
รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(รอบ ๖ เดือน)

กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๓

โทร.  ๐ ๔๒๗๙ ๒๑๓๒



ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3  ได้จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรและเป็นกำร
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 โครงกำรที่ปรำกฏในกำรรำยงำนนี้ เป็นกำรด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2563  ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562  ถึง  31 มีนำคม 2563  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 ขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำนที่ร่วมกัน
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใต้โครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ และได้
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ดังปรำกฏในเอกสำรเล่มนี้ 

 

            กลุ่มนโยบำยและแผน 
                               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

เร่ือง           หน้ำ 

 

โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชำติ    1 
 
โครงกำรแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563       5 
 
โครงกำร “ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม”       7 
 
โครงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน  12 
ในโรงเรียนประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)    16 
 
โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน   20 
ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน         
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                   รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
   

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ  
                     โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                     โครงการ / สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ที่.2 
  เป้าประสงค์ที่ ๓ ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะภาษาอังกฤษ  
ลักษณะโครงการ        ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ     นายวัชระ  ค าพลงาม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
*************************************************************** 
1.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนในสังกัด ได้แสดงศักยภาพทางการเรียนรู้และแสดงความสามารถ
เชิงสร้างสรรค์ทางด้าน วิชาการ วิชาชีพ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมประกวดแข่งขัน 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  
เข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วม ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับต่างๆ 
 

2.  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
 ๒.๑ นักเรียนตัวแทน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จ านวน ๒๕๓ กิจกรรม 
เข้าร่วมประกวดแข่งขัน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๒.๒ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

3.  ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
 ๓.๑ นักเรียน ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประกวด แข่งขันในระดับชาติ จ านวน ๒๕๓ 
กิจกรรม สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ 
 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมกิจกรรม 

9 6  3  186  39  18  10  253  

 
 
 

https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1&rank=1
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1&rank=2
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1&rank=3
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1&award=gold
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1&award=silver
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1&award=bronze
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1&award=join
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=56&zone_num=3&area_sm=-1
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 สรุปผลการประกวดแข่งขัน เป็นอันดับเหรียญ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดังนี้ 

ที ่ เขตพ้ืนที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม 

1 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 208 30 14 7 252 

2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 201 46 16 5 263 

3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 195 42 14 9 251 

4 สพป. สกลนคร เขต 2 190 38 21 8 249 

5 สพป. สกลนคร เขต 3 186 39 18 10 243 

 
 ๓.๒ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

4.  กระบวนการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๒ ด าเนินการประกวดแข่งขันเพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตาม นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.๔ ประชุม วางแผน ตัวแทนโรงเรียน ในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ระดับชาติ 
 ๔.๕ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 
 ๔.๖ สรุปผลการด าเนินงาน / มอบรางวัล ความภาคภูมิใจ 
 

5.  งบประมาณและกิจกรรม  
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เพื่อด าเนินการตามโครงการ/ตัวชี้วัด จ านวน ๒๗๘,๔๐๐ บาท 

 5.1  กิจกรรม/โครงการ  
 เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๒๗๑,๙๐๐ บาท  
คงเหลือ ๖,๕๐๐ บาท              
 

6.  ปัญหา / อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
 6.1 การสนับสนุนงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา น้อยเกินไป ท าให้โรงเรียนต้องพยายามหางบประมาณจากส่วนอื่นๆมาช่วยเสริม ส าหรับการร่วม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันทุกครั้ง 
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7.  ภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ  

ภาพกิจกรรม 
โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ 
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                   รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563      

ชื่อโครงการ      โครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2563 

                       โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

                       โครงการ / สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ.  ที ่ 6 

ลักษณะโครงการ          ใหม่        ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบ     นายถนัดชัย   สุรภักดิ์  /   นางสงวน   หีบแก้ว     กลุ่มนโยบายและแผน      

ระยะเวลาด าเนินการ     ไตรมาสที่ 1       ไตรมาสที่ 2       ไตรมาสที่ 3       ไตรมาสที่ 4   
*************************************************************** 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด และบริบท 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   
 1.2  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างาน ไว้ล่วงหน้า 
 1.3  เพื่อจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม/โครงการไว้ล่วงหน้า 
 1.4  เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้ และใกล้เคียงท่ีสุดกับการที่จะปฏิบัติจริง 

2.  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
 2.1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563  จ านวน  42  คน 
 2.2 เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  30  เล่ม 

3.  ผลการด าเนินงานเชิงคณุภาพ 
 3.1 ผู้บริหารใช้แผนเป็นเครื่องมือในการวางแผน ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย                       
กลยุทธ์ จุดเน้น ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
ขับเคลื่อน นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

4.  กระบวนการด าเนินงาน 
 4.1  เสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ วิเคราะห์และจัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ       
 4.2 จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพ่ือน าลงบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563  ของ สพป. สกลนคร เขต 3  ณ  โรงแรม พี.ซี.พาเลช  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่   
18 – 19 มกราคม 2563                              
 4.4 น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 4.5 รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ แจ้งสถานศึกษา แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่สาธารณชน 
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5.  งบประมาณและกิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  เพื่อด าเนินการตามโครงการ/ตัวชี้วัด  
     จ านวน   91,550  บาท 
 5.1  กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563  ของ สพป. สกลนคร เขต 3  ณ  โรงแรม พี.ซี.พาเลช  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร         
ด าเนินการระหว่างวันที่   18 – 19  มกราคม  2563  จ านวนเงิน   77,150  บาท               

5.2  กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563              
ของ สพป. สกลนคร เขต 3  ด าเนินการระหว่างวันที่   12  กุมภาพันธ์  2563   จ านวนเงิน    800  บาท   

5.3  จัดท าเอกสารเข้ารูปเล่ม (สี) จ านวน  30  เล่ม  จ านวนเงิน  7,500  บาท 
งบประมาณ  คงเหลือ   6,100  บาท 

6.  ปัญหา / อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
     - 

7.  แผนการด าเนนิงานไตรมาสต่อไป 
   - 

8.  ภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ ( เอกสารแนบ )  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ   “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 
                      โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  โครงการ / สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ ....5.......... 

ลักษณะโครงการ      ใหม่         ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ    นางศุจิกา  อ้วนละมัย  นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ์   กลุ่มอ านวยการ  

ระยะเวลาด าเนินการ  1 กุมภาพันธ์  -  30 กันยายน  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  วัตถุประสงค์ 
               1.1  เพื่อบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.2  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักรู้วิธีการลด การเกิดขยะมูลฝอย และวิธีการคัดแยกขยะ      
อย่างถูกวิธี น าไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
               1.3  เพื่อให้ขยะมูลฝอยทุกประเภทในหน่วยงานลดลง    
               1.4  เพื่อให้บุคลกรในหน่วยงานงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร 
 

2.  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
               2.1  ขยะมูลฝอยทุกประเภทในหน่วยงานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30  เมื่อเทียบกับปี 2562    
               2.2  บุคลากรในหน่วยงานร้อยละ 100 ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานและท่ีบ้าน 
 

3.  ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
               3.1  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               3.2  บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักรู้วิธีการลด การเกิดขยะมูลฝอย และวิธีการคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี น าไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
 

4.  กระบวนการด าเนินงาน 
               4.1  จัดท าโครงการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติ 
               4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
               4.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
               4.4  จัดเตรียมวสัดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
               4.5  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่ม
ส่งเสริม การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
               4.6  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 
               4.7  ด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ 

  4.7.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาในการด าเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  4.7.2 สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึก สร้างความตระหนักถึงปัญหาของขยะ 
  4.7.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
  4.7.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ 
  4.7.5 ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
  4.7.8 วิธีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 



8 
 

  4.7.9 การส่งต่อขยะมูลฝอย เพื่องานสร้างสรรค์ 
                       4.7.6 การประกาศเจตนารมณ์ห้ามน าถุงพลาสติก แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
และโฟมบรรจุอาหาร เข้ามาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
                        4.7.7  การด าเนินงาน Green Office 
                        4.7.8 กจิกรรมกลุ่ม  
                                   1) แบ่งบุคลากรออกเป็นกลุ่ม (โซน) จ านวน 3 กลุ่ม (โซน) ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม DLICT และ 
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มท่ี 3  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล  
            กลุ่มกฎหมายและคดี  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            และหน้าห้องผู้อ านวยการ 

                                  2) ให้แต่ละกลุ่มแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการลด และคัดแยกขยะในแต่ละโซน         
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
                                          - ประธาน  จ านวน  1  คน 
                                          - รองประธาน  1-2  คน 
                                          - กรรมการ (หลายคน) 
                                          - กรรมการและเลขานุการ  1  คน 
                                          - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  1-2  คน 
                                  3) ก าหนดวิธีการลดและคัดแยกขยะของโซน รวมทั้งขั้นตอนและวิธีด าเนินการ
เพ่ือให้ขยะ ในแต่ละโซนลดลงตามวัตถุประสงค์ 
                                  4) เขียนความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับการด าเนินการลดและ
คัดแยกขยะ 
                         5) สรุปและรายงาน 
                4.8  สรุปผลการด าเนินงาน 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้น ามาตรการ 6 น า และหลัก 
3 ช.   มาใช้ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ดังนี้ 
                       มาตรการ 6 น า 

                      1.  น าถุงผา้มาพร้อมใช้ 
                             2.  น ากล่องพร้อมใส่อาหาร 
                             3.  น าแก้วน้ าพร้อมทุกงาน 
                             4.  น าใช้ซ้ าแทนการทิ้ง 
                             5.  น าทุกสิ่งคัดแยกไว้ 
                             6.  น าใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์เอย 
                      หลัก 3.ช. 
                             ช.1  ใช้น้อย (Reduce รีดิวส์)  คือการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น 
                             ช.2  ใช้ซ้ า   (Reuse รียูส) คือการใช้ซ้ าจนกว่าหมดสภาพ 
                             ช.3  น ากลับมาใช้ใหม่  ( Recycle รีไซเคิล)  คือน าขยะมูลฝอยไปแปรสภาพ เช่น น าไป
ประดิษฐ์ 
                4.9  รายงานผลการด าเนินงาน 
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5.  งบประมาณและกิจกรรม 
          งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพ่ือด าเนินการตามโครงการ/ตัวชี้วัด จ านวน  23,680  บาท 
 5.1  กิจกรรม/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  
                 ด าเนินการในวนัที่  13  มีนาคม  2563  ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ า สพป.สกลนคร เขต 3 
                 จ านวนเงิน  5,785 บาท 
           5.2 กิจกรรม/โครงการ  จัดซื้อถังขยะใหญ่ 4 ประเภท ถังขยะเล็ก 9 ถัง และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                    
                 ด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563  จ านวนเงิน  17,895  บาท  
                                                                     งบประมาณ  คงเหลือ…………….-………………บาท 
6.  ปัญหา/อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
               ระยะเวลาในการจัดประชุมควรจัดการประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และเกิด
ความตระหนักเก่ียวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  

7.  แผนการด าเนินงานไตรมาสต่อไป 
     - 
 8.  ภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ ( เอกสารแนบ )  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.....2563.........      

ชื่อโครงการ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
                ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                    โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.....2563....... 

                      โครงการ / สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ที่ 1      

ลักษณะโครงการ        ใหม่        ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบ     นางศิริพันธุ์  บุปผาเวียง  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ระยะเวลาด าเนินการ    ไตรมาสที่  1        ไตรมาสที่  2        ไตรมาสที่  3         ไตรมาสที่  4     
*************************************************************** 

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับนักเรียนทุกคน 

และทันเปิดภาคเรียน 
1.2 เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์     

ของเงินและด าเนินการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
1.3 เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 

2.  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 แห่ง  

3.  ผลการด าเนินงานเชิงคณุภาพ 
 โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของเงินและด าเนินการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
ที่เก่ียวข้อง  

 4.  กระบวนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบด าเนินงาน แนวทางการตรวจสอบ 

และการเก็บข้อมูลผลการเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา 
2. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ก าหนด

แผนการตรวจสอบ เงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดโครงการอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  

3. ด าเนินการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประถมศึกษา 
จ านวน 18 ศูนย์เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 182 โรง 
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5.  งบประมาณและกิจกรรม  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เพื่อด าเนินการตามตัวชี้วัด จ านวน 9,000 บาท 
 กิจกรรม/โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน 2 ห้วง ดังนี ้

5.1 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 
5.2 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563  

6.  ปัญหา / อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
 1. โรงเรียนยังไม่ทราบแนวทางในการจัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม เฉพาะเจาะจง  
ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบส านัก
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2. โรงเรียนยังไม่เข้าใจวิธีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบการจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ 
ของโรงเรียนเช่น  เบิกถอนเงินออกมาจ่ายเป็นค่าจ้างแม่ครัว ซึ่งตามระเบียบจะต้องด าเนินการจัดจ้าง  
เมื่อส่งมอบงานครบถ้วนแล้วจึงมีการเบิกจ่าย-ถอนเงินออกจากบัญชีฯ 
 3. โรงเรียนบ่างแห่งด าเนินการโดยไม่ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง เช่น  
ย้ายออกไปเรียนที่อ่ืนแต่ยังไม่มีการลดจ านวนเด็กนักเรียนออกจากยอดการจัดซื้อ/จ้าง 
 4 .เอกสารหลักฐานทางด้านการเงินยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 
 5. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า 
 6. โรงเรียนบางแห่งได้ท าการเครดิต วัตถุดิบ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้   หรือไม่ ต้องด าเนินการอย่างไร 
 7. ขาดการก ากับติดตามจากผู้อ านวยการโรงเรียน เช่น เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน/ 
การเงิน ไม่ทราบถึงหนังสือสั่งการของ สพป.สกลนคร เขต 3 ที่แจ้งซักซ้อม/แนวทางในการด าเนินงานอาหาร
กลางวัน ซึ่งบ่งบอกถึงระบบงานสารบรรณ/งานธุรการ/การมอบหมายงาน ล้มเหลว/บกพร่อง 
 8. โรงเรียนยังไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง  
เข้ามาร่วมเป็นกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน 
 9. โรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง/ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  
ให้ทราบรายละเอียดการจัดท าอาหารกลางวันนักเรียน 
 10. มีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเติม  
ในกรณีนักเรียนย้ายมาระหว่างเทอม ถ้าเป็นกรณีลดจะด าเนินการลดงบประมาณทันที 
 11. ยังมียอดเงินคงเหลือเป็นจ านวนมาก ก่อนปีงบประมาณ 2559  
โรงเรียนยังไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายได้ เนื่องจากยังไม่มีแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน 

7.  แผนการด าเนินงานไตรมาสต่อไป 
 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และนิเทศ ติดตามการด าเนินงานอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

8.  ภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ ( เอกสารแนบ )  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.....2563.........      

ชื่อโครงการ   เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                       โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.....2563....... 

                       โครงการ / สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ที่ 1      

ลักษณะโครงการ          ใหม่       ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบ     นางศิริพันธุ์  บุปผาเวียง  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ระยะเวลาด าเนินการ    ไตรมาสที่  1        ไตรมาสที่  2        ไตรมาสที่  3         ไตรมาสที่  4     
*************************************************************** 

1.  วัตถุประสงค์ 
 สถานศึกษา และบุคลากรในส านักงานมีการเฝ้าระวังป้องกันโรค สามารถลดการเกิดและการ
ระบาดของโรคมีความรู้ในการดูแลตนเอง และสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

2.  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
 2.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 แห่ง มีการด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรค สามารถลดการเกิด

และ 
การระบาดของโรคได้ มีความรู้ในการดูแลตนเอง และสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ได้รับหน้ากากอนามัย  

 2.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 แห่ง ได้รับหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮล์ เพ่ือน าไปใช้ 
ในการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19 ) 

3.  ผลการด าเนินงานเชิงคณุภาพ 
 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 แห่ง บุคลากรในสถานศึกษา และส านักงานมีการเฝ้าระวัง

โรค สามารถลดการเกิดและการระบาดของโรคได้ ได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง และสามารถป้องกันตนเองจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง  

4.  กระบวนการด าเนินงาน 
 4.1 สร้างความตระหนักให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID-19) 
 4.2 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

4.2.1 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
4.2.2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายใน – ภายนอก อาคารส านักงาน เช็ดท าความสะอาดพ้ืน  

ผนังอุปกรณ์ส านักงาน  
4.2.3 จัดให้มีหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  

ส าหรับท าความสะอาดล้างมือ ก่อนท ากิจกรรมต่าง ๆ  
4.2.4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  
4.2.5 จัดตั้งจุดคัดกรองภายในบริเวณส านักงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้า

ปฏิบัติงาน 
และผู้มาติดต่องาน 
   4.2.6 จัดท าแบบคัดกรองส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน (แยกตามกลุ่มงาน)  
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 4.3 ด าเนินการบูรณาการกับหน่วยงาน ผู้น าชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ  
 4.3.1 กิจกรรมรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

เพ่ือจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 182 แห่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายใย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

 4.3.2 กิจกรรมรับมอบหน้ากากอนามัย  และเจลแอลกอฮอล์จากก่ิงกาชาดอ าเภอ 
วานรนิวาส เพ่ือจัดสรรให้กับโรงเรียนในเขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 79 แห่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมไมตริจิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

5.  งบประมาณและกิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  เพื่อด าเนินการตามตัวชี้วัด จ านวน 50,000 
บาท 

กิจกรรม/โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 จ านวนเงิน 50,000 บาท               

6.  ปัญหา / อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
 6.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโควิด 19 (COVID-19 ) 

 6.2 ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19 ) โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์ 

การแพร่ระบาด 

7.  แผนการด าเนินงานไตรมาสต่อไป 
 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโควิด 19 (COVID-19 )  

8.  ภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ ( เอกสารแนบ )  
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สพป.สกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมรับมอบเจลแอลกอฮอล ์
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น ้ำใจ อบจ.สกลนคร สูภ้ัยโควิด (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม รับมอบเจลแอลกอฮอล์ น ้ำใจ อบจ. สกลนคร สู้ภัยโควิด 19 เม่ือวันที่ 14 พฤษภำคม 2563 
ตำมโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 โดยมีนำยชัยมงคล ไชยรบ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ  
มอบเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 จ้ำนวน 182 แห่ง 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.....2563......... 
 
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                       โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.....2563....... 

                       โครงการ / สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ที่.....................................        

ลักษณะโครงการ          ใหม่       ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบ     นางสุทธิมา   สาริบุตร  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ระยะเวลาด าเนินการ    ไตรมาสที่  1        ไตรมาสที่  2        ไตรมาสที่  3         ไตรมาสที่  4     
*************************************************************** 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2563  สามารถรับนักเรียน  ติดตามและรายงานผลการ              
รับนักเรียนผ่านระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 2. ประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างโปร่งใส   
ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาค และเข้าเรียนครบทุกคน 

 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการจัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียนแก่ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

2.  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดได้จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ครบ 182 โรง 
2. โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3  ได้มีการส ารวจ ก ากับ ติดตาม ประชากรวัยเรียนเพื่อ

เข้าเรียน ครบ 100 % 

3   ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดได้จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและได้น าข้อมูลประชากรวัยเรียนเป็น

ฐานข้อมูลในการด าเนินการการรับนักเรียน 
2. โรงเรียน สามารถน าข้อมูลประชากรวัยเรียนมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เรียนในสถานศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

และมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอย่างมีคุณภาพ 
4. สามารถตรวจสอบข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแต่ละโรงเรียนได้ 

 4.  กระบวนการด าเนินงาน 
      1. ประสานความร่วมมือกับส านักทะเบียนท้องถิ่นอ าเภอวานรนิวาส  อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอ
ค าตากล้า และอ าเภอบ้านม่วง เพื่อขอข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตบริการ สพป.สกลนคร เขต 3 และขอความ
อนุเคราะห์เพื่อความอ านวยสะดวกในการบริการข้อมูลประชากรวัยเรียนแก่โรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้โรงเรียนน า
ข้อมูลที่ได้ 

 2. ด าเนินการส ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนเขตบริการแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ประสานขอข้อมูล
ไปยังทะเบียนท้องถิ่นแต่ละอ าเภอเพ่ือน ามาประกอบการด าเนินการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 
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 3. ให้โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียนให้ สพป.สกลนคร เขต 3 ทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล จาก ทร. 14  มาตรวจสอบในการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 

 
5.  งบประมาณและกิจกรรม   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เพื่อด าเนินการตามตัวชี้วัด จ านวน 10,000 
บาท 
 5.1  กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ      
                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการระหว่างวันที่  กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม  2563  จ านวนเงิน    
                10,000  บาท    งบประมาณ  คงเหลือ................................................บาท 

6.  ปัญหา / อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
1. สภาพบริบทของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เก่ียวกับเกษตรกร เมื่อหมดฤดูการเกษตร ผู้ปกครองต้องไปท างาน

ต่างจังหวัด เด็กบางคนต้องติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพอ่ืน ท าให้ไม่สามารถติดต่อหรือติดตาม
เด็กได้ 

7.  แผนการด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

          - 

8.  ภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ ( เอกสารแนบ )  
 - 
 
 

 



กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๓

โทร.  ๐ ๔๒๗๙ ๒๑๓๒
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