คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดยุทธศาสตร์กระทรวง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนา และแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมและสถานศึกษา มีกรอบทิศทางการ
ดาเนินงานที่สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ระดมความคิดจาก
ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน เขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ ประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ให้สูงขึน้ จึงได้กาหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่จะต้องดาเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ มกราคม 2562
ขอขอบคุณคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยระดมความคิด เสนอแนะ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งเป็นประโยชน์ทาให้การวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
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ภารกิจของหน่วยงาน
สภาพทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

1
2
2
3

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การศึกษา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดจาแนกตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิศทางการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
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บทที่ 1
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ภำรกิจของหน่วยงำน
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้ไปเป็นตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
สภำพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,495.75 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุม 7 อาเภอ ดังนี้ อาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอราษีไศล อาเภอห้วยทับทัน อาเภอเมืองจันทร์
โพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอบึงบูรพ์ และอาเภอศิลาลาด
แผนที่แสดงที่ตั้งและอำณำเขตติดต่อ

ข้อมูลพืน้ ฐำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จานวน 182 โรง
สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถจาแนกนักเรียนในแต่ละระดับชั้นดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษาและนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนและอาเภอ
อำเภอ
อุทุมพรพิสัย
ราษีไศล
ห้วยทับทัน
เมืองจันทร์
บึงบูรพ์
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศิลาลาด

จำนวนสถำนศึกษำ
ม.ต้น – ม.ปลาย อนุบำล – ม.ต้น อนุบำล – ประถม
14
44
9
40
5
21
2
10
2
3
5
11
3
12

รวม
58
49
26
12
5
16
15

จำนวน
นักเรียน
5,983
7,413
3,536
1,382
696
1,805
1,395

หมำยเหตุ

รวม
40
142
181
22,210
ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (DMC) กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางที่ 3 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 จาแนกตามอาเภอ
จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สพฐ.
รวมทั้งสิ้น
อำเภอ
ม.ต้น – ม.ปลาย อนุบำล – ม.ต้น
รวม
อุทุมพรพิสัย
517
517
517
ราษีไศล
417
417
417
ห้วยทับทัน
236
236
236
เมืองจันทร์
100
100
100
บึงบูรพ์
55
55
55
โพธิ์ศรีสุวรรณ
142
142
142
ศิลาลาด
106
106
106
รวม
1,573
1,573
1,573
ที่มา : ข้อมูลจาก จ.18 กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

หมำยเหตุ

ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ดาเนินการทดสอบทางการศึกษา เพื่อ
ประเมินผลคุณภาพนักเรียนประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับใช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจและกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี
สะเกษ เขต 2 และสถานศึกษา 2) เพื่อกากับ ติดตามคุณภาพการจัดศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพผู้เรียน 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2โดยมีผลการประเมินตามตารางที่ปรากฏท้ายนี้
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
และ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสาระ/ วิชา

ค่าเฉลี่ย สพป.ศก.2 ปีการศึกษา
2559
2560
ความก้าวหน้า

ภาษาไทย

53.67

45.84

-7.83

สังคมศึกษาฯ

44.90

-

-

ภาษาอังกฤษ

28.70

30.85

2.15

คณิตศาสตร์

37.34

34.67

-2.67

วิทยาศาสตร์

39.64

38.20

-1.44

รวมเฉลี่ย

40.85

37.37

-3.48

จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และ ปี
การศึกษา 2560 พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการทดสอบปีการศึกษา 2560 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 คิด
เป็นร้อยละ 3.48 มีเพียงสาระภาษาอังกฤษที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.15 ในปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 กับ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

45.84

ปีการศึกษา 2560
สพฐ.
45.29

ความก้าวหน้า
0.55

สังคมศึกษาฯ

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

30.85

32.73

-1.88

คณิตศาสตร์

34.67

35.55

-0.88

วิทยาศาสตร์

38.20
37.37

38.13

0.07

37.92

-0.55

กลุ่มสาระ/ วิชา
ภาษาไทย

รวมเฉลี่ย

สพป.ศก.2

จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำ คิดเป็นร้อยละ 0.55
เมื่อคิดเป็นกลุ่มสาะ/วิชา กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อย
ละ 0.55 และ0.07 ตามลาดับ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559-2560
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา
2559 และ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย สพป.ศก.2 ปีการศึกษา
2559
2560
ความก้าวหน้า
44.52

44.93

0.41

46.03

-

-

27.18

27.20

0.02

23.00

20.97

-2.03

32.57

29.82

-2.75

34.66

รวมเฉลี่ย

30.73

-3.93

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560 พบว่ำในภำพรวมค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2560 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559
คิดเป็นร้อยละ 3.93 เมื่อคิดเป็นกลุ่มสาระ/วิชา กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.41 และ 0.02 ตามลาดับ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กับ ระดับสพฐ.
ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระ/ วิชา
สพป.ศก.2
ระดับ สพฐ.
ความก้าวหน้า
ภาษาไทย
44.93
48.77
-3.84
สังคมศึกษาฯ

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

27.20

30.14

-2.94

คณิตศาสตร์

20.97

26.55

-5.58

วิทยาศาสตร์

29.82

32.47

-2.65

รวมเฉลี่ย

30.73

34.48

-3.75

จากตารางที่แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 กับ ระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าน้อยกว่าคิดเป็น
ร้อยละ 3.75
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในยุคปัจจุบัน
มีเจตนารมณ์ในการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 (ก.ต.ป.น.)

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ใช้ความสามารถและศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย
6
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 11 นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
¶
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้น ดังต่อไปนี้
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.การสร้างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างงยั่งยืน
4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ความมั่นคง
6.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกล์
8.การพัฒนาวิทยาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9.การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่พิเศษ
10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
2. การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน วิชาชีพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาดงานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
5. การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน

7. การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา

ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
2. ผลผลิต ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดจำแนกตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
4.ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์
การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
10.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
11.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่
12.ร้อยละของนักเรียนที่มคี ะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
13.ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
14.จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
15. ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18.ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมฯ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

STUDENT FIRST*

1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้ำประสงค์
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
๒.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักของศาสตร์พระราชา
๕.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและ ความรับผิดชอบสู่
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา
6.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๑.๑ น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีพลเมืองประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง
๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัตจิ ากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม
๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยและหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นตามช่วงวัย
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการคัดลายมือ
๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน
๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual ducation)
หลักสูตรระยะสั้น
๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๓. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๔.๑ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ ฯลฯ
๒. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๑. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
๒. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
๒.๑ ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
๑. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคคลและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
๒. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา กลุม่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base anagement), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
เป็นต้น
๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการภาค
๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
๓. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ตัวชี้วัดจำแนกตำมกลยุทธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
4.ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์
การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
10.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
11. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
14.จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
15. ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18.ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
20. ร้อยละของสถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
จุดเน้นกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
1.นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้านตามหลักสูตร
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ และมีลายมือสวย
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีลายมือสวย
4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
5.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร)
ตามช่วงวัย
6.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ
7.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) ในการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0
9.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
10.นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกาหนด

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมจุดเน้นกำรพัฒนำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2

จุดเน้น
กำรพัฒนำ
1.นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมทุกด้านตามหลักสูตร
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้
และมีลายมือสวย
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง และมีลายมือสวย
4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
5.นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ
หาร)ตามช่วงวัย
6.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
มีทักษะวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ
7.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ในการ
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0
จุดเน้น
กำรพัฒนำ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้านตามหลักสูตร

หน่วย
นับ

เป้ำ
หมำย
ปี 2561
ร้อยละ
100

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน ร้อยละ
อ่านออก เขียนได้ และมีลายมือสวย

100

ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีลายมือสวย

ร้อยละ

100

ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ร้อยละ
ทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3

80

5.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ทักษะทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร)ตามช่วง
วัย

ร้อยละ

100

ร้อยละโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ

ร้อยละ

100

ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการ ร้อยละ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามช่วงวัย

100

8.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ที่ ร้อยละ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) ในการเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

100

หน่วย
นับ

เป้ำ
หมำย

เป้ำหมำยตัวชี้วัด

หมำย
เหตุ

หมำย
เหตุ

9.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้
10.นักเรียนทุกคนได้รับการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรกาหนด

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักเรียน ทุกคนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้

ปี 2561
ร้อยละ
100

ร้อยละของนักเรียนได้รับการสนับสนุนการจัด
ร้อยละ
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรกาหนด

100

40

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

งบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จากแผนงานพัฒนาพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาค
บังคับ งบดาเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการบริหารจัดการ
ติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความสาคัญและจาเป็น สอดคล้องตามตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด จานวน
ทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน) โดยจาแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(งบประจา)
จานวน 2,613,700 บาท
-ค่าสาธารณูปโภค
จานวน 1,300,000 บาท
-ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน
400,000 บาท
-ค่าตอบแทนใช้สอย
จานวน 1,113,700 บาท
งบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงานฯ
จานวน 2,386,300 บาท
สำมำรถจัดสรรจำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป็นเงิน 328,000 บาท
เป็นเงิน 600,000 บาท
เป็นเงิน 256,550 บาท
เป็นเงิน 300,000 บาท
เป็นเงิน 0

บาท

เป็นเงิน 3,515,450 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
รายละเอียดตามงบหน้าที่แนบมาพร้อมนี้

งบหน้ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ.2562 ดังนี้ (3:2)
1. โครงกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จำนวน 2,613,700 บำท
งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(งบประจา)
ประกอบด้วย
-ค่าสาธารณูปโภค
จานวน 1,300,000 บาท
-ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน
400,000 บาท
-ค่าตอบแทนใช้สอย
จานวน 1,113,700 บาท
2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจกลุ่มงำน จำนวน 2,386,300 บาท
ที่/กลุ่ม
กลุ่มอานวยการ

โครงกำร
งบประมำณ หมำยเหตุ
-งานรัฐพิธีและวันสาคัญของชาติ
158,300.- 358,300.-ประชุมประจาเดือนของครูและบุคลากร
200,000.กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
90,000.- 130,000.-การประชุมกลั่นกรองการย้ายครูฯ
20,000.-การประชุมเลื่อนเงินเดือนครูฯ
10,000.-การจัดทาพิธีมอบเครื่องราชฯ
10,000.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนประจาปี
300,000.- 350,000.-กีฬา 5 เขตสัมพันธ์
50,000.กลุ่มนโยบายและแผน
-การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 61
150,000.- 370,000.-การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
80,000.-การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
140,000.ตามกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ.ประจาปี
กลุ่มบริหารการเงินฯ
-การพัฒนาครูการเงิน บัญชีและพัสดุ ร.ร.
55,000.- 130,000.-นิเทศติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
23,750.-อบรมครูเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างแนวใหม่
51,250.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
-พัฒนาและนิเทศติดตามประเมินผลสถานศึกษา
328,000.- 928,000.-งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียนระดับเขตฯ
270,000.-งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียนระดับภาคฯ
230,000.
-ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
100,000.(ผอ. รอง ผอ.สพป.และ ศน.)
หน่วยตรวจสอบภายใน
-การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจาปี
30,000.30,000.กลุ่มกฎหมายและคดี
-การจัดทาคู่มือเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม
30,000.30,000.กลุ่มพัฒนาครูฯ
-การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมครูและบุคลากร
30,000.30,000.กลุ่มเทคโนโลยีทางไกล
-การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
30,000.30,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สองสำมแสนแปดหมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน
2,386,300

3. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (6 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่
1

2

3

4
5
6

โครงกำร
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ประเมินคุณภาพการศึกษา(ข้อสอบกลาง)
-เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET,NT
-สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล(ท้าพิสูจน์)
-นิเทศและติดตามผลกิจกรรมท้าพิสูจน์
-พัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพการศึกษา(ประถม)
-พัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพการศึกษา(ม.ต้น)
-การจัดการเรียนการสอนBrain-Based Learning
ตามแนวคิดมอนเทสซอรี่ระดับปฐมวัย
-ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการแก่นักเรียน
-ท้าพิสูจน์การอ่านออกเขียนได้ทุกคน
-พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้Active Learning
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
-เพิ่มสมรรถนะบุคลากรในสานักงานเขตประจาปี
งบประมาณ 2561
-พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการสร้างและใช้สื่อ
การเรียนการสอน
-พัฒนาคลังความรู้ คลังข้อสอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
-ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียน
(แข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ ระดับภาคฯ
-สร้างจิตสานึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
-สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
บำทถ้วน

จำนวน
งบประมำณ

บำท
หมำยเหตุ

ส่วนที่ 4
กำรบริหำรแผนสู่ควำมสำเร็จ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษา
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายและจุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรขับเคลื่อนแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาสอดรับกับ
นโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.งบดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการภายในสานักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ดาเนินการ
ประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงานตามความสาคัญและ
จาเป็นของการพัฒนาตามภารกิจของหน่วยงานแต่ละกลุ่มงาน
2.งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ เป้าหมายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลของการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้น
ปัจจัยควำมสำเร็จ
1.ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทางานแบบมีส่วนร่วม
ที่เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา สร้างและพัฒนาให้เป็นบุคลากรมีจิตบริการที่ดี
2.ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง
3.เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล
4.บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างจริงจัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
1.สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และกลยุทธ์จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2.บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น
3.จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก
เจ้าภาพรองและผู้สนับสนุน โดยมีการกาหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน
4.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน และจัดทา
แผนปฏิบัติการ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

5.ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนที่กาหนดไว้ โดยการบริหารงบประมาณมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มนโยบายและแผน ควบคุมงบประมาณ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
เบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยตรวจสอบภาย ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้กาหนดมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณในทิศทางเดียวกัน
6.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามตาม
ความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
7.สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภำคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ที่ 31 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
..................................
ด้วย สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายตัวชี้วัดและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดจาก
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับนโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะทางาน ประกอบด้วย
1. นายธีระพงศ์
บุษบงก์
2. นายสุริภาศ
สีหะวงษ์
3. นางวรรณภา
บุตรวงศ์
4. นายชอบ
สมภาค
5. นายธงชัย
เกตุทองมงคล
6. นายสาราญ
อุตสาหะ
7. นายลิกิต
เศรษฐบุตร
8. นางสุพิน
บุญรอง
9. นางสาวณัฎฐิกา
สมบูรณ์
10. นางดาราวัลย์
ศิรสิ วัสดิ์
11. นายพาคีนัย
อาจสาลี
12. นางมารศรี
นิลวัฒนชัย
13. นางลาใย
พรหมคุณ
14. นายสมยงค์
บุญพบ
15. นางสุปราณี
แขมคา
16. นางนพรัตน์
ใจสว่าง
17. นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง
18. นางสาวลาใย
สายโงน
19. นายสาราญ
สงวนบุญ
20. ว่าที่ ร.ต.ชาตรี ไชยโยธา
21. นางสาววิไลวรรณา นธีนาม
22. นายนพรัตน์
บุญหล้า
23. นางไพยวรรณ มโนรัตน์
24. นายอดิศักดิ์
พละศักดิ์

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ประธานคณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
รองประธานคณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
คณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
คณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทางาน
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการบริหารการเงินฯ
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

คณะทางาน

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

25. นางสาวรวีวรรณ
26. นางสาวอุษณีย์
27. นางอัมราภัสร์
28. ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์
29. นายประวัติ
30. นางนารีรัตน์
มีหน้ำที่

พวงผกา
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
ศรีคราม
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
จันทะแสงโรจน์ ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
พรหมพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
ลิมป์พัชราภรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เลขานุการคณะทางาน
แก้วศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน

1. วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2. กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
3. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้นการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทาร่างแผนและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ หากมีปัญหาให้รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ทราบต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายธีระพงศ์ บุษบงก์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

