
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน        

กระทรวงศึกษำธิกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำร

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ    

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน        

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 

 

                                 คำนำ       
 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑  เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่ ๗ 

อำเภอของจังหวัดสกลนคร โดยในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ใช้แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเครื่องมือการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยตอบสนองและบรรลุ
ตามวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ เป้าประสงค ์บรรลุผลผลิตตามตัวชี้วัดและดำเนินตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว  
จึงต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นการดำเนินงานเน้นกระบวนการ และข้ันตอนอย่างเป็นระบบ 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดทำขึ้น
เพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   ซึ่งเนื้อหาสำระสำคัญของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยบริบท
องค์กร ทิศทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการดำเนินงาน
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และทิศทางการพัฒนา 

 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงใคร่ขอขอบคุณบุคลากรทุกกลุ่ม
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 
 
 

กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
                                                                                                                         หน้า 

 

คำนำ                          ก 
 

สารบัญ                               ข 
 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป 
 โครงสร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑    ๑ 
 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ        ๒ 
 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม       ๒ 
 องค์คณะบุคคล                   ๓  
 แผนที่ตั้ง / เขตบริการโรงเรียน        ๔  
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา         ๕ 
 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑             ๙ 
 

 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการจัดการศึกษา   
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์                                                           ๑๑             

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ สพฐ. / งบประมาณ            ๒๐  
 

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท                                          ๒๑  
ส่วนที่ ๔  ทิศทางการพัฒนา                                                                               ๔๐                                                                        
                                     
ภาคผนวก   

คณะทำงาน    
      

        

ข 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ 

 
 
 
 

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 

กลุ่มอำนวยการ 
- บริหารงานท่ัวไป 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ประสานงาน 

ฯลฯ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
- พัฒนาหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
- วัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
- สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
- นิเทศ ติดตามประเมิน  
  ระบบบริหาร  
- ประกันคุณภาพภายใน 
- งานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

ฯลฯ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
- แผนปฏิบัติการ 
- จัดต้ังและจัดสรร    
  งบประมาณ 
- ติดตามประเมินผล 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

-ส่งเสริมคุณภาพ     
 การจัดการศึกษา 
-ส่งเสริมกิจกรรม     
 นักเรียน 
-ส่งเสริมกิจการพิเศษ 

ฯลฯ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - บริหารงานบุคคล ฯลฯ 
 

ศูนย์การเรียนรู ้

สถานศึกษา 

ศูนย์อำนวยการเครือข่าย 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มงานกฎหมายและคดี 
 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ 

- งานบริหารการเงินฯ 
- งานการเงินและพัสดุ 

ฯลฯ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
 
 
 
- งานก 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

ส่วนที่ ๑ 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒ 

 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

๑@@๑ 

 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่              
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราช บัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔ ข้อ ๕  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง           
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  ๓. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๔. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๕. ศึกษาวิเคราะห ์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
  ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน          
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๘. ประสานส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่น รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน          
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๙. ดำเนินการ ประสานงาน ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
     ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่  
  ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
 
 
๑.  นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
๒.  นายชัยยงค์  ธุรารัตน ์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
๓.  นายวิทยา  ชุมปัญญา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
๔.  นายสท้าน  วารี         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
๕.  นางชรินดา  พิมพบุตร      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
 
 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม  
 
 
 

 ๑.  นางสมหมาย  นันทราช           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 ๒.  นางสาวอารมณ์  สุทธิอาจ          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 ๓.  นางสาววารุณี  บารมี               ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 ๔.  นางสมบัติ  แก้วมะ             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๕.  นางอรัญญา  แสนสีแก้ว          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๖.  นางญาณิชศา   โชติธนผล          ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๗.  นายสมพร  หลิมเจริญ           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
            ๘.  นายไพบูรณ์  คำภูม ี                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                          เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                                   
 ๙.  นางนิราตรี    รักษาภักดี           ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๑๐. นางพินทุมดี เหล่ากว้าง             รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี            

                                                
                     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 
 

 ๑.  นายไพรวัลย์  จันทะนะ               ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายฉลาด   วรรณทอง               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
 ๓.  นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.  นายปัญยุต  นันทราช              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๕.  รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
 ๖.  นางสาววรนารถ  พรหมสาขา ฯ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย     
 ๗.  นางกษมน  มังคละคีรี             กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  
 ๘.  นายสมพร  หลิมเจริญ          กรรมการและเลขานุการ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ 

 

แผนที่ตั้ง / เขตบริการโรงเรียน 
 

    
 

 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
   สถานที่ตั้ง    
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   มีอาคารปฏิบัติงาน                 
จำนวน ๒  หลัง ประกอบด้วย 

๑. อาคารอำนวยการ  ที่ตั้งถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    
รหัสไปรษณีย์ ๔๗๐๐๐     
               โทรศัพท์  สารบรรณกลาง                             ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๑ 
       กลุ่มอำนวยการ                                              ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๑ 
       กลุ่มนโยบายและแผน                         ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๓ 
       กลุ่มบริหารงานบุคคล                         ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๒ 
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                 ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๒ 

              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                         ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๑ 
             กลุ่มตรวจสอบภายใน                                      ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๑  
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                           ๐-๔๒๙๗-๐๑๔๐  
     โทรสาร สพป.สกลนคร เขต ๑                                        ๐-๔๒๙๗-๐๑๓๔ 
       

๒. อาคารนิเทศ ที่ตั้ง ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  
รหัสไปรษณีย์ ๔๗๐๐๐     
                        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                      ๐-๔๒๙๗-๐๒๑๐ 
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา    ๐-๔๒๙๗-๐๒๑๐  
                 

          
                                           แผนที่เขตบริการ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
                          
 
                                                                
 

 
 
   

                     
     
 
                                
 
 

 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ 

 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
  
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและส่งเสริม 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เด็กด้อยโอกาส   
และเด็กพิการ ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงาน กำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับ 
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   
มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน ๑๗๕ โรงเรียน นักเรียนในสังกัด 
จำนวน  ๓๖,๐๘๒  คน   รูปแบบการบริหารจัดการ โดยแบ่งโรงเรียนเป็น  ๑๖  ศูนย์อำนวยการเครือข่าย 
และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ๑๔ ศูนย์ ประกอบด้วย 
 
 
 
 

 

              ข้อมูล ณ วันที่ ๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ศูนย์อำนวยการ

เครือข่าย 
ที่ตั้งศูนย์โรงเรียน ประธานศูนย์ 

จำนวน
โรงเรียน 

๑ กุสุมาลย์ ๑ บ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕  ๑๓ 
๒ กุสุมาลย์ ๒ บ้านหนองบวัสร้างวิทยาคาร นายผดุง    ประพันธ์ ๑๓ (๑สาขา) 
๓ ตองโขบเหล่าโพนค้อฯ  บ้านเหล่าโพนค้อฯ นายเวศ  กุตระแสง ๑๐ 
๔ แมดด่านพลังวิทย์ บ้านแมดนาท่ม นายสงวนศักดิ์  ราชแผ้ว ๘ 
๕ โพนสามัคคี บ้านโพนวัฒนาวิทยา นายอุทัย    อินธิแสง ๙ 
๖ นาแก้วบ้านแป้น นาแก้วพิทยาคม นายสำรอง  เภาโพธิ์ ๑๑ 
๗ ภูพานทอง บ้านชมภูพาน นายวิสูตร   สวนไผ ่ ๙ 
๘ ภูผายล เขื่อนน้ำพุง นายกิตติศักดิ์   ศรีพยอม ๗ 
๙ เต่างอย บ้านกวนบุ่น นายฐานุพงษ์  เลิศวรรณวัชร์ ๑๐ 

๑๐ ธาตุเชิงชุม เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ๑๐ 
๑๑ ไตรศิลา ป่าหว้าน  ๑๓ 
๑๒ ขม้ินหนองลาด ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายสัมภาษณ์  นรภาร ๑๒ 
๑๓ ห้วยยางพังขว้าง บ้านลาดกะเฌอฯ นายบุญส่ง   สุนทรส ๑๓(๑สาขา) 
๑๔ หนองหารหลวง บ้านหนองมะเกลือ  ๑๒ 
๑๕ ถิ่นภูไท บ้านหนองไผ่ นายยุธยา     เทอำรุง ๑๑ 
๑๖ กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง นายถนอม   แพงคำฮัก ๑๕ 

ศูนย์อำนวยการเครือข่าย ๑๖ ศูนย์ 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖ 

 
                     

 
 

 
ที ่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์โรงเรียน อำเภอ 
๑ ภาษาไทย นาแก้วพิทยาคม โพนนาแก้ว 
๒ คณิตศาสตร์ อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร 
๓ วิทยาศาสตร์ เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์ฯ) เมืองสกลนคร 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ 
๖ ศิลปะ บ้านหลุบเลา ภูพาน 
๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี บ้านม่วงวิทยา กุสุมาลย์ 
๘ ภาษาต่างประเทศ บ้านจันทร์เพ็ญ เต่างอย 

 

ที ่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์โรงเรียน อำเภอ 
๙ ปฐมวัย อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร 

๑๐ แนะแนวการศึกษา บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ กุดบาก 
๑๑ วิจัยการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๑๒ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์เครือขา่ยเทคโนโลยีฯที่ ๒๕ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๑๓ ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดนักศึกษาวิชาทหาร นาอ้อยคำสะอาด เมืองสกลนคร 
๑๔ พิทักษ์สิทธิเด็ก เด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ 
 
 
 
 
ที ่ ศูนย์อำนวยการเครือข่าย โรงเรียนเครือข่าย อำเภอ 
๑ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑ บ้านม่วงวิทยา กุสุมาลย์ 
๒ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๒ ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ กุสุมาลย์ 
๓ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๓ บ้านห้วยยาง โคกศรีสุพรรณ 
๔ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๔ บ้านไร่นาดี โคกศรีสุพรรณ 
๕ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๕ บ้านโพนวัฒนาวิทยา โพนนาแก้ว 
๖ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๖ บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง โพนนาแก้ว 
๗ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๗ ชุมชนบ้านสร้างค้อ ภูพาน 
๘ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๘ อนุบาลภูพาน ภูพาน 
๙ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๙ บ้านนาอ่างม่วงคำ เต่างอย 
๑๐ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๐ อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร 
๑๑ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๑ บ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เมืองสกลนคร 
๑๒ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๒ ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร 

  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ๑๔ ศูนย์ 
 

ศูนย์เครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๑๘ ศูนย์ 
 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ 

 
๑๓ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๓ บ้านห้วยทรายวิทยา เมอืงสกลนคร 
๑๔ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๔ บ้านหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร 
๑๕ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๕ ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร 
๑๖ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๖ บ้านนาแก เมืองสกลนคร 
๑๗ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ ๑๗ บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ กุดบาก 
๑๘ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมท่ี ๑๘ ชุมชนบ้านกุดไห กุดบาก 
 
 

 
 
 

 
อำเภอ 

จำนวนโรงเรียนและนักเรียน  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

ขยาย 
โอกาสฯ 

รวม 
นักเรียน 

ครู 
สพฐ. 

พนักงาน
ราชการ 

บุคลากร 
ทาง กศ. 

หมาย 
เหตุ 

เมืองสกลนคร ๕๐ ๒๑ ๑๕,๔๘๖ 819 27 ๓๘  
กุสุมาลย์  ๒๑ ๕ ๕,๒๖๔ 297 11 ๑  
เต่างอย ๕ ๕ ๒,๒๕๐ 112 1   
โคกศรีสุพรรณ  ๑๒ ๖ ๒,๘๒๕ 156 1   
โพนนาแก้ว  ๘ ๑๒ ๓,๘๔๑ 220 15   
ภูพาน  ๘ ๘ ๓,๔๓๑ 185 9   
กุดบาก  ๖ ๘ ๒,๙๘๕ 160 8   
         รวม  ๑๑๐ ๖๕ ๓๖,๐๘๒ ๑,๙๔๙ ๗๒ ๓๙  

 

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน  ๗  ขนาด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

รายการ  
ปีการศึกษา  หมายเหตุ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ขนาดที ่ ๑ (๐-๑๒๐ คน)  ๖๐ ๖๐  ๖๑   
ขนาดที ่๒ (๑๒๑ – ๒๐๐ คน )  ๔๑ ๔๑  ๕๐   
ขนาดที ่๓ (๒๐๑ – ๓๐๐ คน)  ๓๘  ๓๘ ๓๑   

ขนาดที ่๔ (๓๐๑ - ๔๙๙ คน)  ๒๗ ๒๗  ๒๔   
ขนาดที่ ๕ (๕๐๐ – ๑,๔๙๙ คน)  ๗ ๗  ๗   

ขนาดที ่๖ ( ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ คน)  ๒ ๒  ๒   
ขนาดที่ ๗ (> = ๒,๕๐๐ คน)  ๐  ๐ ๐   

รวม ๑๗๕  ๑๗๕  ๑๗๕   
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

จำนวนโรงเรียนและนักเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต ๑ 



 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘ 

 
 
 

    

  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน      ๑๖๖ คน 
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน        ๓  คน 
 ข้าราชการครู    จำนวน    ๑,๙๔๙ คน 
 พนักงานราชการ   จำนวน        ๗๒ คน 
 ครูอัตราจ้าง    จำนวน     ๗๙  คน 
 ลูกจ้างประจำ     จำนวน        ๔๔  คน 
     รวมทั้งสิ้น              จำนวน       ๒,๓๑๓    คน    
               
 

 
 

  
 ผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต ๑ จำนวน         ๑ คน 
 รองผู้อำนวยการ  สพป.สกลนคร เขต ๑ จำนวน        ๔ คน 
 ศึกษานิเทศก์    จำนวน     ๑๔ คน 
 บุคลากร ๓๘ ค (๒)   จำนวน      ๓๙  คน 
 ลูกจ้างประจำ    จำนวน        ๕  คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว    จำนวน          ๑๘   คน 
       รวมทั้งสิ้น จำนวน            ๘๑   คน  
 

         ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนบุคลากรสถานศึกษา สพฐ. 
 

จำนวนบุคลากรสำนักงาน 
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๙ 

 
 
ผลการประเมินคุภาพนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐- ๒๕๖๑ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ๑๗๕ 
โรงเรียน พ้ืนที่รับผิดชอบ ๖ อำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อ.โพนนาแก้ว อ.กุสุมาลย์ 
อ.กุดบากและอ.ภูพาน   ในปีการศึกษาที่ผ่านได้มีโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.และที่
เขตพ้ืนที่กำหนดขึ้นลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในภาพรวมเพ่ิมสูงขึ้น ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. ๖, ม.๓ และ ม. ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. ๖, ม.๓ และ ม. ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๑๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ช่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนว Active Learning 
ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมพัฒนาตนเองด้วยคูปองครู การพัฒนางานของครูด้วยกระบวนการ 
PLC กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต ๑ ได้กำหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อยอดจากเดิมที่มีนวัตกรรมขับเคลื่อนทั้งระบบตามรูปแบบ 
๖ ขั้นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (SIX STEPS TO SUSTAINABLE SUCCES) อยู่ก่อนแล้วด้วยนวัตกรรมด้าน
การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยมีกลยุทธ์ทีสำคัญดังนี้  

๑. การสร้างความตระหนัก ด้วยการประชุมเตรียมการเพ่ือการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับ
โรงเรียนและศูนย์อำนวยการเครือข่าย ทำให้ครูเข้าใจและเห็นความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๒. การสร้างความเข้าใจด้านหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล ครูเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น 

๓. การนิเทศชั้นเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยโรงเรียนวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียน กำหนด
วิธีการแก้ปัญหา นำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และรับการนิเทศจากผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์อย่าง
เป็นระบบ 

๔. การใช้ข้อสอบวินิจฉัย โดยนำครูที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสร้างข้อสอบ ดำเนินการสร้าง
แบบทดสอบตามรูปแบบ(Test blue print) และแนวทางของ สทศ. เป็นหลักทั้ง ๔ กลุ่มสาระวิชา เพ่ือ
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผู้เรียนและกำหนดวิธีการแก้ปัญหาตามบริบทของโรงเรียนส่งผลให้
แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น 

๕. การถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
            นอกจากนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ยังได้ดำเนินการตาม
นโยบายที่สำคัญของ สพฐ.ในทุกกิจกรรม เช่น นโยบายลดภาระงานครู เพ่ิมคุณภาพผู้เรียน (เพ่ิมจนท.
ธุรการ) การพัฒนาครูด้วยคูปองครู การได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ (New DLTV) 
การอบรมพัฒนาครู   Boot Camp การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการโรงเรียน
ประชารัฐร่วมทั้งการลงพ้ืนที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 
  



          ๑๑ 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “สร้างคุณภาพผู้เรียน  สู่สังคมยุคใหม่ที่ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
     ๑.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
     ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
            ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
                ๖.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goal)  
               ๑. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
ปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

     ๒. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ี 
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     ๓. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
               ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง 
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
                     ๕. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 

     ๖. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรม 
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 
               ๗. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงาน 
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 

ส่วนที่ ๒ 
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นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

   นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
   นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                   และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา    
   นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

จุดเน้นและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  สพป.สกลนคร เขต ๑ 
   มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ๖ ด้าน ดังนี้  

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
       นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก

คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง

กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไป
ปฏิบัติได ้

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔ . ผู้ เรี ยน ได้ รั บ การ พั ฒ น าเต็ มตามศั กยภ าพ  เชื่ อ ม โย งสู่ อ าชี พ และการมี งานท ำ 

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๖ . ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้

หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
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๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
    นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                         และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา     

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global  
Goals for Sustainable Development) 
      ๒.  สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ 
พ้ืนที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
      ๓.  สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
      ๔.  งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
      ๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ 
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง 
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ 
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน    
    นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ

บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
๕. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น

หน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาในสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จาก ๑๗๕ โรงเรียน มี
นโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๗๕ โรงเรียน 
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ ๓RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๙. สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีการทำ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา     
              ๑.สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
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  ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
                  ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
      ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

นโยบายรัฐบาล(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
โดยได้กําหนดนโยบายไว้ ๑๑ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช ๒๕๕๗  มาตรา๑๙ ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดําเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
  นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
  นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิ ธี 
ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ำเติมปัญหาไม่
ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดแูลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง  
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล  การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบ  การพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหา   ยาเสพติด การค้าอาวุธ 
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การค้ามนุษย์ การกระทําอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
เป็นต้น 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจาก
รัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
  นโยบายที ่๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      นโยบายที่ ๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษาใน 
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ 
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนา 
กําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

นโยบายที่ ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

นโยบายที่ ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ 
และคล่องตัวขึ้น 

นโยบายที่ ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ  
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ 
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

นโยบายที่ ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ 
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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  นโยบายที ่๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 
พัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายที่ ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ 
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาท่ี 
ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ 
ไปทํางานในภาคเอกชน  และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที ่๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   นโยบายที่ ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
การจัดการขยะเป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติด
เชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
  นโยบายที่ ๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   นโยบายที่  ๑๐.๕  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
 

 
 
 
               

๑) เพ่ิมผลสัมฤทธิ์   ๒) สร้างจิตรักชาติ 
๓) เปิดโอกาสการศึกษา   ๔) พัฒนาสู่อาชีพ 

                     ๕) โรงเรียนได้มาตรฐาน   ๖) สำนักงานล้ำเลิศ 
                     ๗) นักเรียนเป็นเลิศได้พัฒนา  ๘) พร้อมถ้วนหน้าปฐมวัย 
 
 
 

พนัธะสญัญาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๘ วาระ 
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๑) สร้างความตระหนัก (Awareness) 
๒) นำสู่การปฏิบัติ (Attempt) 
๓) มุ่งสู่ความสำเร็จ (Achievement) 
๔) สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง (Accreditation) 
๕) ชื่นชมความสำเร็จ (Appreciation) 

 (ดังแผนภูม)ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
 
 

 สถานศึกษาดี         โรงเรียนดี  ผู้บริหารดี ครูดี  สื่อการเรียนการสอนดี  ชุมชนดี  
 นักเรียนมีคุณภาพ           ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้  รู้จักใช้เทคโนโลยี  มีวิถีแบบไทย  สื่อสารได้หลายภาษา 
 
(ดังแผนภูมิ) 
 
 
 
 
 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ชื่นชมความสำเร็จ นำสู่การปฏิบัติ 
 

สร้างความตระหนัก
ตระหนักตระหนัก 

 

สร้างความยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง 

 

มุ่งสู่ความสำเร็จ 
 

 

กระบวนการท างานสูค่วามส าเรจ็ ๕ A 

 

เป้าหมายหลกัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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สถานศึกษาดี  

นักเรียนมีคุณภาพ 
 

 

ชุมชนดี 
 

 

ผู้บริหารดี 
 

 

สื่อการสอนดี 
 

 

สถานศึกษาดี 
 
 

นักเรียนมีคุณภาพ 
 
 

โรงเรียนดี 

ผู้บริหารดี 

สื่อการสอนดี 

ชุมชนดี 

ใฝ่ดี 

ใฝ่เรียนรู้ 

รู้จักใช้เทคโนโลยี 

มีวิถีแบบไทย 

สื่อสารได้หลากหลาย 



          ๑๙ 
                                                                                                 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

“ สำนักงานมาตรฐาน  บริการด้วยใจ”  
  

      OFFICE OF EXCFLLENCE (OE) SERVICE MIND OFFICE (SMO) 
 
ค่านิยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ ( สพป.สน.๑ ) 
 
 

 ส.  =  สามัคคี (Unity)    รักใคร่ มีน้ำใจไมตรีต่อกัน 
          พ.  =  พอเพียง (Sufficiency)   การดำรงชีวิตพอดี  มีวิถีเป็นไทย 
   ป.  =  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า พึงพอใจ 

ส.  =  สร้างสรรค์ (Creativity)   สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีนวัตกรรม 
น.  =  น่ารัก (Livability)   อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร 
๑   =  หนึ่งเป็นเลิศ  (Excellency)  หนึ่งองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

 
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    เป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์  จำนวน  ๒๓  โครงการ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย สพป.สน.๑ 

 



          ๒๐ 
                                                                                                 สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนที่ ๑   งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑๔ รายการ/ค่าสาธารณูปโภค ๑ รายการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

ส่วนที่ ๒  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  
๑ เสรมิสร้างภูมิคุมกัน ภัยคุกคามจากยาเสพติด ๒๐,๐๐๐ 
๒ โครงการกีฬา สพฐ.เกมส์    ๖๑,๐๐๐ 
๓ สนับสนุนงานความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน       ๕๒,๐๐๐   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรรีัมย์     
๔ รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๒ ๒๔,๐๐๐ 
๕ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ

คิดตามแนวทาง (STEM) สู่หอ้งเรียน 
๗๐,๐๐๐ 

๖ สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ 
๗ ส่งเสริมคณุภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ 
๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการและบุคลากรฯก่อนเกษียณอายุราชการฯ     ๒๐๐,๐๐๐  
๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในการจัดความรู้ (KM) และการพัฒนาระบบ

การทำงานโดยใช้กระบวนการ PLC ของบคุลากรทางการศกึษา สพป.สน.๑ 
    ๓๐๐,๐๐๐  

๑๐ การบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ   -  
๑๑ พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพป.สน.๑      ๑๐๐,๐๐๐  
๑๒ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา       ๕๐,๐๐๐  
๑๓ การพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพภายในแนวใหม่  ตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพ ๑๔๐,๐๐๐  

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
๑๔ การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการตามระเบยีบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยทะเบียน

ประวัตอิิเลก็ทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.๑๖) 
      ๓๐,๐๐๐  

๑๕ การพัฒนาประสทิธิภาพการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานทัง้ระบบ        ๗๐,๐๐๐  
๑๖ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศและการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาและแผนปฏิบัติการ       ๕๐,๐๐๐  
๑๗ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ๓๖๐ องศาของหนว่ยงานสู่การศึกษาไทย ๔.๐             ๖๐,๐๐๐  
๑๘ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและพัฒนาศกัยภาพผู้บริหารสถานศึกษากก.บริหาร สนง./จนท.สพป.สน.๑       ๕๐,๐๐๐  
๑๙ นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชแีละพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒      ๑๐๐,๐๐๐  
๒๐ การอบรมเชงิปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรฯ ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย       ๖๐,๐๐๐   

การเลื่อนขัน้เงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒   
๒๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน       ๒๐,๐๐๐  
๒๒ นิติกรสัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒       ๕๐,๐๐๐  
๒๓ เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ ์     ๒๙๓,๐๐๐  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐,๐๐๐  
 

โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๑ 

  
 

 
                                         

 

ผลการดำเนินการ 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ดำเนินการตามภารกิจ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์    
กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ           
และนโยบายของรัฐบาล เน้นการบริหารงานแบบองค์รวมบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน                  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้  
 
 
 

ชื่อโครงการ  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยคุกคามจากยาเสพติด 
วิธีดำเนินงาน 

๑. เสนออนุมัติโครงการ  
๒. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

             ๓. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (ร.ร.ขยายโอกาสฯ ๖๕ โรงเรียน)ตามแนวทางที่กำหนด มีวิทยากรภายนอก 
ได้แก่ ตำรวจ D.A.R.E. จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนคร  สำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสกลนคร 
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ๔. ครู/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยง รายบุคคล  เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก ทั้งด้าน
ครอบครัวและด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน    

๓. เข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ณ ค่าย ตชด. จังหวัดสกลนคร 
๔. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต ๑ จำนวน ๖๕ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๒๐๐ คน (โรงเรยีนละ ๓ - ๔ คน)  
 เชิงคุณภาพ  
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียน มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
 ๒. ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
 ๓. ติดตาม/ประเมินผลครู/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ๒๐๐ คน 
ที่ผ่านการเข้าค่ายพร้อมทั้งประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
    การดำเนินงานจัดกิจกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทเนื่องจากมาจากหลายโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข        
               ควรขอรับการสนับสนุนตำรวจสายตรวจ  ดูแลและตรวจความสงบเรียบร้อยภายในค่าย 
และสถานทีต่ลอดการจัดกิจกรรม   
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

นโยบายท่ี ๒  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๒ 

  
 

 
ชื่อโครงการ  การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ปี ๒๕๖๑  (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
วิธีดำเนินงาน 

๑. เสนออนุมัติโครงการ  
๒. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการจัดการแข่งขัน 
๓. จัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯ/ระดับเขตพ้ืนที่ ตามโปรแกรมกำหนด 
๔. ตัวแทนชนะเลิศการแข่งขันร่วมกันแข่งขันระดับชาติ 
๕. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกระดับชั้นในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 เชิงคุณภาพ  

     ๑. ร้อยละของสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
               ๒. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และฝึกให้เรียนรู้เรื่องกฎกติกาและระเบียบ 

     ๓. นักเรียนไดพั้ฒนาด้านการกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
       ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอันจะนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ 
ปัญหาและอุปสรรค 
    ระยะเวลาการดำเนินงานกระชั้นชิด 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
    กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา   
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   สนับสนุนงานความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ  
          ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
          ๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
          ๔. เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน 
          ๕. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
             ๑. ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค  จำนวน  ๒๕๒  รายการ   
    ๒. เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  ๒๐  คน 
 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๓ 

  
 

 
 เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้พัฒนาศักยภาพตามความสามารถและความสนใจทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
 สถานที่พักนอนของครูและนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน  ไม่เพียงพอ และห่างจากสถานที่แข่งขัน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข      -ไม่มี-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
วิธีดำเนินงาน 
  ๑. เสนออนุมัติโครงการ/ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
  ๒. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  ๓. แจ้งโรงเรียนทราบแนวปฏิบัติ 
             ๔. จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ๑  วัน 
             ๕. รายงานการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
    ๑. ครูและผู้เรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๑ จำนวน  ๑๗๕ คน 
             ๒. จัดประกวดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  จำนวน ๑ วัน 
             ๓. คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน  จำนวน ๓๐ คน  
 เชิงคุณภาพ     
   ๑. มีการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ครูผู้สอนเพิ่มขึ้น 

  ๒. นักเรียนได้แสดงความสามารถการใช้ทักษะทางภาษาไทยด้านการคิดและการเขียนเพ่ิมข้ึน 
  ๓. นักเรียนมีผลงานผ่านเกณฑ์การประกวดในระดับดีเยี่ยม 

ปัญหาและอุปสรรค 
            ๑. การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย มีความซ้ำซ้อนซึ่งได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาไทยของโรงเรียน 
กพด. โครงการรักษ์ภาษาไทย และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งกิจกรรมที่ใช้แข่งขันเหมือนกันทุกรายการ จึงทำ
ให้โรงเรียนไม่กระตือรือร้น เนื่องจากนักเรียนที่ชนะเลิศส่วนหนึ่งเป็นคนเดิม 
            ๒. งบประมาณในการดำเนินงาน ไม่ได้มีการวางแผนขออนุมัติงบประมาณล่วงหน้าทำให้การ
ดำเนินงานเกิดปัญหาความล่าช้าขึ้น 
            ๓. กรรมการตัดสินไม่มีความรู้และทักษะในการพิจารณาผลงานนักเรียน 

  
 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๔ 

  
 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
           ๑. การสร้างความตระหนัก  ความเข้าใจ และแจ้งโรงเรียนทราบในหลักการและวิธีการดำเนินงาน 
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 
           ๒. ควรจัดกิจกรรมการแข่งขันที่หลากหลายไม่ซ้ำซ้อนในแต่ละกิจกรรม 
           ๓. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยของครูผู้สอน ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 

 
 
 
 
  
 
 
 

ชื่อโครงการ    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทางวิทยาศาสตร์ที่เน้น 
                   กระบวนการคิด ตามแนวทาง (STEM) สู่ห้องเรียน 
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนหลักสูตรการอบรม 
 ๔. ฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 ๕. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๖๕ (โรงเรียนขยายโอกาสฯ) 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี  ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน คือ ระดับม.ต้น ๖๕ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน จำนวน ๑ รุ่น 
            ๒. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา โดยการ
เข้าร่วมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี  ๒๕๖๒  โรงเรียนขยายโอกาส ฯ ทุกโรงเรียนของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 เชิงคุณภาพ 

๑. ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษา  

  ๒. ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนนำแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปขยายผล 
ให้ครูในโรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี
                   ๓. ครูผู้สอนมีทักษะคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในห้องเรียนที่ ใช้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบวิศวกรรมเป็นพื้นฐาน 
            ๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค  - ไม่มี – 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข      - ไม่มี  

 
 

 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๕ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อโครงการ   สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ /แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยและดำเนินการสอบเพ่ือค้นหาศักยภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๓. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 ๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการทดสอบวินิจฉัยเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกคน 
 เชิงคุณภาพ  

      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ และมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) สูงขึ้นในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ปัญหาและอุปสรรค   - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศกึษา 
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการออกติดตาม ประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๔. ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมและติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
กำหนดปฏิทิน 
 ๕. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 

   

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๖ 

  
 

 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

๑. สถานศึกษาได้รับการติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง                
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ , ๖  และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถทำคะแนนทดสอบระดับชาติ 

ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ ๕ ขึ้นไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษา ด้านคิดคำนวณ และด้าน 

เหตุผล ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                                     
๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 เชิงคุณภาพ 

๑. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

๒. สถานศึกษาสามารถนิเทศชั้นเรียนโดยการสังเกตจากการสอนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
และต่อเนื่อง  
ปัญหาและอุปสรรค  -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข      ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ีน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
    ก่อนเกษียณอายุราชการ สพป.สกลนคร เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. จัดประชุมวางแผนจัดงานส่งเสริมพัฒนาข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 
 ๔. ดำเนินการจัดงานตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 ๕. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
  
 

นโยบายท่ี ๓  พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 
 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๗ 

  
 

 
 ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ประชุมเพ่ือดำเนินการจัดงานส่งเสริมพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณ 
อายุราชการ สพป.สกลนคร เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จำนวน  ๑๖๐  คน 
 ๒. จัดทำประกาศเกียรติคุณบัตร   จำนวน ๑๖๐ ฉบับ 
 ๓. จัดทำหนังสือที่ระลึก    จำนวน ๑๘๐  เล่ม 
 ๔. จัดทำวีดีทัศน์ 
 เชิงคุณภาพ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ สพป.สกลนคร เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เอาใจใส่  ทำให้เกิดประโยชน์คุณานุประการแก่ทางราชการส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ขาดการประสานงานเรื่องเวลาและลำดับขั้นตอนพิธีการ ระหว่างคณะกรรมการจัดงานและ 
ผู้เกษียณอายุราชการ  ทำให้การจัดงานช้าไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
 ให้ประสานการจัดงานตามลำดับขั้นตอนให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกคน ไดท้ราบและศึกษาก่อนวัน
จัดงานจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
            ๓. พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)/ประชุมปฏิบัติการคณะวิทยบูรณากร/ 
   จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งระบบ 
  ๔.ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Education Area Management 
   Support System : AMSS++/ประชุม/ จัดทำระบบ Server ระบบ AMSS++ 
 ๕. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 

นโยบายท่ี ๔ สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๘ 

  
 

 
 ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  จำนวน ๑ แห่ง และหน่วยงาน 
ทุกระดับในสังกัด  จำนวน ๑๗๕  โรงเรียน  
   เชิงคุณภาพ  
 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

  ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
อย่างทั่วถึง นักเรียนได้เรียนเต็มเวลา มีสื่อสนับสนุนซึ่งเป็นระบบดิจิตัลที่ครูสามารถเตรียมศึกษาบทเรียนก่อน
สอนจริง  เป็นส่วนสำคัญท่ีช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้โรงเรียนในสังกัดมีค่าคะแนน O-NET สูงขึ้น 

    ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และหน่วยงาน 
ทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 การดูแลระบบแก้ปัญหาซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางให้รองรับการส่งสัญญาณรูปแบบ
ใหม่ NEW  DLTV  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ทำให้ขาดอัตรากำลัง
ด้าน ICT  ทำให้บางครั้งการดำเนินงานและการใช้บริการขาดความรวดเร็ว 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
 สร้างตระหนักให้โรงเรียนในสังกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
NEW  DLTV สู่การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ชื่อโครงการ   การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  
วิธีดำเนินงาน 
           ๑. เสนออนุมัติโครงการ  
           ๒. จัดประชุมวางแผน กำหนดกรอบ/ ประเด็น /เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
     นิเทศการศึกษา /แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
           ๓. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ ของ สพฐ.และหน่วยงาน 
    ที่เก่ียวข้อง/นิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
           ๔. ประเมินผลการออกนิเทศ/รายงานผลการนิเทศ 

นโยบายท่ี ๕  เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการ 

 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๙ 

  
 

 
ผลการดำเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 

๑. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. โรงเรียนในสังกัดที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๒๕ โรงเรียน  ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น./คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

  ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน  ๔ งาน 
 เชิงคุณภาพ  

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีเอกสารหลักฐานในการพัฒนา 
งานให้มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน 

๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค  -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข         -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
                      การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วิธีดำเนินงาน 

      ๑.  ประชุมชี้แจงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/เสนอโครงการ/แต่งตั้งกรรมการ 
          ๒.  การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและ ช่วยเหลือโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินภายนอก  
 รอบ ๔  (โรงเรียนประชารัฐในสังกัด  ๔๒  โรงเรียน) 
    ๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๑๗๕  โรงเรียน  
 (ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน, รอง ผอ.สพป.สน.๑ จำนวน ๔  คน  ศึกษานิเทศก์  ๑๔ คน) 
    ๔.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา     
 ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. ทุกโรงเรียน ได้รับการประเมินและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. ทุกโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่เข้มแข็งและพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ ๔   

เชิงคุณภาพ   
 ๑. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการรับรองคุณภาพในการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๐ 

  
 

 
 ๒. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการรับรอง
คุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) 
ปัญหาและอุปสรรค 
    ๑.สถานศึกษาในสังกัดบางแห่งยังยึดติดระบบการประเมินผลแบบเดิม  เนื่องจากขาดความรู้       
ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพแนวใหม่ 

    ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาบางโรงเรียนขาดการนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 
              ๓. ขาดความต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพ เนื่องจากย้ายสถานศึกษา 
ทาให้การขับเคลื่อนไม่ต่อเนื่อง 
              ๔. บุคลากรทุกคนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นภาระงานของคนใดคนหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
              ๑. ขับเคลื่อนและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยการพัฒนาให้
ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ แก่บุคลากรในสังกัด 
              ๒. กระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพ  
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
              ๓. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการตามระเบียบ ก.ค.ศ.  
                  ว่าด้วยทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ. ๑๖) 
 วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ/เตรียมวางแผนนำข้อมูลมาลงในระบบ  
 ๒. คณะทำงานดำเนินการโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. เจ้าหน้าตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการ  
 ๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน     
ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และธุรการโรงเรียน จำนวน  ๑๗๕  คน เข้าร่วมจัดทำ 
    ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.๗  และ ก.ค.ศ.๑๖ 

 

 

 

 

 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๑ 

  
 

 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ทุกคนมีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.๗  และ 

ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน  และถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประโยชน์สูงสุด        
ปัญหาและอุปสรรค 

 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน  ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงระบบฐานข้อมูลทะเบียน 
    ประวัติข้าราชการ ก.พ.๗  และ ก.ค.ศ.๑๖ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
 ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มาดูแลระบบฐานข้อมูลโดยตรง  
 
 
       
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                        ทั้ง ระบบ 
วิธีดำเนินงาน 

๑. จัดทำรูปเล่มแบบประเมินตนเอง จัดทำเอกสาร  วีดีทัศน์และจัดนิทรรศการสถานศึกษาประกอบ 
   กลยุทธ์ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ศธ.  
            ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ชี้แจงและรายงานนโยบายสำคัญให้ความรู้ให้สถานศึกษาในสังกัด  
   ตามนโยบายสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด กำหนดติดตามผ่าน 
   ระบบ E-MES  

 ๓. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์ระดับสถานศึกษา ในสังกัดตามนโยบายและตาม  
   โครงการพิเศษ ตามจุดเน้น ยุทธศาสตร์ สำคัญเร่งด่วน สพป. สพฐ. และนโยบายรัฐบาล 

 ๔ .จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 

 ๑. มีเอกสารแบบประเมินตนเองประกอบการติดตามของ สพฐ.ปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๔๐ เล่ม 
    ๒. มีเอกสารการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแบบ  
    ประเมินตนเอง เพ่ือรายงานและรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปีละครั้ง ๆ ละ ๔๐ เล่ม 

    ๓. มีเอกสารรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ของ สพป.สกลนคร เขต ๑๘๐ เล่ม 
             ๔. มีเอกสารพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผล และรายงานทั้งระบบ  
   ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาตามโครงการพิเศษของ สพฐ. เพ่ือรับการติดตาม  และ 
   ประเมินผล รายงานทั้งระบบ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. 
   ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และติดตามเชิงประจักษ์ 

 
 

 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๒ 

  
 

 
  ๕. สถานศึกษาในสังกัดได้รับตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินบริหาร 

  จัดการในสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านวิชาการ 
                 ๖. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่ศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อ 
  นำนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  และระดับสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง  ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอ่ืน   
   เชิงคุณภาพ  

 ๑. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาการดำเนินการตามกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖  
   ยุทธศาสตร์ของ ศธ. และมาตรฐานสำนักงาน ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้ของ สพฐ.ดำเนินการอย่างยั่งยืน 
    ๒. การดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับ 
การเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน งานโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ได้มีการนำไปสู่  
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ สพฐ. และได้ทราบผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามแผน     
    ๓.  มีแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
  ๔. มีเอกสารรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๕. มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศของ สพป.สกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาตามโครงการพิเศษของ 
สพฐ.เพ่ือรับการติดตามและประเมินผล รายงานทั้งระบบ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และติดตามเชิงประจักษ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

  ๖. สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการได้รับตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ 
ดำเนินระดับสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส  
ตามขั้นตอน แนวทาง ข้อปฏิบัติ ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 ๗. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนนี่การศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ แนวทางปฏิบัติงาน 
เพ่ือนำนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและระดับสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่คุณภาพการศึกษาท้ังระบบ 
ปัญหาและอุปสรรค   
      ผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินการตามโครงการแล้ว  ไม่ได้เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานในการ
อ้างอิงไว้  ทำให้ยากลำบากในการค้นหาเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
   การออกนิเทศติดตาม ฯ ต้องทำโดยต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ 
                 แผนปฏิบัติการประจำปีของ สพป.สน.๑   
 วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ /แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๓ 

  
 

 
   ๒. ประชุมเตรียมจัดเก็บข้อมูล ระยะท่ี ๑ แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลนักเรียน และ 
รายงานข้อมูลในระบบ Data  Management Center (DMC) ให้ สพฐ. ๑๐ มิ.ย.๖๒ 
 ๓. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียนและยืนยันในระบบ Data Management Center (DMC)  
ให้ สพฐ. (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
 ๔. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและปฏิบัติราชการประจำปี  เพ่ือจัดตั้งกรอบงบประมาณ และกำหนด
ทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จะไปในทิศทางใดโดยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม เพ่ือนำเสนอ 
โครงการ/กิจกรรม  ที่จะดำเนินการและนำบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติการประจำปี   
             ๕. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
   ๑. สถานศึกษาในสังกัด ๑๗๕ แห่ง มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน/ผู้ปกครอง/สถานศึกษา/ครู  
ตามโปรแกรมที่กำหนด ๓๐ รายการ  
            ๒. จัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สพป.สกลนคร เขต ๑ (๕๐ เล่ม) 
            ๓. พัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน ๕ คน  
  เชิงคุณภาพ 
    ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
มีระบบงานด้านข้อมูลสารสนเทศที่จะใช้ร่วมกันและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  
            ๒. สพป.สกลนคร เขต ๑  สามารถนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้เป็นแนวทางกำหนดทิศทางการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทั่วกัน 
            ๓. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  ได้รับการพัฒนางานด้านข้อมูลสารสนเทศและการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย  นำความรู้ที่ได้รับมาบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าที่สุด 
ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑. การกรอกข้อมูล  O-bec ของนักเรียน  ขาดข้อมูลที่แท้จริงของตัวนักเรียน ไม่มีเลขบัตรประชาชน 
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  ไม่ปรากฏชื่อบิดาและมารดา  ฯลฯ  เป็นต้น 
   ๒. งบประมาณจัดสรรไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด และได้รับจัดสรรช้า ไม่ต่อเนื่อง ขาดความชัดเจน 
   ๓. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี อธิบายรายละเอียดกิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่จะดำเนินการไม่ชัดเจนทำให้การของบประมาณผิดพลาด และไม่ตรงกับความเป็นจริง    
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
   ๑. ผู้รับผิดชอบที่เสนอโครงการ/กิจกรรม  ควรทำตามรูปแบบที่กำหนด 

๒. ได้ทำการบูรณาการ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้ในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน 
ส่วนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร  ก็ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบท 
            ๓. ควรนำข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันมาใช้เป็นหลักฐานในการกรอกข้อมูลทุกครั้ง   
 

 
 
 
 
 
 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๔ 

  
 

 
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการบริหาร  
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร/จนท.สพป.สน.๑  
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. จัดประชุมทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง  โดย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ ประธานการประชุม  
 ๒. รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑/ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  แจ้งข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วน  
 ๓. มีรายงานการประชุม/รายงานผลการประชุมทุกเดือนให้ สพฐ.ทราบ 
 ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จำนวน 
๑๗๕  คน คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จำนวน ๑๕ คน  
และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๓ คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน   ๒๐๓ คน          
 เชิงคุณภาพ 

๑. การกระจายการบริหารงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สืบสานงานนโยบายที่เป็นเอกภาพ ระหว่าง 
ผู้บริหารการศึกษา สู่สถานศึกษา สู่ครูผู้สอน ถึงนักเรียน. โดยมีศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบงานวิชาการ ๔ 
ด้านของเขตพ้ืนที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดในทิศทางเดียวกัน 
             ๒. สมาชิกเครือข่ายการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู  มีความสามัคคีมีสัมพันธภาพที่ดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การศึกษาและแก้ปัญหาการบริหารงานร่วมกัน 
ปัญหาและอุปสรรค  -ไม่มี-      
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -ไม่มี-     
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   นิเทศติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานการเงนิการบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ กลุ่มการบริหารงานการเงินการบัญชี
และพัสดุ สพป.สกลนคร เขต ๑  และสถานศึกษาสังกัด 
 ๒. การพัฒนาบุคลาการกลุ่มตรวจสอบภายในทีก่รมบัญชีกลางกำหนด 
 ๓. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
   ๑. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
             ๒. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  ๙๐  โรงเรียน 

  
 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๕ 

  
 

 
 เชิงคุณภาพ 
   ๑. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สกลนคร เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด  ๙๐ 
โรงเรียน  มีการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารสินทรัพย์
และการบริหารงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  รายงานทางการเงินมี
ข้อมูลถูกต้อง  น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการทางการเงินภายในระยะเวลาที่
ระเบียบกำหนด 
            ๒. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
จำนวน ๓ ราย ได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) ที่กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 
ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑. การปฏิบัติงานพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงด้านบุคลากร มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ ทักษะ ความชำนาญ รวมทั้งระบบการควบคุมกำกับ 
ดูแลให้มีการสอบทานระหว่างกันไม่เข้มแข็งทำให้ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ถูกตรวจสอบอย่างทัน ท่วงที  
 ๒. การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  การใช้จ่ายเงินมีความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่าง
กันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  สำนักงานกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันและสำนักการคลังและสินทรัพย์  ควรจัดทำคู่มือการดำเนินการอาหารกลา งวันแบบ
ครบวงจรในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ชัดเจน   
  ๓. ระยะเวลาที่ตรวจสอบสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนเป็นบางครั้ง เนื่องจาก สถานศึกษาติดภารกิจ
ทำให้ต้องเลื่อน ปรับเปลี่ยน ไม่ตรงตามปฏิทินที่กำหนด หรือจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ติดภารกิจตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข        
          ๑. ผู้บริหารควรมีการกำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ระบบการควบคุมภายในที่ดีให้ครบถ้วนและเคร่งครัด 
        ๒. เพ่ือให้โรงเรียนถือปฏิบัติ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑  ควรสร้าง

ความเข้าใจ และประสานขอความร่วมมือกับทางเทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานให้เงิน
งบประมาณสนับสนุน โดยช่วยประสานและขับเคลื่อนเสนอผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๖ 

  
 

 
ชื่อโครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วิธีดำเนินงาน 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒) จัดทำเอกสาร,Power pointโปรแกรม 
การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ ๓) แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามตารางที่กำหนด ๕) ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

๒. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตาม
แบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

๓. แจ้งสถานศึกษาดำเนินการประเมินและเลื่อนเงินเดือนตามแนวปฏิบัติ 
ผลการดำเนินงาน 
          เชิงปริมาณ 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ คน รวมเป็นโรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น  ๓๕๖  คนเข้ารับการอบรม 

๒. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน 
๒๕๖๒) จำนวน ๒,๒๘๕  คน และลูกจ้างประจำ จำนวน  ๓๔ คน  
 เชิงคุณภาพ  

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารงานบุคคล  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการวิธีการคิดคำนวณกระบวนการดำเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน๒๕๖๒) ให้
เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
   ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามกฎระเบียบ  แนวปฏิบัติ  อย่างเป็นธรรมตาม
หลักธรรมมาภิบาล  ไม่มีการร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 
             ๓. ระบบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้
ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจาก ก.ค.ศ.ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยบังคับให้ใช้ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  และกำหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในการปฏิบัติ
ในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น เป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ ทำให้เกิด
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ความยุ่งยากในการตรวจสอบ  จำนวนการใช้วงเงิน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
    ๑. สร้างความรู้  ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ  ฝึกอบรมทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๗ 

  
 

 
            ๒. ผู้บริหารของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดให้ข้าราชการทุกคนทราบอย่างละเอียดและจริงจัง  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการแนวทางการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน  เพื่อจะได้ตอบแทนผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   
 ๓. มาตรการประเมินของแต่ละกลุ่มงานต้องชัดเจนและเท่าเทียมกัน 
 

 
 

 
 
 
ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
วิธีดำเนินงาน 

๑. เสนออนุมัติโครงการ/ประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และโรงเรียน 
ที่ได้รับงบประมาณสิ่งปลูกสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒. จัดอบรมปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุโรงเรียน ๆละ ๒ คน  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ,ผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่ สพป.สกลนคร เขต ๑   
 ๓. เพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำโรงเรียนให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 
 ๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

     ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนจำนวน ๘๐  คน มีความรู้ ความสามารถแนวทางปฏิบัติงานถูกต้อง 
 และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 
     ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและพัฒนางานด้านการปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน  
และเกิดทักษะในการบริหารงบประมาณได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับฯ  
     ๒. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน พัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ต้องเริ่มต้น
การเรียนรู้ใหม่ และเป็นงานที่ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย และกรจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้มีปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP)  

๒.ในระดับสถานศึกษา การจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่าย ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร จะส่งผลให้การส่ง 
เบิกเงินล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
 ๑.การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งสำคัญ เพ่ือเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายไป 
พร้อมๆ กับการพัฒนางาน 

๒.ควรจะเพ่ิมเติมความรู้ในการจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในหลายรูปแบบ เช่น แจ้งแนว 
ปฏิบัติ จัดทำคู่มือแจกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

   



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๘ 

  
 

 
ชื่อโครงการ   นิติกรสัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
วิธีดำเนินงาน 

๑. เสนอ/อนุมัติ/ปฏิบัติตามโครงการ 
๒. วิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหาปัจจุบัน ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และมาตรา ๙๕  วรรคห้า  แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือดำเนินการเสนอโครงการ 

๓. ออกสัญจรสถานศึกษาในสังกัดประจำปีประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้ความรู้และป้องกัน/ต่อต้าน 
การทุจริต    ในสถานศึกษา  สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด  
และการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีมีการร้องเรียนได้อย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  ออกสัญจรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวนโรงเรียน  ๕๔  โรงเรียน   
             เชิงคุณภาพ                     
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำความรู้ไปปฏิบัติในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ  กฎหมาย  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการนิติกรสัญจรได้ครบทุกโรงเรียน เนื่องจากได้รับนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณทุกโครงการในเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงให้ชะลอการดำเนินการ  
ทุกโครงการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ไว้ก่อน โครงการจึงไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ครบทุกโรง   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
 งบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน ควรเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์   
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. เป็นค่าใช้จา่ยเดินทางไปราชการ โครงการเร่งด่วนจำเปน็ 
 ๒. บันทึกข้อความ หนังสือสั่งการ นโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือโครงการที่ไม่ได้ระบุงบประมาณ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็นเรื่องๆไป  
 ๓. ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
  



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๙ 

  
 

 
ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

๑. จัดงบประมาณไว้สนับสนุนเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ทั้ง ๕ กลยุทธ์ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 

๒. สนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนทันการณ์ 
 เชิงคุณภาพ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สูงสุด 
๒. ดำเนินการตามที่เสนอขอ/สนองนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
๓. กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค    -ไม่มี-   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -ไม่มี- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๔๐ 

  
 

 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนา 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัด 
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน  และนำนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติให้สนองและ
สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของเขตพ้ืนที่ มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การ ตรวจสอบ
ควบคุม การประเมินผล รายงานผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการบริหาร เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
บริหารทำให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ว่างานบรรลุตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ การดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ 
แผนงานและโครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการศึกษาไทย ๔ .๐ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี 
 ทิศทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑  บริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ กำหนดทิศทางประเด็นกลยุทธ์ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนค่านิยมแบบมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม  มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและ เห็นคุณค่าในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ โดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี  ภายใต้แนวคิดและมีกระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของสำนักงานเขต
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ดังนี้ 
 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๑. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ตระหนักในภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบเพ่ือให้
การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ 

๒. ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ 

๔. กำหนดเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพรอง  ในการดูแลตัวชี้วัดและกำกับ/เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดโดย
จัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด 

๕. มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบในการประสาน
กำกับในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของนโยบายและโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปี  แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน 

ส่วนที่ ๔ 



สพป.สกลนคร เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๔๑ 

  
 

 
๖. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ ตามตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส 
ระดับกลุ่มสถานศึกษา 
๑. สนับสนุนปัจจัยเอ้ือให้กลุ่มสถานศึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ งานวิชาการภายในกลุ่มสถานศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล  
  ๓. นิเทศ ติดตาม และจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับสถานศึกษา 
๑. สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย 
๒. กำหนดให้มีผู้กำกับผู้แลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชีวัด พร้อมจัดทำแผนงานโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
๓.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการกำกับ ติดตามและจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการรายงาน ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสาธารณชน 
๔. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดำเนินการ รองรับการติดตามจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการติดตามประเมินผล 
  ๕. จัดทำแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ 
การให้บริการ 
  ๖. จัดให้มีการประเมินตัวเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติและรายงานผลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากำหนด 

๗. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทั้งที่เป็น
ผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

คณะทำงานและจัดทำรูปเล่ม 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 

๑. นายไพรวัลย์  จันทะนะ   ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
๒. นายชัยยงค์  ธุรารัตน์     รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
๒. นายวิทยา  ชุมปัญญา   รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
๓. นายสท้าน  วารี         รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
๔. นางชรินดา  พิมพบุตร   รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.สกลนคร เขต ๑   

 

คณะผู้จัดทำ 
 ๑. นายวิทยา  ชุมปัญญา           รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑   
 ๒. นางสาววารุณี  บารมี                       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
            ๓. นางก่ิงกาญจน์ ปัญญาประชุม           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ     
 ๔. นางสาววณัชวรรณ  ชุมปัญญา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
             ๕. นายธนวัฒน์  เมืองซอง                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
   

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑  ทุกท่าน 
 

ตรวจทาน 
  นางสาววารุณี  บารมี     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

จัดทำ/ออกแบบรูปเล่มเอกสาร 
   ๑. นางกิ่งกาญจน์  ปัญญาประชุม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
            ๒. นายธนวัฒน์  เมอืงซอง             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
            ๓. นางสาวชนานัญ  วังศรี             เจ้าหน้าที่ธรุการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

 
 

 



กลุ่มงานนโยบายและแผน   กลุ่มนโยบายและแผน

สพป.สกลนคร เขต ๑  

โทร.๐๔๒-๙๗๐๑๓๓ โทรสาร ๐๔๒-๙๗๐๑๓๔

www.sakonarea1.go.th


