย
ภำยในประเทศ 
-งำนศึกษำ วิเครำะห์ วจิัย 
และเสริมสร้ำงระบบ
เครือข่ำยกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- งำนธรุกำร 
- งำนวำงแผน
อัตรำก ำลัง กำร
ก ำหนดต ำแหน่ง 
- งำนสรรหำบรรจุ 
แต่งตั้ง ย้ำย โอนฯ 
- งำนบ ำเหน็จ
ควำมชอบและ
ทะเบียนประวัต ิ

-งำนพัฒนำหลักสูตร

กำรศกึษำปฐมวัย 
-งำนศึกษำวิเครำะห์ 
วิจัยพัฒนำหลกัสูตรกำร
สอน 
-งำนวัดและประเมนิผล
กำรจดักำรศึกษำ 
-งำนวิจัยมำตรฐำน
กำรศกึษำและประกัน
คุณภำพกำรศกึษำ 
-งำนนเิทศตดิตำมและ
ประเมนิผลกำรจดั
กำรศกึษำ 
-งำนศกึษำพัฒนำสือ่

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศกึษำ 
-งำนเลขำนกุำร 

-งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำขั้น
พื้นฐำนฯ 
-งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนฯสถำบันสังคมอ่ืน 
-งำนประสำนและส่งเสริมองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นฯ 
-งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ
ส ำหรับผู้พิกำรฯ 
-งำนส่งเสริมกำรแนะแนว และงำน
กิจกำรนักเรียน 
-งำนส่งเสริมสนับสนนุกำรระดม
ทรัพยำกรเพือ่กำรศึกษำ 
-งำนส่งเสริมงำนกจิกรรมพิเศษและ
งำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกรพรำช
ด ำร ิ
-งำนประสำนกำรป้องกันและแกไข
ปัญหำยำเสพติด 
-งำนวิเทศสัมพนัธ ์
-งำนประสำนส่งเสริมแห่งเรียนรู ้
-งำนประสำนส่งเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนฯ 

-งำนธรุกำร 
-งำนบริหำรกำรเงิน 
-งำนบริหำรบญัช ี
-งำนบริหำรงำนพัสด ุ
-งำนบริหำรสนิทรัพย์ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

 
 

   
 

     
 

  
 

นางนวพร ก าแหงพล 
ผอ.กลุม่บรหิารงานบคุคล 

นายดนยั  ศรีวงษา 
นีกศสกสน ผอ.กลุม่ DLICT 

กลุม่ ฏ 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลทางการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีสถำนศึกษำในสังกัดท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่  
มีกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 7  อ ำเภอ/ 20  ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ ดังนี้ 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑) ปริมาณการศึกษา 
 

         จ านวนโรงเรียนในสังกัด นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนห้องเรียน 

สว่ำงแดนดิน 88 12,938 844 

พรรณำนิคม 54         7,114 520 
พังโคน 29         4,065 276 
วำริชภูมิ 27         3,394 235 
ส่องดำว 22         3,189 215 
นิคมน้ ำอูน 8 1,259 77 
เจริญศิลป์ 27 5,218 297 
      รวม            255 37,177         2,464 

                                                                                                                                      ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 

 

จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ปีการศึกษา 256๔ 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก 
 (1-119)            

จ านวนโรงเรียน 
ขนาดกลาง 

 (120-719) 

จ านวนโรงเรียน
ขนาดใหญ่  

(720 -1679)            

สว่ำงแดนดิน 88 51 35 2 

พรรณำนิคม 54 32 21 1 
พังโคน 29 17 11 1 
วำริชภูม ิ 27 13 14 - 
 ส่องดำว 22 12 10 - 
นิคมน้ ำอูน 8 1 7 - 
เจริญศิลป์ 27 13 14 - 

รวม 255 139 112 ๔ 

                                  ณ วันที ่10 กรกฎำคม 2564   
 

   



หนา้ 11 
 

สถานศึกษาจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2564 

อ าเภอ ปฐมวัย - ประถมศกึษา 
 

ปฐมวัย – มัธยมศึกษา            
       ตอนตน้ 

 
ปฐมวัย – มัธยมศึกษา             
             ตอนปลาย 

รวม 

เจริญศิลป ์ 16 10 1 27 
นิคมน้ าอูน 5 3 - 8 
พรรณานิคม 40 14 - 54 
พังโคน 24 5 - 29 
วาริชภูมิ 22 5 - 27 
สว่างแดนดิน 74 14 - 88 
ส่องดาว 14 8 - 22 

รวม 194 60 1 255 
                                                                                              ข้อมูล วันที่ 10 กรกฎำคม  2564    

 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ข้อมูลบุคลากรในส านักงาน  
                 ข้อมูลบุคลากรในส านักงาน  จ าแนกตามกลุ่มงาน  

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
(คน) บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 

(คน) 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 1 2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  3 

3. กลุ่มนโยบำยและแผน 5 4. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 1 

5. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมนิผล 17 6. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 

7. กลุ่มอ ำนวยกำร 5       8.   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 8 

     9. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์ 8      10.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 

11.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 2      12.  กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 

   13.  ลูกจ้ำงประจ ำ 2      14.  พนักงำนรำชกำร   1 

   15.  ลูกจ้ำงชั่วครำว   12   

รวมทั้งสิ้น    74  คน 
 ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน  2564 
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ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
 

            จ านวนบุคลากร ในสถานศึกษา จ าแนกรายอ าเภอ   

อ าเภอ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ข้าราชการคร ู
บุคลากรทาง 
การศึกษา 

รวม 

สว่ำงแดนดิน 74 12 684 346      1,116 

พรรณำนิคม 47 3 422      215 687 
พังโคน 24 3 213 122 362 
วำริชภูมิ 22 0 196 94 312 
ส่องดำว 22 1 192 87 302 
นิคมน้ ำอูน 8 0 72 35 115 
เจริญศิลป์ 22 4 284 86 396 

เฉลี่ยรวม 219 23      2,063 985      3,290 
 

                                                                                             ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 
      2) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 2.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net ปีการศึกษา 2563 
 

       เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง +/- ความหมาย 

ภำษำไทย 47.42 55.15 7.73 เพ่ิมข้ึน 

คณิตศำสตร์ 30.54 27.54       - 3.01 ลดลง 

วิทยำศำสตร์ 33.89 37.21 3.32 เพ่ิมข้ึน 
ภำษำอังกฤษ 29.14 36.97 7.83 เพ่ิมข้ึน 

เฉลี่ยรวม 35.25 39.22 3.97 เพ่ิมข้ึน 
          
   เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563  ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง +/- ความหมาย 

ภำษำไทย 52.74 52.01 - 0.73 ลดลง 
คณิตศำสตร์ 22.68 21.66 - 1.02 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 29.12 28.22 - 0.09 ลดลง 
ภำษำอังกฤษ 28.78 28.70 - 0.08 ลดลง 
เฉลี่ยรวม 33.33 32.65 -0.68 ลดลง 
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 2.2 การประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 (ประเมินผลสอบ) 
 ในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน : NT ปีกำรศึกษำ 2563 โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน ปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ดังนี้ 
 

             เปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  2563 

ความสามารถที่ประเมิน ระดับเขตพ้ืนที ่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ด้ำนค ำนวณ/คณิตศำสตร์  43.97 41.30 40.47 

ด้ำนภำษำ /ภำษำไทย  49.87 47.76 47.46 
เฉลี่ย 2 ด้าน 46.88 44.53 43.97 

 
 
              เปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563  
                                              ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง +/- ความหมาย 

ด้ำนค ำนวณ/คณิตศำสตร ์ 47.78 43.97 -3.81 ลดลง 

ด้ำนภำษำ /ภำษำไทย  55.99 49.87 -6.12 ลดลง 

เฉลี่ย 2 ด้าน          51.88 46.92 -4.96 ลดลง 

 

 

 2.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
                 ชั้นประถมปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

  เปรียบเทียบกับ ระดับพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 

สมรรถนะ ระดับเขตพ้ืนที ่ ระดับประเทศ ผลต่าง +/- 
 
   ความหมาย 

อ่ำนออกเสียง  81.91 74.14 7.77 สูงกว่ำระดับประเทศ 

อ่ำนรู้เรื่อง  75.77 71.86 3.91 สูงกว่ำระดับประเทศ 

เฉลี่ยรวม 78.84 73.00 5.84 สูงกว่าระดับประเทศ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ความสามารภ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง +/- 

 
   ความหมาย 

อ่ำนออกเสียง  70.77 81.91 11.14 เพิ่มขึ้น 

อ่ำนรู้เรื่อง  71.95 75.77 3.82 เพิ่มขึ้น 

เฉลี่ยรวม 71.36 78.84 7.48 เพิ่มขึ้น 

 
       3) ด้านโอกาสทางการศึกษา 

 

           3.1 ผลการติดตามนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ
ที ่

ประเภท/รายการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 จ ำนวนเด็กที่เกิดปี 2556 (อำยุ 6 ปี) ที่จะเข้ำเรียนใน  
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  

4,106 100   

2 สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนได้  4,106 100   
3 ไมส่ำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนได้  - -  

 
 
 

            3.2 ผลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563  
ล าดับ

ที ่ 
ประเภท/รายการ จ านวน ร้อยละ หมาย

เหตุ 
1 จ ำนวนนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 4,071 97.42   
2 จ ำนวนนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ประกอบอำชีพ และอ่ืนๆ   108   2.58   
 รวม  4,179 100  

3 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ศึกษำต่อ  1,378 97.04  
4 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ประกอบอำชีพ และอ่ืนๆ    42   2.96  

 รวม 1,420 100  
5 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ศึกษำต่อ 13 100  
6 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ประกอบอำชีพ และอ่ืนๆ - -  

 รวม 13 100  
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            3.3 จ านวนและร้อยละของนักเรียนของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพจ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ล าดับ

ที ่
ประเภท/รายการ จ านวน ร้อยละ หมาย

เหตุ 
     

1 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - -  
2 เด็กท่ีอยู่ในธุรกำรกิจทำงเพศ - -  
3 เด็กถูกทอดทิ้ง 6 0.016  
4 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน - -  
5 เด็กเร่ร่อน - -  
6 ผลกระทบจำกเอดส์ - -  
7 ชนกลุ่มน้อย - -  
8 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ - -  
9 เด็กยำกจน 29,323 78,874  

10 เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 2 0.005  
11 อ่ืนๆ - -  
12 ก ำพร้ำ 41 0.110  
13 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - -  
14 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 47 0.126  
15 อำยุนอกเกณฑ์ -   

 (จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 37,177 คน) นักเรียนด้อยโอกำส   รวม 29,418 79.13  
 

    3.4 เปรียบเทียบนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563  
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน 

ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน 

ปีการศึกษา 2563 
ผลต่าง 

ร้อยละ 

                    0 4 -4 4.00 
 
 

      ๔) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
             4.1 ผลประเมินตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. (ประเมินผลตามระดับคุณภาพ) (KRS) 
ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 

4.23172 84.63 ระดับมำตรฐำนชั้นสูง 
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     4.2 ผลการติดตามประเมินผล   การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS) 

ที ่
ยุทธศาสตร ์

(นโยบาย/ตัวชี้วัด) 
ระดับ

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

1 นโยบายที่ ๑ ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ๓.๐๐ ด ี

2 นโยบายที่ ๒ ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

- ไม่ประเมิน 

3 นโยบายที่ ๓ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ๓.๗๕ ดีมาก 

4 นโยบายที่ ๔ ดา้นการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

๓.๒๐ ด ี

5 นโยบายที่ ๕ ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๐๐ ปรับปรุง 

6 นโยบายที่ ๖ ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ๒.๕๐ พอใช้ 

 คะแนนเฉลี่ยรวม ๖ นโยบาย 3.22 ด ี
               
 

     4.3 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

๑ มำตรฐำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ พอใช้ 
๒ มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ดี 
๓ มำตรฐำนที่ ๓ สัมฤทธิ์ผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดีมำก 
                             คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) ดี 
 
 

                4.4 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนรวม ระดับ ระดับคุณภาพ 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

85.40 A ผ่ำน 
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 5) ด้านการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
งบประมำณ งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ 

งบด ำเนินงำน 85,548,296 78,495,965.71 91.76 

งบลงทุน 84,930,628 68,692,220.76 80.88 

เงินอุดหนุน 186,057,702 184,580,852 99.21 

งบรำยจ่ำยอื่นๆ 4,896,630 2,818,151.64 57.55 

                                                                                                         ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 

 2. ด้านยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน  6  ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย  ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่  4  ขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สรุปได้ดังนี้ คือ 
 

 
  
 
 
 
๑. โครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง 

      เขียนคล่อง และการคิดวิเคราะห์) 
 

          ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงภิญญำพัชร์  ไพเรืองโสม 
 

        วิธีการด าเนินงาน    
    ๑)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ การด าเนินงานขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

     ๒)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้างสื่อนวัตกรรม  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย  
     ๓)  สร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับเขตพื นที่ 
     ๔)  นิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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    ๕)  สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงาน 
           เชิงปริมาณ  

     ๑) ร้อยละ 95 ของครูมีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทำงด้ำนภำษำไทย 
            2) ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำที่มีนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่องและสื่อสำรได้ 
   เชิงคุณภำพ 
     3) ผู้เรียนมีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและสำมำรถใช้
กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้ในศตวรรษที่ 21 
              เชิงคุณภาพ   
              ผู้เรียนมีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและสำมำรถใช้กำร
อ่ำนเป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

  ปัญหา/อุปสรรค 
    เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  มีกำรกระจำย

ในหลำยพื้นท่ี จึงท ำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำน ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพเหตุกำรณ์ 
 

         ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     ควรจัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยภำยใต้สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  ระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนภำษำไทยและ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ  
ภาพกิจกรรม 

              
 
                           
       
 
 
 
 
 
 

ภำพกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเทคนิค
กำรสร้ำงสื่อ 
นวัตกรรม เขียนได้
ลำยมือสวย ช่วยฝึก
สมำธ ิ
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 ๑. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖4 

 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายส าราญ  ศรีจันทร์, นางนวพร  ค าแหงพล, นายวิทวัส พันธ์วงศา 
 

        วิธีการด าเนินงาน   กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.สกลนคร เขต 2 ได้ด ำเนิน 
กิจกรรมตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ ศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี 2564 จ ำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้  

๑) กิจกรรมพัฒนำครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 
๒) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสภำนศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ 
๓) กิจกรรมพัฒนำองค์กำร 

            โดยใช้วิธีการด าเนนิงานดังนี้ 
             ๑)  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรผู้เข้ำรับกำรอบรม 
             ๒)  จัดท ำโครงกำร 
              ๓)  แต่งตั้งคณะท ำงำน/ประชุมคณะด ำเนินงำน/ก ำหนดขอบเขตเนื้อหำ/ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่  
              ๔)  เชิญวิทยำกรผู้มีควำมรู้ 
              ๕)  ด ำเนินกำรอบรม ตำมวันเวลำก ำหนด  
 

ผลการด าเนินงาน 
           เชิงปริมาณ  

1) มีผู้เข้ำร่วมกำรพัฒนำ จ ำนวนร้อยละ 100 จำกกำรส ำรวจควำมประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรม 
             เชิงคุณภาพ   
              ๑)  ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ทักษะ  สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นครูมืออำชีพ  
              ๒)  ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ มีเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม ในกำรด ำรงวิชำชีพครู  

๓) ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำเกิดกำรเรียนรู้ และยอมรับในกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร น ำมำใช้ในกำร  
อบรม กำรเรียนกำรสอน  

 

ปัญหา/อุปสรรค   เนื่องจำกปีงบประมำณ 2564  มีเหตุกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ด ำเนิน 
กิจกรรมต่ ำงๆ  ตำมโครงกำรเพ่ิ มประสิทธิภ ำพ ศักยภำพครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ปี  2564                              
ไม่ครบถ้วน และด ำเนินกิจกรรมด้วยอุปสรรค เพรำะต้องป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
 
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                     
 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 



หนา้ 20 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต้องมีดูสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ปัจจุบันของประเทศและ 

โลก ว่ำไปทิศทำงใด เพ่ือจะได้พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้พัฒนำและเจริญควบคู่กันไป   ส ำหรับกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ในปีงบประมำณ 2564 สพป.สกลนคร เขต 2 
ได้ด ำเนินกำรในรูปแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสำน เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง  และป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 
 
 
                                                              ภาพกิจกรรม 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖4 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖4 
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๑.โครงการ  การจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเกษมณี   บุตรน้อย  
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
  โครงกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนยำกจนผ่ำนระบบสำรสนเทศ  เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนในกำรขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค)  
จำกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลนักเรี ยนยำกจนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ  ให้ เจ้ำหน้ำที่ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนยำกจน ภำคเรียนละ 1  ครั้ ง  
ดังนี้ 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือชี้แจงแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำข้อมูล  และกำรน ำ 
ข้อมูลนักเรียนเข้ำสู่ระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน cct. ภำคเรียนที่ 2/2563  ในวันที่ 3  ธันวำคม  2564 
ณ หอประชุมรวมใจสำมัคคี  สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มเป้ำหมำยคือครูที่รับผิดชอบกำรจัดท ำข้อมูล จ ำนวน 255 
คน 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือชี้แจงแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำข้อมูล  และกำรน ำ  
ข้อมูลนักเรียนเข้ำสู่ระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน cct. ภำคเรียนที่ 1/2564  ในวันที่ 8 -9 กรกฎำคม  
2564 ณ หอประชุมรวมใจสำมัคคี  สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มเป้ำหมำยคือครูที่รับผิดชอบกำรจัดท ำข้อมูล 
นักเรียนยำกจน จ ำนวน 255 คน 
 

         ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ ครูที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ตำมโครงกำรดังกล่ำว จ ำนวน 255 คน มี
ควำมรู้ เข้ำใจ สำมำรถคัดกรอง  และน ำเข้ำข้อมูลนักเรียนในระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน cct. ได้ครบถ้วน 
นักเรียนในสังกัดได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนพิเศษพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค) ปี
กำร ศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน  19,531   คน  เป็นเงินทั้งสิ้น  31,109,000  บำท   
         เชิงคุณภาพ ครูที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ตำมโครงกำรดังกล่ำว มีควำมรู้ เข้ำใจ สำมำรถ
คัดกรอง  และน ำเข้ำข้อมูลนักเรียนในระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน cct. ได้ครบถ้วน ทันตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 

        ปัญหา/อุปสรรค 
๑) ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกต้องน ำเข้ำข้อมูลตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนของ 

กองทุนฯฯ จึงท ำให้โรงเรียนบำงแห่ง ไม่สำมำรถคัดกรองนักเรียนได้ครบทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การขยายโอกาส การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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๒) กำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ ท ำให้ไม่เข้ำใจระบบ และวิธีกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ท ำให้ 
นักเรียนเสียโอกำสที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ 
 
        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ควรจัดสรรงบประมำณส ำหรับจัดอบรมให้ควำมรู้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเนื่องจำกระบบมี
กำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ และโรงเรียนมีกำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง 
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนทุกภำคเรียน 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ การจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ การจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ 
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๒. โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย  ศรีวงษา 
 

      วิธีด าเนินงาน 
 1) ประชุมคณะท ำงำน พฤศจิกำยน 2563   
 2) ประชุมพัฒนำบุคลำกำรสำรสนเทศ ภำคเรียนที่ 2/2563 เดือนพฤศจิกำยน 2563    
 3) ประชุมพัฒนำบุคลำกำรสำรสนเทศ รอบสิ้นปีกำรศึกษำ เดือนมีนำคม 2564    
 4) ประชุมพัฒนำบุคลำกำรสำรสนเทศ ภำคเรียนที่ 1/2564  เดือนพฤษภำคม 2564    
 5) จัดท ำเอกสำรสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2564 เดือนสิงหำคม 2564 
   

     ผลการด าเนินงาน  
เชิงคุณภาพ  
1) ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 255 คน  
2) คณะท ำงำนในสังกัด จ ำนวน 20 คน  
เชิงปริมาณ  
1) ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้อง  
2) โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง แม่นย ำ และเป็นปัจจุบัน  
3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีข้อมูลสำรสนเทศที่มีคุณภำพ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  

และเผยแพร่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  
 

ปัญหา อุปสรรค   
-เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) จึงเปลี่ยนรูปแบบกำร

ด ำเนินกำรเป็นกำรประชุมแบบออนไลน์ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
-ไม่มี- 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
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๑. โครงการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
                              /นายสนธยา  หลักทอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑) ประชุมคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
๒) วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 

 

ผลการด าเนินการ 
     เชิงปริมาณ 
     ๑)  จัดประชุมคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

กำรศึกษำ จ ำนวน ๓ ครั้ง 
 ๒)  วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน  จ ำนวน  ๒ เรื่อง ได้แก่ 
กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนคุณภำพด้วยรูปแบบ  7 C และ กำรนิเทศกำรศึกษำด้วย 
“SPARE-Model” 

ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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     เชิงคุณภาพ 
๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ มีกำรติดตำม  

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่เป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
                ๒) ผลกำรวิจัยได้รับรำงวัลในระดับประเทศ ดังนี้ 
  - กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนคุณภำพด้วยรูปแบบ  7 C ได้รับรำงวัล
ในกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.  OBE Awards   รำงวัลผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำ
ยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
  - กำรนิเทศกำรศึกษำด้วย “SPARE-Model” ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดนวัตกรรมใน
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑) งบประมำณในกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงจ ำกัดและได้รับกำรจัดสรรล่ำช้ำ 
๒) งบประมำณค่ำตอบแทน(เบี้ยประชุม)  ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้   กระทบต่อขวัญและก ำลังใจของ 

คณะกรรมกำรโดยเฉพำะผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ต้องเสียสละเวลำเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำ และจะส่งผลให้ไม่มีผู้สนใจที่จะเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรในครำวต่อไป 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       - ไม่มี – 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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2. โครงการ ประชุมคณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่      

           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน 
           เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  
 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรินทร์  ศรีสร้อย 
 

 วิธีการด าเนินงาน 
1)  จัดท ำโครงกำรประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2)  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ  เป็นกำรแต่งตั้งบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดประชุม
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3)  จัดท ำหนังสือเชิญและแจ้งเชิญเข้ำร่วมประชุม  เป็นกำรจัดท ำหนังสือเชิญประชุมกลุ่มเป้ำหมำย
ของตำมแต่ละกิจกกรม โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นผู้ก ำหนด
วันจัดประชุม   

4)  ประสำนงำนผู้ที่ เกี่ยวข้องเตรียมเนื้อหำสำระในกำรเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม  คือกำร
ด ำเนินกำรประสำนเจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่มงำนที่มีข้อรำชกำรแจ้งผู้เข้ำประชุมทรำบน ำส่งผู้รับผิดชอบกำรจัดประชุม
น ำเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 

5) ประสำนเรื่องสถำนที่  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่ม  เป็นกำรด ำเนินกำรจองห้องประชุม และกำร
จัดท ำเอกสำรในกำรยืมเงินรำชกำรในกำรจัดซื้ออำหำรว่ำงและเครื่องดื่มต่อไป 
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6)  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  เป็นกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมเมื่อได้รับข้อรำชกำร
จำกกลุ่มงำนต่ำงๆ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ และกำรจัดท ำบัญชีลงเวลำ 

7)  ด ำเนินกำรประชุม  โดยประธำนด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  และ
ผู้รับผิดชอบฝ่ำยเลขำนุกำรด ำเนินกำรจดรำยงำนกำรประชุม  และบันทึกเสียงกำรประชุมเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม 

8)  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม  เมื่อด ำเนินกำรประชุมเสร็จผู้รับผิดชอบเลขำนุกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมจำกกำรจดบันทึกและจำกเทปที่บันทึกเสียงไว้  แล้วเสนอประธำนพิจำรณำอนุมัติ   

ผลการด าเนินกิจกรรม  
   เชิงปริมาณ 
          1) กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง  มีกำรจัดประชุมจ ำนวน  3  ครั้ง 
ผู้เข้ำร่วมประชุมเฉลี่ยครั้งละ  295  คน  
         ๒) กิจกรรมที่ ๒  กำรประชุมคณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒   มีกำรจัดประชุมจ ำนวน  9  ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม
เฉลี่ยครั้งละ  28  คน 
                   3) กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  
จ ำนวน  -  ครั้ง 
          4) กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  จ ำนวน  4  ครั้ง 
    เชิงคุณภาพ 
        ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และนโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒ อย่ำงต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน  ตลอดจนได้รับฟังควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันใน 
 

     ปัญหา/อุปสรรค 
   เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในปฏิทิน  
      

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดประชุมได้ สำมำรถน ำโปรแกรมต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ในกำรจัดประชุม
รูปแบบออนไลน์เข้ำมำช่วย เช่น โปรแกรม ZOOM ,Facebook Live ,Google Meet เป็นต้น เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัด
ประชุมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
 
 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทกุแห่ง 
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ภาพกิจกรรม 
 

การประชุมคณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
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การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

 
 
 
 
 
3.  โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าผู้เกษียณอายุราชการ     
     ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
  

          ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มอ านวยการ/นางสุรีย์พร ปาละสานต์   
 

          วิธีด าเนินงาน 
กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำร    

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำร  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๔  สนองนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยที่  ๓  ด้ำนกำร
พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  เป็นโครงกำรต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงที่มีคุณค่ำสมกับค ำว่ำ “ปูชนียบุคคล”  เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  ตลอดจนให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีโอกำสพบปะ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์  ควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  เพ่ือน ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  โดยมีวิธีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) จัดเตรียมโครงกำร  เพื่อเสนอให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
3) ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  เพื่อวำงแผนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
4) ด ำเนินกำรตำมโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

ลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๔   
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5) สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 

          ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
  ตำมเป้ำหมำยก ำหนดผู้เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำร่วมโครงกำร  ๑๕๘  คน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ได้จัดกิจกรรมตำมโครงกำรในวันที่  ๒๓  กันยำยน  ๒๕๖๔  มีผู้
เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  ๑๒๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๖๔   
       เชิงคุณภาพ 
  เนื่องจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  รวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดได้ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรเป็นเวลำยำวนำน  มีผลงำนที่สร้ำงประโยชน์ต่อประเทศชำติ  เป็นก ำลังส ำคัญในกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก
นักเรียน  พัฒนำเยำวชนให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ  จึงถือได้ว่ำเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่ำ  เพ่ือเป็นกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับผู้เกษียณอำยุรำชกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงสมเกียรติ  มีพิธีมอบใบประกำศเกียรติ
คุณและของที่ระลึก และกำรฟังบรรยำยเรื่องกำรบริหำรกำรเงินหลังเกษียณอำยุรำชกำรโดยวิทยำกรจำกกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ำกัด  ธนำคำรออมสิน  และธนำคำรกรุงไทย ซึ่ง
เป็นกำรแสดงออกถึงควำมรักควำมสำมัคคีของบุคลำกรในองค์กร  และเป็นโอกำสที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้แสดงควำมยินดีกับผู้ เกษียณอำยุรำชกำร  จึงเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและใช้
งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำ 
 

    
ปัญหา/อุปสรรค 

   เนื่องจำกกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ส่งผลให้กิจกรรมต้องท ำด้วยควำมระมัดระวัง ต้องมีมำตรกำรป้องกันต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ร่วม
กิจกรรมอย่ำงเคร่งครัด    
 
 
            ภาพกิจกรรม 
 
       

ภาพกิจกรรม 
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4.  โครงการ  “ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร” 
  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มอ านวยการ/ นางปาริชาติ  มณีโชติ   
 

          วิธีด าเนินงาน 
 ๑) เสนอโครงกำร ประชุมวำงแผน 
  ๒) ประชุมวำงแผนชี้แจงรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำน 
  ๓) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

๔) ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 

          ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 

๑) ข้ำรำชกำรสังกัด สพป.สกลนคร  เขต ๒  จ ำนวน  ๖๑ คน 
  2) ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน ๓   คน 
  ๓) ลูกจ้ำงชั่วครำว ๑๓ คน 
   ๔) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว เข้ำร่วมกิจกรรมทำง
ศำสนำและกีฬำสำนสัมพันธ์ ครบทุกคน 
       เชิงคุณภาพ 

 ๑) คณะผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ทุกคน  มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิถีแห่งกำรท ำบุญร่วมกันในวันส ำคัญทำงศำสนำ 
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            ๒) คณะผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน และลูกจ้ำง ใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ ทุกคน  ได้มีโอกำสในกำรพบปะ  เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหำ 
เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นพุทธมำมกะที่ดี หรือแนวทำงในกำรพัฒนำในเรื่องอ่ืน ๆ 

๓) เกิดควำมสำมัคคี และสำยสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคลำกรของ สพป.สกลนคร  เขต 
 

   ปัญหา/อุปสรรค 
 กำรจัดโครงกำร“ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร” กิจกรรม วันสงกรำนต์  เนื่องจำก

กำรจัดโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่งผลให้
กิจกรรมต้องท ำด้วยควำมระมัดระวังต้องมีมำตรกำรป้องกันต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่ำง
เคร่งครัด ท ำให้ประสิทธิภำพลดน้อยลง  

 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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5. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
    งบประมาณ 2564 
 

          ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเพียงพธู  ธิโสภา 
 

    วิธีด าเนินงาน 
1) ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงกำรจัดท ำแผน เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ กฎหมำยนโยบำย 

ที่เก่ียวข้อมกับกำรจัดท ำแผน ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
2) กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มกรองแผน  เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนฯ ที ่                      

คณะกรรมกำรยกร่ำงแผนได้จัดท ำข้ึน 
3) จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำฯ  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564  ส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนใน 
สังกัดมีก ำรอบยุทธศำสตร์เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2) ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2564 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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3) ร้อยละ 100 ของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2564  
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 สนองยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
  เชิงคุณภาพ 

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีกรอบ 
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2564 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

2) ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ  ร่วมพัฒนำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและน ำ  
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

3) โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563-2564  และแผนปฺฎิบัติ  
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป 
ประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
    
  
 
 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค  
กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ทั้ง 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ต้องรอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดกรอบและนโยบำย
ด ำเนินงำนมำก่อน ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน ประกอบกับกำรอนุมัติใช้แผน มีควำมล่ำช้ำ
ไม่ทันในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ เนื่องจำกต้องผ่ำนที่ประชุม อกศจ. และ กศจ. ก่อน ซึ่งมีก ำหนดกำรจัด
ประชุมน้อย จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

ข้อเสนอแนะ 
            -ไม่มี- 
 

6. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดท าแผนระดับ 
    ที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

          ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนภสร  มีระหันนอก 
 

    วิธีด าเนินงาน 
๑) จัดประชุมชี้แจงกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแนวทำงกำรจัดท ำแผน 
     ระดับ 3 
๒) สรุปรำยงำนผล 
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 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
  กำรอบรมครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเขียนแผน จ ำนวน  302  คน 
แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จ ำนวน 153 คน   รุ่นที่ 2 จ ำนวน 149 คน 
  เชิงคุณภาพ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ 
ยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำใจแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับ 3   ที่มีควำมชัดเจนทั้งทำง 
ด้ำนควำมจ ำเป็นของแผน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของแผนและกำรก ำหนดชื่อแผนได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือให้เกิด
กำรถ่ำยระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  

ปัญหา/อุปสรรค  
  - งบประมำณจ ำกัด ท ำให้ไม่สำมำรถจัดได้ครบกระบวนกำร 
ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี- 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดท าแผน 

ระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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7. โครงการ การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 

          ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า 
 

    วิธีด าเนินงาน 
๑) ต้อนรับกำรตรวจรำชกำร  และตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  โดย 

พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  และประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้ำนดอนม่วย อ ำเภอพรรณำนิคม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 

๒) ประเมินผล สรุปรำยงำนผลติดตำม  
 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชิงปริมาณ  
  - พัฒ นำตั วชี้ วัด และกรอบภำรกิ จกำรตรวจรำชกำรตำมน โยบำย  และยุท ธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมท่ีก ำหนดไว้  
  เชิงคุณภาพ  
  - เพ่ือน ำมำเป็นเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยส ำคัญ และกำรแก้ไข 
กำรศึกษำในพ้ืนที่ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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ปัญหา/อุปสรรค  
  - หนังสือแจ้งกำรตรวจเยี่ยมกระชั้นชิด ท ำให้กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ลดลง  
 

ข้อเสนอแนะ 
- ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)    

ควรตรวจเยี่ยมผ่ำนสื่อทำงไกล หรือลดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรม 
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8. โครงการ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชอบกิจ  กนกหงส์ 
 

       วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 มีกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ  

นวัตกรรม เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตำมบริบทของพื้นที่และผู้เรียน 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑) จัดกิจกรรมกำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 
๒) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย 

นวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรฯ 
                     ๓) จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรฯ 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำนวัตกรรมสู่ควำมเป็นเลิศ 
5) จัดกิจกรรมกำรก ำกับ ติดตำมประเมิน สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผล 
กิจกรรมที่ 2 จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน เช่น  

กำรน ำเสนอผลงำนนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่ำย ฯลฯ เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
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1) จัดกิจกรรมกำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 
2) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย 

นวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรฯ  
            3) จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรฯ 
            4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำนวัตกรรมสู่ควำมเป็นเลิศ  
            5) จัดกิจกรรมกำรก ำกับ ติดตำมประเมิน  

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
1) จัดกิจกรรมกำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 
2) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย 

นวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรฯ  
3) จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรฯ 
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำนวัตกรรมสู่ควำมเป็นเลิศ  
5) จัดกิจกรรมกำรก ำกับ ติดตำมประเมิน  

 

        ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  
  1) ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จ ำนวน 16 คน 
  2) ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 255 โรงเรียน 
 
 

    
เชิงคุณภาพ  
  1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐำนเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
กำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
  2) โรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมภำรกิจ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
  3) ผู้บริหำร มีนวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จตำม
นโยบำยและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
  4) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะส ำหรับกำรปฏิบัติงำนจำกกำรใช้
นวัตกรรมกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
  ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด 19 ท ำให้กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือ
ด ำเนินกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
 

  วิธีการแก้ไขปัญหา 
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 สพป.สน. เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงและแจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

ภาพกิจกรรม 

การด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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9.โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางญาณิศา  ดวงสีทอง 
 

 วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการ 
๑) เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณ 
๒) วำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 
๔) นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
๕) ประเมินโครงกำร  
๖) สรุป/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

          ผลการด าเนินงาน 
                  เชิงปริมาณ 

  ๑)  ครูแกนน ำทั้งสิ้น 60 คน ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ 

1) ครูแกนน ำและครูบรรณำรักษ์เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและบริหำร
จัดกำรห้องสมุดได้ตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียน 

2) ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนได้หลำกหลำยและต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักกำรอ่ำน 
3) ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

 
 
 

      ปัญหา/อุปสรรค  
- กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019     

(Covid-19) ท ำให้กำรจัดกิจกรรรมไม่ได้ฝึกปฏิบัติมำกนัก  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1)  ควรเพ่ิมสื่อส่งเสริมกำรอ่ำนระดับมัธยมด้วย 
2)  ควรจัดอบรมจัดหมวดหมู่และระบบกำรยืม-คืน 
3) ควรจัดอบรม กำรท ำสื่อกำรสอนที่ส่งเสริมกำรอ่ำน 
4) จัดให้มีกำรอบรมระบบออนไลน์เพรำะกลัวสถำนกำรณ์โควิด 
5) จัดให้ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วมกิจกรรมภำคปฏิบัติมำกกว่ำนี้ 
6) สถำนที่รับประทำนอำหำรไม่เหมำะสม ไม่เพียงพอ 
7) มีประโยชน์ ควรจัดให้มีกำรอบรมอีก 
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ภาพกจิกรรม 
โครงการ ส่งเสริมกจิกรรมรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
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10.โครงการ  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่  
 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญตา  สุรินทร์  
 

 วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการ  
วิธีกำรด ำเนินงำน 

  จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
 

          ผลการด าเนินงาน  
                  เชิงปริมาณ 

  ๑)  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 จ ำนวน 74 คน  
  เชิงคุณภาพ 

จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน โครงกำร 64097858172 เลขที่ใบสั่งซื้อ 66/64 ดังนี้   
- 
     

ปัญหา/อุปสรรค  
- ไม่มี – 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ไม่มี - 
    

 

ตารางผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1 โครงกำร ยกระดับคุณภำพกำรเรยีนกำรสอน
ภำษำไทย (เดินหน้ำพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้อ่ำน
คล่องเขียนคล่อง และกำรคดิวิเครำะห์) 
 

275,000 89,800 นำงภิญญำพัชร์  ไพเรืองโสม 

 
 รวม  275,000 89,800    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 
โครงกำร กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 200,000 62,200 

นางนวพร  ค าแหงพล 
และคณะ 

 
 รวม 200,000 62,200   

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1 
โครงกำร กำรจัดท ำข้อมลูนักเรยีนยำกจนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ 

17,940  17,940 นำงเกษมณี  บุตรน้อย       

2 
โครงกำร พัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ 

 140,200  140,200 นำยดนัย ศรีวงษำ 

 
 รวม 158,140  158,140   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 

1 โครงกำร ประชุม กตปน. 
58,400 12,550 นำยสนธยำ หลักทอง 

และคณะ 

2 
กำรประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2  105,220  28,760 น.ส.อัจฉรินทร์ ศรีสร้อย 

3 

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ  และลูกจ้ำงประจ ำผูเ้กษียณอำยุรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖3   

110,600  98,600 นำงสุรีย์พร ปำละศำนต์      



หนา้ 48 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

4 
โครงกำร เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร 

 44,600  5,000 นำงปำริชำติ  มณโีชติ  

5 
โครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏบิัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

158,320 158,320 นำงเพียงพธู  ธิโสภำ 

6 
โครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแนวทำงกำรจัดท ำแผน 
ระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำต ิ

67,200  67,200 นำงนภสร  มรีะหันนอก 

7 
โครงกำร ตรวจตดิตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร ์ 63,600  51,606 นำงฐิตำภรณ์  แก้วก่ำ 

8 
โครงกำรพัฒนำรปูแบบนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรเรียนรู้ 
ขับเคลื่อนกำรเรียนกำรเรียนรูสู่่ศตวรรษท่ี 21  

122,400  35,800 นำยชอบกิจ  กนกหงส์ 

9 
โครงกำร ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนและกำร 
พัฒนำห้องสมุด 58,580  38,724 นำงญำณิศำ  ดวงสีทอง 

10 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำร   น.ส.ขวัญตำ   สุรนิทร ์

     

 
รวมทั้งสิ้น     

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด้วยนวัตกรรม” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพตำมหลักสูตร มีควำมสำมำรถ 
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 4. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนให้
มีคุณภำพ 
 5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติงำน และน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด ำรงชีวิต 
 6. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสและพัฒนำให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ ตำม

หลักสูตร มีควำมสำมำรถเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ  

2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ  ในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และน้อมน ำหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด ำรงชีวิต 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นในการปฏิบัติงานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และโรงเรียน 
1. “ไฉไล ปลอดภัย มีคุณภำพ” ไฉไล คือ สวยงำม ดูดี ควำมสะอำดโดยใช้ หลัก 5 ส. ควำมปลอดภัย คือ 

ปลอดภัยจำกภัยต่ำงๆ และมีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนทุกๆ ด้ำน  
2. “นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดค ำนวณเป็น เน้นควำมดี มีทักษะอำชีพ บูรณำกำรวิชำ”  ซึ่งในเด็ก

ประถมก็จะเน้นนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้  คิดค ำนวณเป็น  เน้นควำมดี  ในเด็กโตระดับมัธยมศึกษำเน้นมีทักษะ
อำชีพ บูรณำกำรวิชำ 

3. “องค์กรมำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล ประสำนสำมัคคี มีควำมสุข”  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบันหลัก   

ของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย  เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำร  

ด ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ

ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำร
พ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพ กำรนิเทศติดตำม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

4.1 เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 
4.2 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

5.1 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
6.2 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 

 

 

 

 

ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปฐีาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
จงรักภักดี ต่อสถำบันหลัก ของ
ชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร “ศำสตร์
พระรำชำ”มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
อย่ำงยั่งยืน 

100 100 

ร้อยละ  ของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและเสริมสร้ำง
วิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติ
วิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 

ร้อยละ ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

100 100 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

100 100 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนิน
ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคต 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
ชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและ
อนำคต 

- 100 

ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรของศูนย์ดูแลช่วยนักเรียนจัดตั้ง
กองทุนช่วยเหลือนักเรียน 

- 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินตนเอง
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป 

100 100 

ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน 

- 100 

ร้อยละ ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 

100 100 

ร้อยละ ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรประเมินสมรรถนะ ในระดับดีข้ึนไป 

- 100 
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ร้อยละ ของสถำนศึกษำที่สอนในระดับม.ต้น ที่
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน 
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมิน
ระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

- 100 

2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ มี
ควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำม
หลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะ
ที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถ
ในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพควำมต้องกำรและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่
เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

100 100 

ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรปรับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสู่รูปแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learnning) 

80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 พัฒนำผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

- 100 

จ ำนวนผลงำนด้ำนกำรวิจัยของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4.1 เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำ
เทียมและเสมอภำค 

ร้อยละ ของผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

100 100 

ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
สมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม
ตำมควำมจ ำเป็น 

- - 

ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรคัดกรองนักเรียนที่
มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

- 100 

4.2 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 

100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

ร้อยละ ของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์

- 100 
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สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ ของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมตระหนัก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 

100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
6.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้
มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีกำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล 

- 100 

ร้อยละ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน (ITA)ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
85 

- 85 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่มีกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและ
บุคลำกร 

100 100 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่มีประสิทธิภำพ 

100 100 

ประสิทธิภำพของระบบนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

- 100 

ประสิทธิภำพของระบบกำรวัดประเมินผล - 100 

6.2 พัฒนำสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพ และตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียน 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำตำมบริบท 

- 100 

ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กมีกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำร 

- - 
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