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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนปฏิ บั ติก าร ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 29 ฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็นเครื่อ งมือ ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรในสั งกั ด
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานได้ยึดถือแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และน าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 (พ.ศ. 2559 – 2562) มาเป็นแผนแม่บทในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีขึ้น
โดยได้พิจารณาตามลักษณะพื้นที่ ความจาเป็น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เป็นหลัก ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กุมภาพันธ์ 2560

สำรบัญ
ส่วนที่ 1

สภำพทั่วไป
o อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
o โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
o ข้อมูลพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
o ผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 นโยบำยและแนวดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
o นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
o จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
o มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร
o สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์
o วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์
o ตัวชี้วัดความสาเร็จตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ส่วนที่ 4 กรอบกำรดำเนินงำน
o งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
o งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก (สพฐ.)
ส่วนที่ 5 กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ
o แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
o การนาแผนสู่การปฏิบัติ โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA
ภำคผนวก
o คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
o รายละเอียดโครงการ
o คณะทางานจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

หน้ำ
1-14

15-27

28-49

50-53

54-58

1

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป
สำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในกำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐ ำน
มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1. อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 37
ให้ มี ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 36 และให้ มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำตำมที่กำหนดไว้
ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น และมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ และพั ฒ นำสำระของหลั ก สู ต ร
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2) อำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. อ ำนำจหน้ ำ ที่ ต ำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ ง กำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) จั ด ท ำนโยบำย แผนพั ฒ นำ และมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำร

ของท้องถิ่น
2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำน
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นำหลั กสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ
สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยกำร
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3. กลุ่มนโยบำยและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
7. หน่วยตรวจสอบภำยใน

ทีต่ ้ัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตกำรปกครอง
ของจังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดอำนำจเจริญ 2 จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 29 ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลำด) ตำบลกุดลำด อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 โทร 045-422186 โทรสำร 045-422185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th
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โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ
* กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
* กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
* กลุ่มงำนประสำนงำน

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

* งำนธุรกำร
* กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
* กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
* กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
* กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผล
และรำยงำน

* งำนธุรกำร
* กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
* กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
* กลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำร
สวัสดิภำพและกองทุน
เพื่อกำรศึกษำ
* กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ

* งำนธุรกำร
* กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรู้
* กลุ่มงำนวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ
* กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
* กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
* กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
* กลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

* งำนธุรกำร
* กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและ
กำหนดตำแหน่ง
* กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
* กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและ
ทะเบียนประวัติ
* กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
* กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร

* กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน
* กลุ่มงำนบริหำรบัญชี
* กลุ่มงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์
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จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา
อุบลรำชธำนี รำชธำนีแห่งภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองดอกบัวอันมีแม่น้ำชีไหล
พำดผ่ำนดุจเสมือนเส้นชีวิตของชำวเมืองในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ท้ำวคำผง ท้ำวทิศพรหม และท้ำวก่ำ
บุ ต รพระวอพระตำ หนี ภั ย สงครำม “พระเจ้ำ สิ ริ บุ ญสำร” เจ้ ำแห่ ง นครเวี ยงจัน ทร์ เ ข้ำ มำพึ่ง พระบรม
โพธิสมภำรของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชและในสมัยนั้นเมืองอุบลรำชธำนี ยังเป็นเพียงชุมชนที่กลุ่ม
ชนอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่เวียงดอนกองแขวงจำปำสักเท่ำนั้น ยังไม่ได้สถำปนำเป็นเมืองอุบลรำชธำนี
จนถึงสิ้นสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช ทรงมีพระรำชประสงค์ที่จะรวมพลเมืองเพื่อเป็นกำลังของประเทศ โดยทรงมีพระรำชกำหนดว่ำ
หำกเจ้ำเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพร่พลได้มำกตั้งเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง ก็จะได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้
เป็นเจ้ำเมือง พระปทุมสุรรำช (ท้ำวคำผง) จึงอพยพครอบครัวไพร่พลจำกเวียงดอนกองมำตั้งหลักแหล่ง
บริเวณห้วยแจระแม จนต่อมำพระปทุมสุรรำชสำมำรถยกทัพปรำบกบฏได้ชัยชนะ พระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุ ฬำโลกมหำรำชจึ งโปรดเกล้ ำแต่งตั้งพระปทุมรำชสุ ริยวงศ์ ครองเมื องอุบลรำชธำนี และเป็ น
เจ้ำเมืองคนแรกของอุบลรำชธำนี ให้ยกฐำนะบ้ำนแจระแม ขึ้นเป็น “เมืองอุบลรำชธำนี” พ.ศ. 2335 และ
ภำยหลัง ได้ย้ำยไปตั้งเมืองใหม่ที่ “ดงอู่ผึ้ง” อันเป็นที่ตั้งเมืองอุบลรำชธำนีในปัจจุบัน เหตุที่มี “รำชธำนี”
ต่อท้ำยนั้นเป็นเพรำะว่ำ มีเจ้ำเมืองสืบมำถึง 4 คน และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจังหวัดอุบลรำชธำนี
มี ฐ ำนะเป็ น เมื อ งส ำคั ญ เมื อ งหนึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง กองบั ญ ชำกำรมณฑลอี ส ำนมำโดยตลอด จนถึ ง รั ช กำล
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2468 ได้มีกำรยุบเลิกมณฑลอุบลรำชธำนี จึงนับได้ว่ำ
จังหวัดอุบลรำชธำนีได้รับกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนกลำยเป็นจังหวัดที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียม
จังหวัดต่ำง ๆ ของไทยหลำยจังหวัด
ตราประจาจังหวัดอุบลราชธานี

คาขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี
“เมื อ งดอกบั ว งำม แม่ น้ ำสองสี มี ป ลำแซบหลำย หำดทรำยแก่ งหิ น ถิ่ นไทยนั กปรำชญ์
ทวยรำษฎร์ใฝ่ธรรม งำมล้ำเทียนพรรษำ ผำแต้มก่อนประวัติศำสตร์ ฉลำดภูมิปัญญำท้องถิ่น ดินแดนอนุสำวรีย์
คนดีศรีอุบล”
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ที่ตั้งอาณาเขต
จังหวัดอุบลรำชธำนี ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันออกของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร ประมำณ 630 กิโลเมตรหรือ 575 กิโลเมตร โดยทำงรถไฟ มีเนื้อที่ประมำณ 16,112.650
ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 10.069 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้ อยละ 9.16 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดยโสธร และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน ลำว
ทิศตะวันออก ติดต่อ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุบลรำชธำนี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่ำ แอ่งโครำช (Korat basin) โดยสูงจำกระดับน้ำทะเล

เฉลี่ยประมำณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ำ เป็นที่รำบสูงลำดเอียงไปทำงตะวันออก
มีแม่น้ำโขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลรำชธำนีกับสำธำรณรัฐประชำชนลำวมีแม่น้ำชีไหลมำบรรจบกับ
แม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่ำนกลำงจังหวัดจำกทิศตะวันตกมำยังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม
และมีลำน้ำใหญ่ ๆ อีกหลำยสำยได้แก่ล ำเซบก ลำโดมใหญ่ ล ำโดมน้อย และมีภูเขำสลับซับซ้อนหลำยแห่ ง
ทำงบริเวณชำยแดนตอนใต้ ที่สำคัญคือเทือกเขำบรรทัดและเทือกเขำพนมดงรัก ซึ่งกั้นอำณำเขตระหว่ำง
จังหวัดอุบลรำชธำนี กับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และกัมพูชำ
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ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดอุบลรำชธำนี อยู่ในเขตที่มีปริมำณน้ำฝนค่อนข้ำงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณน้ำฝน
เฉลี่ยของจังหวัดอื่น ๆ
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมเรื่อยไป จนถึงปลำยเดือนตุลำคม และมักปรำกเสมอว่ำ
ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนำยน ถึงเดือนกรกฎำคม แต่ระยะเวลำกำรทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี และ
ในช่วงปลำยฤดูฝน มักจะมีพำยุดีเปรสชั่นฝนตกชุก บำงปีอำจมีน้ำท่วมแต่ไม่รุนแรงนัก
ฤดูหนำว เนื่องจำกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทำให้ได้รับอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนภูมิภำคอื่น อุณหภูมิจะเริ่ มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลำคมและจะสิ้นสุด
ปลำยเดือนมกรำคม
ฤดูร้อน ถึงแม้ว่ำเคยปรำกฏบ่อยครั้งว่ำอำกำศยังคงหนำวเย็นยืดเยื้อมำจนถึงปลำยเดือน
กุมภำพันธ์ โดยส่วนใหญ่แล้วอำกำศจะเริ่มอบอ้ำวในเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงประมำณต้นเดือนพฤษภำคม
ซึ่ ง อำจจะมี ฝ น เริ่ ม ตกอยู่ บ้ ำ งในปลำยเดื อ นเมษำยน แต่ ป ริ ม ำณน้ ำฝนมั ก จะไม่ เ พี ย งพอ เพำะปลู ก
นอกจำกนั้น ลักษณะภูมิอำกำศทั่วไป คล้ำยคลึงกับจังหวัด อื่น ๆ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมี
อำกำศร้ อนและค่ อนข้ ำงหนำวในฤดูห นำว ส่ ว นในฤดูฝ นจะมี ฝ นตกชุก ในช่ ว งเดือนมกรำคม ถึง เดือ น
พฤศจิกำยน
ด้านการปกครองและประชากร
จังหวัดอุบลรำชธำนี แบ่งกำรปกครองส่วนภูมิภำคออกเป็น 25 อำเภอ/กิ่งอำเภอ 219 ตำบล
2,700 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้น 1,861,223 คน เป็นชำย 932,066 คน และหญิง 929,157 คน
ที่มำ : http://stat.dopa.go.th/
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จังหวัดอานาจเจริญ
ประวัติความเป็นมา
จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ตั้ งอยู่ ทำงภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยระยะทำงห่ ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร โดยรถยนต์ประมำณ 585 กิโลเมตร มีพื้นที่กำรปกครอง ทั้งสิ้น 3,161.248 ตำรำง
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ/กิ่งอำเภอ 56 ตำบล 607 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้ น 376,856 คน
ชำย 188,209 คน หญิง 188,647 คน ประชำกรส่ว นใหญ่อำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน อำเภอเมือง
อำนำจเจริ ญ โครงสร้ำงประชำกรเป็น ชำวไทยอีสำน มีไทยเชื้อสำยจีน เชื้อสำยลำว และเชื้อ สำยเวียดนำม
อยู่เล็กน้อย

ตราประจาจังหวัดอานาจเจริญ

รู ป พระมงคลมิ่งเมือ ง เปล่ งแสงฉัพพรรณรัง สี เปล่ งรัศมี โ ดยรอบ พระเศีย ร ซึ่งให้ ควำม
คุ้มครองชำวเมือง
คาขวัญประจาจังหวัดอานาจเจริญ
“ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งำมล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลำ
เกำะ แก่งเขำแสนสวย เลอค่ำด้วยผ้ำไหม รำษฎรเลื่อมใสใฝ่ธรรม ”
สัญลักษณ์ประจาจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด: ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.)
ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกจำนเหลือง (Butea monosperma O.Ktze)
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ :
ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อำเภอเลิงนกทำ และจังหวัดมุกดำหำร ที่อำเภอดอนตำล
ทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ตำมแนวฝั่งแม่น้ำโขง
ด้ำนอำเภอชำนุมำนเป็นระยะทำง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลรำชธำนีที่อำเภอเขมรำฐ
อำเภอกุดข้ำวปุ้น และอำเภอตระกำรพืชผล
ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อำเภอป่ำติ้ว และอำเภอเลิงนกทำ
ทิศใต้ :
ติดเขตจังหวัดอุบลรำชธำนี ที่อำเภอม่วงสำมสิบ
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แผนที่จังหวัดอานาจเจริญ

สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอานาจเจริญ
โดยทัว่ ไปจังหวัดอำนำจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขำเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำย
และดินลูกรังบำงส่วน มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่ำน 3 สำย คือ
1. แม่น้ำโขง
2. ลำเซบก
3. ลำน้ำเซบำย
จังหวัดอำนำจเจริญ มีลักษณะภูมิอำกำศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นควำม
แตกต่ำงของฤดูฝนและฤดู แล้ งอย่ ำงชั ดเจน มี ช่วงกลำงวั นยำวในฤดูร้ อนและมีอุณหภูมิ สู งตลอดปี สภำพ
ภูมิอำกำศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยนถึงมกรำคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน
ด้านการปกครองและประชากร
จังหวัดอำนำจเจริญ แบ่งกำรปกครองส่วนภูมิภำคออกเป็น 7 อำเภอ 56 ตำบล 607 หมู่บ้ำน
มีประชำกรทั้งสิ้น 376,856 คน ชำย 188,209 คน หญิง 188,647 คน ประชำชนส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในเขต
พื้นที่ชุมชน อำเภอเมืองอำนำจเจริญ โครงสร้ำงประชำกรเป็น ชำวไทยอีสำน มีไทยเชื้อสำยจีน เชื้อสำยลำว
และเชื้อสำยเวียดนำมอยู่เล็กน้อย
ที่มำ : http://stat.dopa.go.th/
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ผลการดาเนินงาน
ทีผ่ ่ำนมำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้มุ่งพัฒนำให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึง
ศักยภำพสูงสุด มีควำมรู้และทักษะในกำรเรียนรู้และกำรดำรงชีวิตในอนำคต กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงเป็น
พลั งขับ เคลื่ อนที่ส ำคัญต่อกำรพัฒ นำประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำกร รวมทั้งกำรพั ฒ นำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ดังนี้
2.1 ด้านการศึกษา
1) จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด และนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559

จำนวน
โรงเรียน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย

81
81

รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน
จังหวัดอุบลรำชธำนี

จำนวนนักเรียน
จังหวัดอำนำจเจริญ

ชำย

หญิง

ชำย

หญิง

ชำย

หญิง

13,877
9,732
23,609

16,566
17,682
34,248

4,207
2,912
7,119

4,640
4,907
9,547

18,084
12,644
30,728

21,206
22,589
43,795

57,857

16,666

จำนวนนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น

74,523

2) แสดงจำนวนสถำนศึกษำ แยกขนำดตำมจำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559
ขนำดโรงเรียน
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
ขนำดใหญ่พิเศษ

จำนวนนักเรียน
0 - 500
501 – 1,500
1,501 – 2,500
2,501 ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโรงเรียน
34
34
6
7
81
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2.2 ด้านบุคลากร
1) แสดงจำนวนบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
เพศ

ที่

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
ศึกษำนิเทศก์
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
ข้ำรำชกำรกลุ่มศึกษำนิเทศก์
ข้ำรำชกำรมำช่วยรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนพิมพ์ดีด
พนักงำนขับรถยนต์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวมทั้งสิ้น

.

ชาย

หญิง

รวม
จานวน

1
4
5
1
3
4
2
1
8

1
8
6
6
3
3
8
2
1
3
1
2
1
5

1
5
13
6
7
6
7
8
2
1
4
1
2
1
1
13

29

50

79
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2) แสดงจำนวนครูสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 แยกเป็นกลุ่มสำระ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุ่มสาระ

จานวนครู

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
คณิตศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศิลปศึกษำ ดนตรี นำฏศิลป์
สังคมศึกษำ
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทุกกลุ่มสำระ
ไม่มีกลุ่มสำระ
ไม่ระบุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

413
46
471
428
303
650
154
381
193
14
165
471
รวมทั้งสิ้น

3,689

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพม.29 ปีกำรศึกษำ 2559
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2.3 ด้านคุณภาพการศึกษา
1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2557 และปีกำรศึกษำ 2558

2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2557 และปีกำรศึกษำ 2558

ที่มำ : ข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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2.4 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้ดำเนินงำนส่งเสริม พัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำปีงบประมำณ 2559 โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กำรประกันคุณภำพภำยในและมีควำมพร้อมรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยดำเนินงำน ดังนี้
1. สังเครำะห์ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
พบว่ำ กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยในมำตรฐำนที่ 1-7 ที่นักเรียนและครูมีคุณภำพระดับ 3 ขึ้นไป ในปีกำรศึกษำ
2559 มีค่ำร้อยละเฉลี่ย 92.31 แปลควำมหมำย ดีเยี่ยม สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยของปีกำรศึกษำ 2557 และ
2558 ส่วนกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยในมำตรฐำนที่ 8-15 ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร กำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ อัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริม ในปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 แปลควำมหมำย
ดีเยี่ยม ซึ่งต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2558 เล็กน้อย แต่สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ปีกำรศึกษำ 2557
2. สั ง เครำะห์ ร ำยงำนประจ ำปี ข องสถำนศึ ก ษำ (SAR)ปี ก ำรศึ ก ษำ 2558 พบว่ ำ
ในภำพรวม 15 มำตรฐำน 65 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 มีคุณภำพระดับ 5 แปลควำมหมำยดีเยี่ยม โดย
มำตรฐำนที่ 2 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ ำ นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี ค่ ำ เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 4.92
ส่วนมำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ 3.72
3. สังเครำะห์ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยสถำนศึกษำครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 และ ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ ในภำพรวม มีพัฒนำกำรขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีค่ำเฉลี่ยของ 7 องค์ประกอบ 19 ด้ำน 51 ตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 4.53, 4.54 และ 4.56 ตำมลำดับ
โดยกำรติ ด ตำมตรวจสอบครั้ ง ที่ 1 ปี ก ำรศึ กษำ 2559 องค์ ป ระกอบที่ 5 กำรประกั น คุณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.81 ส่วนองค์ประกอบ 6 ผู้เรียน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ 4.24
4. สังเครำะห์ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยต้นสังกัด พบว่ำ ในภำพรวม
8 องค์ประกอบ 32 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 มีคุณภำพระดับ 5 แปลควำมหมำย ดีเยี่ยม เมื่อจำแนก
เป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ องค์ประกอบที่ 6 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.85 ส่ วนองค์ประกอบที่ 3 จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 4.64
5. กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรปฏิรูประบบกำรประเมินคุณภำพภำยใน ในเดือน
กัน ยำยน 2559 ทำให้ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน และศึกษำนิเทศก์ รวม 90 คน
มี ค วำมรู้ ค วำมใจเกี่ ย วกั บ นโยบำยปฏิ รู ป ระบบกำรประเมิ น และกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
กรอบมำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและแนวทำงกำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำ
รอบใหม่ รูปแบบกำรประเมินและกำรตัดสินโดยผู้เชี่ยวชำญ และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ของ สมศ.รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันอย่ำงกว้ำงขวำงด้วย
6. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ของ สมศ. ในระหว่ำงปี 2554-2558 นั้น
โรงเรียน ในสังกัดได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ครบทั้ง 81 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยได้รับ
กำรรับรองคุณภำพ 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72 และไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 23 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 28
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2.5 ด้านการบริหารจัดการ
1) มำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
 มำตรฐำนที่ 1 ระดับดีเยี่ยม
 มำตรฐำนที่ 2 ระดับดีเยี่ยม
 มำตรฐำนที่ 3 ระดับดีมำก
คิดเป็นร้อยละ 85.91 ภำพรวมมำตรฐำน 1 – 3 ได้ระดับดีเยี่ยม
2) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมจุดเน้นสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2559
 กลยุทธ์ที่ 1
ระดับดีมำก
 กลยุทธ์ที่ 2
ระดับดี
 กลยุทธ์ที่ 3
ไม่ได้ประเมิน
 กลยุทธ์ที่ 4
ระดับดี
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลยุทธ์ ได้ระดับดี
3) คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2559
 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
 ตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ผลคะแนน 3.37674
 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ผลคะแนน 3.70791
 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
 ตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ผลคะแนน 4.32722
ผลคะแนน 3.92983
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ส่วนที่ 2
นโยบายและแนวดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ได้กำหนดนโยบำย เพื่อพัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิ ยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าประสงค์
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
และเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ
มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรกำรมีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและกระจำยอำนำจ
และควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
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โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
กรอบและแนวทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ภำยใต้จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 11 นโยบำยสำคัญกระทรวงศึกษำธิกำร
และ 6 ยุทธศำสตร์เร่งด่วน
6 ยุทธศาสตร์
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
2. กำรผลิตและกำรพัฒนำครู
3. กำรทดสอบ/ประเมินกำรประกันคุณภำพ
4. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
5. ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. กำรบริหำรจัดกำร
11 นโยบายสาคัญกระทรวงศึกษาธิการ
1. ด้ำนโอกำสและคุณภำพ
2. กำรพัฒนำศักยภำพครู
3. กำรวำงแผนอัตรำกำลังครู
4. กำรฝึกคิดวิเครำะห์
5. STEM Education
6. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
7. กำรสอบ O-NET
8. กำรผลิตกำลังคน
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. กำรซ่อมแซมบ้ำนพักครู
11. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
6 จุดเน้นเร่งด่วน
1. จัดทำหลักสูตรใหม่
2. ยกระดับกำรเรียนกำรสอนมัธยมศึกษำตอนปลำยให้เข้มแข็ง
3. สถำนศึกษำจัดทำป้ำยคำศัพท์ภำษำอังกฤษ
4. กำรท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอำขยำน
5. กำหนดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
6. ปฏิรูประบบงบประมำณ
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หั ว ใจส ำคัญของกำรจั ดกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน คื อ กำรสร้ำงและพัฒ นำคนไทยเพื่ออนำคตของ
ประเทศ สร้ำงคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ ำงกำยและจิตใจ เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดวิเคระห์เป็น สำมำรถสร้ำง
วิสัยทัศน์และวำงแผนอนำคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย
และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติเป็นหลัก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและ
ด้อยโอกำส มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
เพื่อให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรทำงำน
3. เร่ ง ปรั บ ระบบสนั บ สนุ น กำรจั ดกำรศึกษำที่ส อดคล้ องไปในทิ ศทำงเดีย วกั น มีกำรประสำน
สัมพันธ์กับ เนื้ อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้ว ยมำตรฐำนและกำรประเมิน
หลักสูตรและกำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
4. ยกระดั บ ควำมแข็ ง แกร่ ง มำตรฐำนวิ ช ำชี พ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำให้ ค รู เ ป็ น ผู้ ที่ มี
ควำมสำมำรถและทั ก ษะที่ เ หมำะสมกั บ กำรพั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ
มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร และเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็น
แบบอย่ ำ งที่ ดีแ ก่ ผู้ เรี ย น สร้ ำ งควำมมั่ น ใจและไว้ ว ำงใจ ส่ งเสริ มให้ รั บผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ เ กิด กั บ นัก เรี ย น
ที่สอดคล้องกับวิชำชีพ
5. เร่ ง สร้ ำ งระบบให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ เป็ น องค์ ก รคุ ณ ภำพที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี
ประสิทธิภำพ เพื่อกำรให้บริกำรที่ดี มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจและมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีป ระสิทธิภำพที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล
7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำที่มีข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม
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8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรให้บริกำรที่ดีทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำ
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ กำรมีส่วนร่วม และกำรประสำนงำน
สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่ ง ปรั บ ระบบกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลมุ่ ง เน้ น ควำมถู ก ต้ อ ง เหมำะสม เป็ น ธรรม ปรำศจำก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและกำลังใจสร้ำงภำวะจูงใจ
แรงบันดำลใจ และควำมรับผิดชอบในควำมสำเร็จตำมภำระหน้ำที่
10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้กำรศึกษำ
นำกำรแก้ปัญหำสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลังและโรงเรียนขนำดเล็ก ที่ไม่ได้
คุณภำพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
จุดเน้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด 6 จุดเน้นกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. จุดเน้นด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้ำงเวลำเรียนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละชั้น
1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพิ่มขึ้น
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2.2 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนว
และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคต
2.3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำทักษะชีวิต และทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสมตำมช่วงวัย
2.4 ผู้ เ รี ย นได้ รั บ กำรวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลำกหลำยเหมำะสมตำมศั ก ยภำพเป็ น
รำยบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และอยู่อย่ำงพอเพียง
3.2 ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย มี ค วำมมุ่ ง มั่ น ในกำรศึ ก ษำและกำรท ำงำน
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็ มตำม ศักยภำพเป็น
รำยบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิกำร
4.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำรและศูนย์กำรเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องกำรควำมคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
- สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของผล
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจสู่อำชีพและกำรมีงำนทำในอนำคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำยอำชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)

20
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
ตำมช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในโรงเรียน
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล
และสถำนศึกษำ
1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ
กระบวนกำรคิด รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรจำกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอื่น ๆ
ตำมควำมเหมำะสมของโรงเรียน
1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
1.5 ครูจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ
และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิภำพ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน
เชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน

.
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ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล
และสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำร
- ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี ID-Plan และนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจำตำบล โรงเรียนประชำรัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถำนศึกษำทุกแห่งสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียน
สำยสำมัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ผ่ ำ น หรื อ ซ้ ำชั้ น มี ก ำรพั ฒ นำให้ เ หมำะสมในกำรจบกำรศึ ก ษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน
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ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อประเมินผ่ำน หรือซ้ำชั้น ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจกำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
1.1 สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่กำหนดได้รับกำรแก้ไข
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.3 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอำนำจ มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับตำบล
(Educational Maps)
1.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ

23
1.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และ
ควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ กำกับ ติดตำม และประเมินผลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และเกณฑ์กำรจัดสรรงบ
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคล และบุคลำกรที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ
2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ
2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
- สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎหมำยกระทรวงว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำง
เครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
- สถำนศึกษำทุกแห่งที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอกตำมที่กำหนด
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็กบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับตำบลมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เครือข่ำย Cluster ทุกแห่ง บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำง ๆ และบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้
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- ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำระดับดีมำกขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ เบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87
- ร้อยละ 1 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยเบิกจ่ำยตรง
- สถำนศึกษำทุกแห่ง สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและดำเนินกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
- หน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนเชิงประจักษ์ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีงำนวิจัยและนำ
ผลกำรวิจัย ใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกแห่ง ได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
- สถำนศึกษำทุกแห่งในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
โรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
1. ภำวะผู้นำของผู้บริหำร กำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจที่ชัดเจน และกำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ประสำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้ อ มู ล สำรสนเทศที่ เ ป็ น ระบบ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพั ฒ นำคุ ณ ภำพของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
4. กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย
5. กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หลำกหลำยช่องทำงและมีประสิทธิภำพ
6. กำรนำผลกำรดำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลง
2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร สร้ำงบรรยำกำศและจิตสำนึกร่วมในกำรทำงำน
3. กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำรนำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำร
กำรวิจัย
.

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
1. กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรส่ งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนของ 3 องค์คณะบุคคลในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่ คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กพท.) คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ) คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กำร หน่วยงำน
และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอกในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1. ระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ภำยใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ทั้ ง 4 ด้ ำ น
และช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน
4. กำรน ำผลของกำรติด ตำม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเ ทศกำรจัด กำรศึ กษำ
ทั้ง 4 ด้ำน ไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
1. ประสำน ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
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2. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
4. ส่ ง เสริ ม กำรวั ด ผล ประเมิ น ผลและน ำผลไปใช้ ใ นกำรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. กำรวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
เป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ
1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็ นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ
ควำมต้องกำร
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
4. กำรสรุปรำยงำนผลในกำรบริหำรงบประมำณ
5. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
1. กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้องเป็น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. กำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสู่ ค วำมเป็ น มื อ อำชี พ โดยวิ ธี ก ำร
ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่ง เสริม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
4. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. กำรส่งเสริม สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ
2. กำรจัดทำสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน
3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
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5. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
6. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
7. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
9. กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1. แผนงำน โครงกำร/กิจ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บนโยบำยของกระทรวงศึ กษำธิ กำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด และตอบสนองควำมต้องกำรจำเป็นของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2. รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ำรในกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำย กำรแก้ ปั ญ หำ และกำรพั ฒ นำ
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด และเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง
4. ผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้
- ผลกำรดำเนินงำนแสดงควำมสำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร
2. กำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในหลักสูตรฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาในระดับสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาองค์กร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
นโยบายรั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กับ การจั ด การศึก ษามาก รวมทั้ง เน้น การท างานของบุ คลากร
ด้วยความสุจริต มีศูนย์พัฒนาการศึกษาหรือบุคลากรในระดับภาค เช่น STEM มีผู้ทรงคุณวุฒิ นอกระบบ
ราชการและผู้มีความรู้ ในด้านการศึกษาจานวนมาก มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการศึกษา
จานวนมาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถจะนามาใช้สนับสนุนการ
จัดการศึกษา อีกทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานในพื้นที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
นโยบายหน่วยเหนือยังขาดเสถียรภาพและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดการบูรณาการกิจกรรม
โครงการกับแนวทางหรือนโยบายเดิมในการนาลงสู่การปฏิบัติ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
และไปประกอบอาชีพในต่างพื้นที่ โครงสร้างการบริหารงานระดับจังหวัดยังไม่เป็นเอกภาพและไม่สามารถ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทได้ ตลอดถึงมีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
มีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง มีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสองจังหวัด มีการสร้าง
เครื อข่ า ยในรู ป แบบสหวิ ทยาเขต มีข้ า ราชการครู ที่มี ค วามรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี มีข้าราชการครูที่มีความรู้ ความสามารถจานวนมาก
จุดอ่อน (Weaknesses)
มีโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในพื้นที่จานวนมาก ขาดแคลนทรัพยากรและขาดครูที่มีความ
ชานาญการในการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการนิเทศ กากับติดตาม
รายงาน วิจัย ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ได้จริง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานยังขาด
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ประสิ ทธิภ าพ ความสามารถของบุ คลากรในการน านโยบายลงสู่ การปฏิบั ติทาได้ในวงจากั ด ขาดการ
ประสานงานของหน่วยงานระดับจังหวัดส่งผลให้มีกิจกรรมทุกระดับจานวนมากและซ้าซ้อนส่งผลกระทบ
กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารงบประมาณยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ปั ญ หาการบริ ห าร
งบประมาณในปีก่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
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วิเคราะห์
สภาพภายใน

S
มีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง
มีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสอง
จังหวัด มีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
สหวิทยาเขต มีข้าราชการครูที่มีความรู้
ความสามารถทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ดี มีข้าราชการครูที่มีความรู้จานวนมาก

วิเคราะห์
สภาพภายนอก

O
นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับการ
จัดการศึกษามาก รวมทั้งเน้นการทางานของ
บุคลากรด้วยความสุจริต มีศูนย์พัฒนา
การศึกษาหรือบุคลากรในระดับภาคเช่น
STEM มีผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกระบบราชการและผู้มีความรู้ ในด้าน
การศึกษาจานวนมาก มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สนับสนุนการศึกษาจานวนมาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่สามารถจะนามาใช้สนับสนุน
การจัดการศึกษา อีกทั้งผู้ปกครองและ
หน่วยงานในพื้นที่มีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

SO
สามารถนาความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ หน่วยงานและภาครัฐเอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับ
ภาคในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียน และครู ตามความต้องการ ของครู
และบุคลากร สร้างพัฒนาเครือข่ายทีม
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรม ชุมชนและผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วม และให้ความรับผิดชอบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มากยิ่งขึ้น

T
นโยบายหน่วยเหนือยังขาดเสถียรภาพและมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดการ
บูรณาการกิจกรรมโครงการกับแนวทางหรือ
นโยบายเดิมในการนาลงสู่การปฏิบัติ
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
และไปประกอบอาชีพในต่างพื้นที่ โครงสร้าง
การบริหารงานระดับจังหวัด
ยังไม่เป็นเอกภาพและไม่สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องบริบทได้ ตลอดถึง
มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่

ST
กระจายอานาจการบริหารตนเองให้กับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมในขนาดใหญ่
วิเคราะห์เชื่อมโยงความร่วมมือการจัด
การศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาให้
สามารถพัฒนาได้ตามบริบทตนเอง เน้น
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ครอบคลุมทุกด้าน และใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
การทางานของ กศจ.

W
มีโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในพื้นที่
จานวนมาก ขาดแคลนทรัพยากรและ
ขาดครูที่มคี วามชานาญการในการจัด
การเรียนการสอน ขาดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และระบบการนิเทศ กากับ
ติดตามรายงาน วิจัย ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนาไปใช้ได้จริง การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานยังขาด
ประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคลากรใน
การนานโยบายลงสู่การปฏิบัติทาได้
ในวงจากัด ขาดการประสานงานของ
หน่วยงานระดับจังหวัดส่งผลให้มีกิจกรรมทุก
ระดับจานวนมากและซ้าซ้อนส่งผลกระทบ
กับการจัดการเรียนการสอน
การบริหารงบประมาณยังขาดประสิทธิภาพ
และ มีปัญหาการบริหารงบประมาณในปี
ก่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
WO
เร่งรัดการนานโยบายความเป็นเขตสุจริตมา
ใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดทั้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการแก้ปัญหาสาคัญ
ของเขต ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพของบุคลากร รวมทั้งการ
พัฒนาระบบข้อมูล ระบบการกากับติดตาม
การนิเทศ และการวิจยั ที่มีประสิทธิภาพและ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้
พัฒนาระบบและทักษะของบุคลากรการ
วางแผนให้มีความสามารถในการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ
WT
จัดเป็นวาระสาคัญในการวิเคราะห์
บูรณาการกิจกรรมและตัวชีว้ ัดเพื่อตัด/
ลดความซ้าซ้อน ของการปฏิบัติงานทั้งเขต
และโรงเรียน
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วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรกลุ่มวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และบูรณาการ
การจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยม (Values)
S = service การบริการ
P = polite สุภาพ มีสัมมาคารวะ
M = moral คุณธรรม ศีลธรรม
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา
4. ครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรมีทักษะที่เหมาะสม และทางานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐาน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. คุณภาพผู้เรียน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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2. โอกาสทางการศึกษา
- นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาครูและบุคลากร
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะทีเ่ หมาะสมและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
ระดับ สพฐ.
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี 1. สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับ เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน

5. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผูเ้ รียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

1. ค่าเฉลีย่ ร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผลการ
ทดสอบ O-NET กลุ่มสาระหลัก 5
วิชาโดยรวม เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการ
ทดสอบ O-NET กลุ่มสาระหลัก 5
วิชาโดยรวม เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

1. ค่าเฉลีย่ ร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผลการทดสอบ
O-NET กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2. ค่าเฉลีย่ ร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
O-NET กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้นทาให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง โดย สพม.29 จะประเมินวิเคราะห์ กระบวนการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรการมีงาน
ทา การนิเทศติดตาม สนับสนุน และประเมินผล เพื่อให้เกิด
การนาไปใช้ในการปฏิบัติจริง เน้น กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สาหรับโรงเรียน สามารถสร้างแนวปฏิบัติให้
สอดคล้อง

กลุ่มนิเทศฯ

- ระยะสั้นควรเน้น การส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกาลังใจให้กับ
โรงเรี ย นโดยเฉพาะโรงเรี ย นขนาดกลางและเล็ ก ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรีย นต่ากว่าระดั บประเทศหรื อระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
ระยะยาว หลังการสอบ o-net ควรมีการสรุปรายงานวิเคราะห์
ผลการสอบ เพื่อนาสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับ แนวทางการวัดผล
ประเมินผลในตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 3 ข้อ 1-4 ตลอดทั้งพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สอดคล้องศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มสาระ
พื้ น ฐาน พั ฒ นาการเรี ย นการสอนสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น active
learning stem สร้ า งนิ สั ย รั กการอ่ า น และพั ฒ นาสร้ า งสื่ อ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร สาหรับโรงเรียน สามารถสร้างแนวปฏิบั ติ
ให้สอดคล้องกัน โดยเน้นผล O-NET สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

กลุ่มนิเทศฯ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)

ระดับ สพฐ.

ระดับ สพม.

โครงการ/กิจกรรม

ระดับ โรงเรียน

6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อย
โอกาสมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายดาเนินการตาม
แนวทางนโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อย
โอกาสมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ของหลักสูตร
7. สถานศึกษา 46 แห่งในสังกัด
ดาเนินการตามแนวทางนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร
7. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 46 แห่ง
ดาเนินการตามแนวทางนโยบาย ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
สอดคล้องตามช่วงวัย

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
สอดคล้องตามช่วงวัย

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มส่งเสริมฯ

- ระยะสั้ นควรเน้ นการติด ตาม วิเ คราะห์ วิจัย ประเมิ นสรุ ป
รายงาน การดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนารายโรงเรียน เพื่อกาหนดแนวทาง ในการดาเนินงาน ซึ่งอาจ
เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย บูรณาการแนวทางจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ตามปกติของสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม สนับสนุนรายงาน
ความก้าวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ การดาเนินการ จัดเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง นี้ อ าจอยู่ ใ นรู ป ของเครื อ ข่ า ยในระดั บ
สหวิทยาเขต จัดงบประมาณให้กับโรงเรียนแกนนาทุก สหวิทยา
เขต สาหรับโรงเรียนสามารถสร้างแนวปฏิบัติให้ เชื่อมโยงเนื้อหา
ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รสะท้ อ นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
- เกี่ ยวพั น กั บ โครงการ คุ ณ ธรรมจริย ธรรม โรงเรีย นสุ จ ริ ต
โรงเรียนวิถีพุทธและค่านิยม 12 ประการ รร. ซึ่งในระยะสั้น ควร
เน้นการติดตาม วิเคราะห์วิจัย ประเมินผล และสรุปรายงานในช่วง
ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกับผู้เรียน ตามช่วงวัยอย่างไร มีการประกวด
หรือติดตาม การจัดทาแผนการเรียนรู้ นิเทศติดตาม ประเมินผล
ให้ความสาคัญกับ ข้อมูล การประเมินผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุน
เสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขวัญกาลังใจ ตลอดทั้งมีผู้รับผิดชอบ การ
ขับเคลื่อนอย่างชัดเจน สาหรับโรงเรียน สามารถสร้างแนวปฏิบัติ
ให้เชื่อมโยง การดาเนินการของเขตพื้นที่การศึกษา และใช้ข้อมูล
การประเมินเพื่อการพัฒนา

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ 9. สถานศึกษา นาหลักปรัชญาของ
ที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
พอเพียงประยุกต์ใช้ใน
พอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา สถานศึกษา
สถานศึกษา

10. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตย

10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย

10. สถานศึกษาที่จดั กิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้นไปที่โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
โดย ระยะ สั้นควรเน้น ผู้รับผิดชอบชัดเจน มีข้อมูลการดาเนินงาน
ตามหลั ก การของทุ ก โรงเรี ย น และหาแนวทางพั ฒ นา แต่ ล ะ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการ ปฏิบัติ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งตนเองและโดยเขตพื้นที่การศึกษา สรุปรายงานและ
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ตลอดทั้ ง จั ด เวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เสริมขวัญกาลังใจ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน สาหรับโรงเรียน ควรจัด
ให้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ งของการท างานปกติ ใ นการน าเอาหลัก ปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กต์ใ ช้ในสถานศึ กษา มี การประเมิ น
ตนเอง และสนับ สนุ นให้ เกิ ดขึ้ นตามหลัก การขึ้น ในตัวบุ คลากร
แต่ละคน
- เกี่ยวพัน กับ ตัวชี้วัดที่ 8 และโครงการลูกเสือ สภานักเรียน
สหกรณ์โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนดาเนินการ เป็นปกติอยู่แล้ว
ซึ่ ง ในระยะสั้ น ครวญ จั ด ท าข้ อ มู ล เกี่ ย วข้ อ งที่ ชั ด เจน พร้ อ ม
ประเมินปัญหาอุปสรรค ในแนวทางที่จะสนับสนุน สถานศึกษา
ให้สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย มีการจัดเวทีการ
แสดงออก และ ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขั น ตลอดทั้งการ
กากับติดตาม สรุปรายงาน ลงถึงนักเรียนเสริม ขวัญกาลังใจ และ
ประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ส าหรั บ โรงเรี ย น เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการ ปกติอยู่แล้ว เพียงส่งเสริมสนับสนุน ประเมินเพื่อให้
เกิดผลกับผู้เรียนอย่างชัดเจน

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
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ระดับ สพฐ.
11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติดและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

14. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและลด
พฤติกรรมเสี่ยง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจติ สานึกใน
จิตสานึกในการอนุรักษ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการนี้ เน้นการสร้างจิตสานึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะ/น้า สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ซึ่งในระยะแรก ควรเน้นการบริหารข้อมูลประเมิน จิตสานึกของผู้เรียน
การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่น หรือการสร้างเครือข่ายในทุกระดับ
ซึ่ ง โรงเรี ย นมี ทั้ ง ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ แต่ ค วรสร้ า งความตระหนั ก
มีก ารนิ เทศก ากั บติ ดตาม แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ สนั บสนุน ประเมิ นผล
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตลอดทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งในส่วน
ของโรงเรี ย นควรท าเป็ น ปกติ อ ยู่ แ ล้ ว เพี ยงแต่ มี ตั ว ชี้ วั ด หรื อ
แนวการดาเนินงาน สอดคล้องกับรูปแบบ โครงการนี้
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเอง - การดาเนินการ ตามนโยบาย เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ผ่านกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมลูกเสือและเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายา
ซึ่ ง ควรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ประกอบกั บ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เสพติดในสถานศึกษา
มีหน่วยงานอื่นได้สนับสนุน เรื่องนี้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรมี การติดตาม
สถานศึกษา
ประเมิน ผล วิเ คราะห์ และสรุ ปรายงาน จัดกลุ่มเป้า หมายระดับของ
การแก้ปัญหา และมีการคัดเลือกบุคลากร ที่จะเสริมขวัญกาลังใจอย่าง
ชัดเจน ในส่วนของโรงเรียน ได้มีการดาเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นปกติ
แต่ควรนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 14. สถานศึกษาที่มรี ะบบดูแลช่วยเหลือ - เน้นการพัฒนาความ เข้มแข็งการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นัก เรีย นแบบต่อ ยอด และกระบวนการแนะแนว โดยการพั ฒนาครู
ที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ดี
การผลิตสื่อ การพัฒนาทักษะ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดยาเสพติด
และลดพฤติกรรมเสี่ยง
การออกกลางคัน การแก้ 0 ร มส. และ การแก้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนั ก เรี ย น มี ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน และเป็ น ปั จ จุ บั น เน้ น
การบู ร ณาการ กิ จ กรรมหรื อ ตั ว ชี้ วั ด มี ก ระบวน ประชุ ม สั ม มนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบ ประกวด ยกย่ อ ง
ชมเชย หรือจัดเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สาหรับโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานหรือบูรณาการ ให้สอดรับกัน
หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานปกติที่ดาเนินการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)

ระดับ สพฐ.

ระดับ สพม.

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ทักษะการคิด
ทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
การสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะชี วิ ต และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี

ระดับ โรงเรียน
15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- สอดคล้องกับโครงการ ของ สพฐ. ในเรื่องทวิศึกษา boot camp
การจั ด นิ ท รรศการ งานศิ ล ปหั ตถกรรม นัก เรี ย นไทยสุ ข ภาพดี
ซึ่งใน ระยะสั้น ควรวิเคราะห์ ข้อมูล ทักษะของผู้เรียน ทั้ง 5 ด้าน
เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนา ให้ความต้องการของแต่ละโรงเรียน
เน้ น การพั ฒ นา บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นา
นักเรียน ให้เกิดทักษะตามที่ต้องการ มีการบูรณาการกับตัวชี้วัดข้อ
อื่น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ร ะบบการประเมิ น ติ ด ตามผลที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น
มีการพัฒนา บุคลากรร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ มีการกากับติดตาม
การประเมิ น และน าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาแต่ ล ะ
โรงเรียน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา
ที่ มี ค วามจ าเป็ น ส าหรั บ โรงเรี ย น ควรวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมอื่ น ที่ ด าเนิ น การในโรงเรี ย นอยู่ แ ล้ ว
พร้อมกับมีระบบการติดตามประเมิน และรวมกลุ่มการพัฒนาที่
ชัดเจน

กลุ่มนิเทศฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
1.ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ 1.ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
วิชาชีพ

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาด้วยระบบ TEPE
Online

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- สพฐ. เน้นส่วนการพัฒนา ระบบการนิเทศ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการ จัดทา ID plan และพัฒนา ในระบบ TEPE ออนไลน์
รายบุคคล ตลอดทั้งการพัฒนา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
การศึกษาดูงาน เน้นการรายงาน การพัฒนาเป็นรายบุคคลตาม
ตั ว ชี้ วั ด รวมทั้ งการประเมิ น สมรรถนะ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดย
ภาพรวม

กลุ่มบุคคล

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
- เน้ น การพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยระบบ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online มีกระบวนการ กากับ ติดตามรายงานการพัฒนา
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online TEPE Online
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างขวัญ
กาลังใจยกย่องชมเชย ที่เหมาะสม มีการ วิเคราะห์ สรุปรายงาน
หรือวิจัย เพื่อพัฒนาด้วย ในส่วนของโรงเรียน สามารถส่งเสริม
สนั บ สนุ น ได้ ใ นแนวเดี ย วกั น โดยเฉพาะการก ากั บ ติ ด ตาม
สนับสนุน ให้เกิดการปฏิบัติให้ครบทุกคน

กลุ่มบุคคล

ระดับ โรงเรียน
-
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ โรงเรียน
3.ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้ นการพัฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ตามความต้ องการ

กลุ่มบุคคล

การพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะ การพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะ

การพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะ

ร่วมกับ ศูนย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปิดภาคเรียน มีการให้

ของสายงาน

ของสายงาน

ความสาคัญกับ ID plan มีกระบวนการกากับติดตามและรายงาน
เป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดทาข้อมูลฐานการพัฒนาให้

ระดับ สพฐ.
3.ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับ

ระดับ สพม.
3.ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับ
ของสายงาน

สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของบุ ค ลากร ควรมอบให้ ศู น ย์ พั ฒ นา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้พัฒนาตามความต้องการโดยการสนับสนุน
งบประมาณ และการประสานงานของศึกษานิเทศก์จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประสานงานกับ หน่วยงานอื่นเพื่อให้ค วามรู้ตามความ
สมั ค รใจของบุ ค ลากร พั ฒ นาครู ผู้ ช่ ว ย พั ฒ นาพนั ก งานราชการ
หรื อ ลู ก จ้ า ง อี ก ทั้ ง มี ก ระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การดาเนินงาน และการรายงานการพัฒนาเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนา
ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียน สามารถ ทางานให้สอดคล้องกัน ในเรื่อง
id plan การประสานความร่วมมือพัฒนา กับศูนย์พัฒนา หรือกลุ่ม
โรงเรียนในการพัฒนาครู
4. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทาง

4. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทาง

การศึกษา 38 ค (2) ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะสายงาน

การศึกษา 38 ค (2) ได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะสายงาน

-

-

เน้ น ส่ ว นการพั ฒ นา สมรรถนะของบุ ค ลากรใน สพม.29

กลุ่มบุคคล

โดยการ จัดทา id plan และพัฒนา ในระบบ TEPE ออนไลน์
รายบุคคล
ตลอดทั้งการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงาน
เน้ น การรายงาน การพั ฒ นาเป็ น รายบุ ค คลตามตั ว ชี้ วั ด รวมทั้ ง
การประเมิ น สมรรถนะการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
โดยภาพรวม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)

ระดับ สพฐ.

ระดับ สพม.

5. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน

5. สพม. มีแผนอัตรากาลัง

ระดับ โรงเรียน
5. โรงเรียนมีแผนอัตรากาลัง

ในสังกัดมีแผนอัตรากาลัง

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้นการพัฒนาระบบ การวางแผนอัตรากาลัง ในระยะ 3 ปี ที่สามารถ

กลุ่มบุคคล

นาสู่การปฏิบัตไิ ด้จริง เป็นปัจจุบันซึ่งเน้นข้อมูล ความต้องการครู และ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีการกากับติดตามและวิเคราะห์
รายงาน ทุก 6 เดือน สาหรับโรงเรียนดาเนินการที่สอดรับกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 1. ร้ อยละ 100 ของสถานศึกษา 1. สถานศึกษามีระบบการทดสอบ
มีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน มีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน เพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชั้นในชั้น
หรื อซ ้าชันในชั
้ นมั
้ ธยมศึกษา
หรือซ้าชั้นในชั้นมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี ที่ 3
ปีที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้นโรงเรียนต้องมีระบบการทดสอบ เพื่อประเมินการผ่านหรือซ้าชั้น

กลุ่มนิเทศฯ

ชั้นมัธยมปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบคงต้องรอดูการสั่งการอีกครั้งหนึ่ง

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ 2. สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ที่ได้รับการพัฒนาระบบการ
ได้รับการพัฒนาระบบการประเมิน ระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน

- เน้นระบบ การประเมินหรือการวัดผลประเมินผล แนว PISA, O-NET
ที่ต้องปรับแนวข้อสอบ และวิธีจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกัน

ประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับ

คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาภาคบังคับที่มี

มีคลังข้อสอบจัด ทาฐานข้อ มูลที่เ กี่ยวข้องอย่างชัด เจน มี การทดสอบ

การศึกษาภาคบังคับที่มี

ภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่า

มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

นักเรียนในภาพรวม และนาเสนอผลรวมทั้งวิธีการจัดทดสอบนักเรียน

มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

นานาชาติ

กลุ่มนิเทศฯ

การพัฒนาครู การผลิตสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการจัดทาข้อสอบด้วย
ส าหรั บ โรงเรี ย น สามารถด าเนิ น การสอดรั บ กั น และต่ อ ยอด
การพัฒนา เดิม จัดทาฐานข้อมูล ที่ชัดเจน พร้อมก ากับหรือจัดระบบ
การ วั ด ผ ลของค รู โดย เฉ พาะ วิ ช า หลั ก แ ละ การ อ่ า นเข้ า ใจ
เพือ่ การสื่อสารได้
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 3. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- มีการกาหนด เป้าหมายจานวนโรงเรียน และ เป้าหมายการดาเนินการ

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร (โดยเฉพาะ

เรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM การเรียนการสอนโดยใช้แบบ

โดยใช้แบบ STEM Education

ในระบบออนไลน์ระบบ IPST) งบประมาณ และกระบวนการติดตาม

Education

มีคุณภาพอยู่ในระดับ 5

ประเมินผล ร่วมกับศูนย์สะเต็มภาค โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดเวที
แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ การผลิต สื่ อ และการนาเสนอ ประกวด คั ด เลื อ ก

กลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรม
STEM Education

ประชาสัมพันธ์ผลงาน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ ม
เวลารู้ จัดสรรงบประมาณจากสนับสนุนการเงินงานของโรงเรียนในการ
จั ด กิ จ กรรมในระดั บ ต่ า งๆ มี ก ารวิ เ คราะห์ วิ จั ย และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนาสู่การพัฒนา
ส าหรั บ ในระดั บ โรงเรี ย น สามารถปฏิ บั ติ ก ารสอดรั บ กั น โดย
การ ก าหนด เป็ น นโยบาย มี ก าร น าไปใช้ ใ นกลุ่ ม สาระที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กาหนดจัดทา แผนการเรียนรู้อย่างน้อยระดับชั้นละ 1 แผน ใช้กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อย่างชัดเจน
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี

4. สถานศึกษามีระบบการวัดผล

- เป็ น การก าหนดแนวทาง หลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาระบบการวั ด ผล

มีระบบการวัดผล ประเมินผลที่

ระบบการวัดผล ประเมินผลที่

ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม

ประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน มีการพัฒนาครูเกี่ยวกับ

หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน

หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน

กับผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับ 5

เทคนิ ค การวัด ผลตามหลั กสู ตร มีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ พั ฒนาคลั ง

กลุ่มนิเทศฯ

ความรู้และ เครื่องมือทดสอบ มีการกากับติดตาม ถึงการปฏิบัติจริงของ
สถานศึ ก ษา มี ก ารวิ เ คราะห์ วิ จั ย และจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อสอบสวนการพัฒนา สาหรับโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานสอดรับกัน
โดยมีการลงมือปฏิบัติ การพัฒนาครูและวางระบบการประเมินอย่าง
จริ ง จั ง รวมทั้ งสร้ า งฐานข้ อ มู ล ใช้ ค ลั งข้ อ มู ล ให้ ส อดรั บ กั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี 5. สถานศึกษามีระบบประกัน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ ระบบประกันคุณภาพภายในที่

คุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับ

- จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน

เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอกมี

ของสถานศึกษา ตาม 4 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณภาพภายนอก

คุณภาพภายนอก

คุณภาพอยูใ่ นระดับ 5

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
- พัฒนาผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ QAMS online ระดับสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

- พัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ของ สมศ.
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- ส่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตาม 4 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาผู้ใช้และผู้ดูแล
ระบบQAMS online ระดับสถานศึกษา
- พัฒนาครูและบุคลกรในโรงเรียนเพื่อเตรียมการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ของ สมศ.
6. ร้อยละ 100 ของสานักงาน

6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี

เขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู้

คลังความรู้ คลังข้อสอบการวัดผล

เชื่ อ มโยงคลั งข้ อ สอบจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รวมทั้ ง พั ฒ นาครู

คลังข้อสอบการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนมี

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน

คุณภาพอยู่ในระดับ 5

เพื่อให้สามารถจัดทาข้อสอบทุกกลุ่มสาระที่มีมาตรฐาน ผู้เรียน สามารถ
เข้าถึงและนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการกากับติดตาม

-

- มี ก ารจั ด ท าคลั ง ข้ อ สอบโดยใช้ โ ปรแกรม ส าเร็ จ รู ป หรื อ สามารถ

กลุ่มนิเทศฯ

และรายงานสะท้ อ นผลการใช้ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และ
สนับสนุนสาหรับระดับโรงเรียน สามารถเชื่อมโยงคลังข้อสอบ
การพัฒนาผู้เรียนได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยทีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบ 1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ - ผู้เรี ยนที่จบการศึกษาในระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นได้ รับการศึกษา
ตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตาม มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
ต่อตามความถนัดและความสนใจ
ความถนัดและความสนใจ
การศึกษาต่อตามความถนัด
และความสนใจ
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาค้นพบความถนัด
ความสนใจ และมีทัศนคติต่อ
การประกอบอาชีพ

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาค้นพบ
ความถนัด ความสนใจ และ
มีทัศนคติต่อการประกอบ
อาชีพ

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบ
ความถนัด ความสนใจและมีทัศนคติ
ต่อการประกอบอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้ น ข้ อ มู ล การประเมิ น ของโรงเรี ย นที่ มี ผู้ เ รี ย นที่ จ บม.ต้ น ได้ รั บ

กลุ่มส่งเสริมฯ

การศึกษาต่อ ตามความถนัดและสนใจ ผ่านกระบวนการแนะแนว
ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษา จะกากับติดตามการรายงาน ซึ่งในระดั บโรงเรียน
ควรมีการสอดรับกัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลดังกล่าวด้วย
- เน้นข้อมูลการประเมิน ของโรงเรียนที่มีผู้เรียนม.ต้น ค้นพบ ความถนัด

กลุ่มส่งเสริมฯ

ความสนใจ และทัศนคติในการประกอบอาชีพ ผ่าน แบบประเมิน และ
กระบวนการแนะแนว ซึ่ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะก ากั บ ติ ด ตาม
การรายงาน
ในระดับโรงเรียน ควรมีการสอดรับกัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิจัย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย

3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ทุกระดับมีการวิจัยทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

3. ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทุกระดับมีการ
วิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

- สถานศึกษามีวจิ ยั ในสถานศึกษาที่ - เน้ น ทุ ก โรงเรี ย นและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะต้ อ งมี วิ จั ย ที่ ส ามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด เป็ น นโยบาย มี ค ณะกรรมการ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ

มี ก ารน าเสนอ โครงร่ า ง การด าเนิ น การและผลการด าเนิ น งาน
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด ประเมิน สนับสนุนงบประมาณ และ
เสริมขวัญกาลังใจ สาหรับโรงเรียน สามารถดาเนินการสนับสนุนให้
สอดรับ ในช่วง ก่อนปิดภาคเรียน และมีผลวิจัยก่อน สิ้น ปีงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทุกระดับมีระบบข้อมูล
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับสานักงานเขตพื้นที่
สารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
เป็นฐานเดียวกัน
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สพม.29 มีระบบข้อมูลที่
ทันสมัยสอดคล้องกันทุก
ระดับ
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมี
ระบบ ICT เพื่อการศึกษา
เหมาะสมกับผู้เรียน

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 2. โรงเรียนมีการใช้งานระบบ ICT
มีระบบ ICT เพื่อการศึกษา เพือ่ การจัดการศึกษาเหมาะสมกับ
เหมาะสมกับผู้เรียน
ผู้เรียน

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 3. ร้อยละ 100 ของ
ใช้รูปแบบ DLTV / DLIT / EIT สถานศึกษาใช้รูปแบบ
ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ

DLTV / DLIT / EIT

ผู้เรียน

ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน

3. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ DLTV / DLIT
/EIT ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้น การสนับสนุน โรงเรียนให้มีระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ
โดยวิธี จัดทาแบบประเมินความเหมาะสม / ติดตามประเมินรายโรงเรียน
กลุ่มนโยบายและ
และประสานการสนับสนุน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ แผน
โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในโครงการประชารัฐ
ส าหรั บ โรงเรี ย น สามารถประเมิ น พอเหมาะสม และขอรั บ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เน้ น การบู ร ณาการ ข้ อ มู ล สารสนเทศ เป็ น ฐานเดี ย วกั น โดยการ ตั้ ง ศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง จะมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการ ท าข้อ มู ล สารสนเทศ บู รณาการทั้ ง DMC สตู ล โมเดล Amss
O-NET b-obec GFMIS ที่สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้ พัฒนา
โปรแกรมการกากับติดตามการรายงานข้อมูลของโรงเรียนให้ สมบูรณ์และเป็น
ปั จ จุ บั น รวบรวม สร้ า งฐานข้ อ มู ล เป็ น แนวทางเดี ย วกั น น าเสนอเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับโรงเรียน มีบุคลากร
หรือคณะทางานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมกับสร้างหรือจัดเก็บข้อมูล และ
มีการนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
- เน้น การด าเนิ นการต่ อ เนื่ อ งอย่ า งจริง จั ง เพื่ อ ให้ โ รงเรีย นทุก แห่ ง สามารถน า
ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยีมาใช้ในการจั ด การเรีย นการสอนให้ เ หมาะสมกั บ
นักเรียน พัฒนาครู พัฒนาการใช้สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน
การถ่ า ยทอดสดผ่า นอิ นเตอร์ เน็ ต การใช้ เป็ นช่อ งทางสื่อ สารสร้า งความเข้ า ใจ
พัฒนาเว็บไซต์ DLIT 29 พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี ติดตามประเมินผล จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมขวัญกาลังใจโดยศึกษาดูงานและมอบรางวัล สรุปรายงาน
วิเคราะห์ วิจั ย เพื่อ การพัฒนา ส าหรั บ โรงเรี ย น ทุก แห่ ง ควรพัฒ นาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มาใช้ก ารในการจั ดการเรีย นการสอน และใช้รูป แบบเป็ นโอกาสใน
การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาครู พัฒนาทีมเทคโนโลยี
สรุปรายงานและประเมินผลการดาเนินการ

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับโรงเรียน
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ 1. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ประชากรวัยเรียนทุกคน
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
คุณภาพ
และมีคณ
ุ ภาพ
และมีคณ
ุ ภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีคณะทางาน การจัดทาระบบข้อมูลที่สมบูรณ์

กลุ่มส่งเสริมฯ

และสะดวกต่อการนาไปใช้ควบคุมแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพื้นที่
บริ ก าร มี ก ารส ามะโนประชากรวั ย เรีย น มี ร ะบบการแนะแนว มี ก ารก ากั บ
ติดตาม และสรุปรายงาน สาหรับในระดับโรงเรียน ควรมีการสารวจประชากร
ในวัย เรีย นหรือ กลุ่ม เป้า หมายในพื้ นที่บริ การ การพัฒนาระบบการแนะแนว
พร้อมระบบข้อมูล นักเรียนอย่างชัดเจน มีการกากับติดตามที่ดี

2. อัตราการออกกลางคัน
ไม่เกิน 0.2

2. อัตราการออกกลางคันไม่
เกิน 0.2

อัตราการออกกลางคันไม่
เกิน 0.2

- มีระบบข้อมูลสารสนเทศ การออกกลางคัน ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับ
โรงเรี ย น และข้ อ มู ล นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ม าเรี ย นหรื อ มี ปั ญ หาอื่ น อย่ า งชั ด เจน

กลุ่มส่งเสริมฯ

ควรเชื่ อ มโยงกั บ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และงานแนะแนว การจั ด
ทุ น การศึ ก ษา มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามและรายงานข้ อ มู ล มี ก ารวิ เ คราะห์ วิ จั ย
ประมวลผลและเสริมขวัญกาลังใจ
สาหรับโรงเรียน ดาเนินการสอดรับกับแนวการดาเนินงานของเขตพื้นที่
การศึกษา และมีการติดตามรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามระเบียบ อย่าง
จริงจัง
5. ร้อยละ 80 ของเด็กด้อย
โอกาสและเด็กพิการได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ

5. ร้อยละ 80 ของเด็กด้อย
โอกาสและเด็กพิการได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ

ร้อยละ 80 ของเด็กด้อย
โอกาสและเด็กพิการได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ

- เน้นมีผู้รับผิดชอบหรือคณะทางานชั ดเจน มีการประสานความร่วมมือกั บ

กลุ่มส่งเสริมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทาระบบข้อมูลที่ดี โครงการเรียนร่วม ประชุมหรือ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีศูนย์ประสานในแต่ละสหวิทยาเขต มีการกากับ
ติดตามสรุปรายงาน เสริมขวัญกาลังใจที่เป็นรูปธรรม
ส าหรั บ โรงเรี ย น สามารถด าเนิ น การสอดรั บ กั น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล
นักเรียนรายบุคคล ประสานศู นย์ที่เกี่ยวข้องและรวมกลุ่มในสหวิทยาเขตเพื่อ
ร่วมมือกันพัฒนาสอดคล้องกับผู้เรียน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับ
ความต้องการพิเศษได้รับ
ความต้องการพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม การส่งเสริมและพัฒนาเต็ม การส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

9. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการศึกษา
เฉพาะรายบุคคล

9. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการ
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะรายบุคคล

10. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา 10. ร้อยละ 80 ของ
ใช้ทรัพยากรอย่างมี
สถานศึกษาใช้ทรัพยากร
ประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เน้นว่า ผู้รับผิดชอบควรทาข้อมูลรายโรงเรียนให้ชัดเจน สนับสนุนให้มีการเข้า

กลุ่มส่งเสริมฯ

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมทุกโรงเรียน แข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติ
สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง กากับติดตามประเมินเสริมขวัญกาลังใจ
สาหรับโรงเรียนดาเนินการสอดรับกัน ทั้งการรายงานข้อมูลและการส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

- เน้นความร่วมมือกับศูนย์ฯ จัดทาข้อมูลสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู

กลุ่มส่งเสริมฯ

สถานศึกษาใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

- สพม.29 เน้นการพัฒนาระบบข้อมูลด้านนี้ จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กากับ กลุ่มนโยบายและแผน
ติดตาม จัดกรอบความคิดด้านนี้อย่างชัดเจน

และผู้เกี่ยวข้อง กากับติดตาม ส่งเสริม ส่งเสริมความร่วมมือในสหวิทยาเขต
สาหรับโรงเรียน เน้นการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง รายงานข้อมูลประสานศูนย์

สาหรับโรงเรียน เน้นการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ การคานวณต้นทุน
ผลผลิ ต การซ่ อ มแซมฟื้ น ฟู การประหยั ด พลั งงาน การอนุ รั ก ษ์ สร้ า งความ
ร่วมมือกันในสหวิทยาเขต ซึ่งผู้รับผิดชอบควรจัดทากรอบอย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เป้าหมายความสาเร็จ)
ระดับ สพฐ.
ระดับ สพม.
ระดับ โรงเรียน
11. ร้อยละ 80 ของสานักงาน 11. สานักงานเขตพื้นที่
- โรงเรียน สามารถรายงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีคณ
ุ ภาพ
การศึกษามีคณ
ุ ภาพตาม
ข้อมูลที่กาหนดในมาตรฐาน
ตามมาตรฐานสานักงานเขต
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- มีคณะทางานจัดวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานเขตที่ชัดเจน จัดตั้ง กรรมการศูนย์ กลุ่มอานวยการ
ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ มู ล สารสนเทศ สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ สถานศึ ก ษาและ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับ ผิดชอบ จัด ทาแผนปฏิบั ติการที่ สอดคล้ องกั บตัว ชี้วั ด มี แผนการจัด เก็ บ
ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน มี ค ณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม ประชุ ม สรุ ป และรายงานผล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบนาไปใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง สาหรับโรงเรียน สามารถดาเนินการสอดรับกัน โดยเฉพาะในเรื่อง
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งมีการนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน อย่างหลากหลาย

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการ
ประเมินตามคารับรองกการ
ปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป

12. สพม.29 มีผล
การประเมินตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการระดับดี
มากขึ้นไป

- โรงเรียน สามารถจัดทาและ
รายงานข้อมูลที่กาหนดในคา
รับรองระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์

- มีคณะทางานผู้รับผิดชอบจัดวิเคราะห์ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการที่ กลุ่มอานวยการ
ชัดเจน จัดตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ สถานศึ ก ษาและผู้ รั บ ผิ ด ชอบ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีแผนหรือโปรแกรมการจัดเก็บข้อมู ลที่
ชัดเจน มีคณะกรรมการกากับติดตาม ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
ความตระหนัก สรุปและรายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และผู้บังคับบัญชา
หรือผู้รับผิดชอบสร้างแรงจูงใจนาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง สาหรับโรงเรียน
สามารถดาเนินการสอดรับกันโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานตลอดทั้งมีการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่นาสู่ความสาเร็จ
1. ผู้นาทุกระดับกากับติดตามอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง
2. ผู้รับผิดชอบมีความตระหนักในการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เข้าใจในกระบวนการวางแผนทั้งระบบ และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
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3. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น โปรแกรมข้อมูล การใช้แอป การใช้สื่อ การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด รวมทั้งเครื่องมืออื่น
4. บูรณาการการทางานกิจกรรมที่ซ้าซ้อน เช่น การประชุมชี้แจง อบรม การกากับติดตาม
5. ปรับวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริหารงบประมาณมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้
6. กลุ่มนโยบายและแผน จัดให้กระบวนการกากับติดตามประเมินผลที่ดีร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สอดคล้องตัวชี้วัด เผยแพร่และใช้ประโยชน์/ปรับปรุง รายงานอย่างต่อเนื่อง
7. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกันทุกระดับและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒินอกประจาการ และหน่วยภาครัฐและเอกชน
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ส่วนที่ 4
กรอบการดาเนินงาน
การพิ จารณาจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำนให้ ส อดคล้ อ งตำมจุ ด เน้ น 6 ยุ ท ธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 11 นโยบำยสำคัญและ 6 นโยบำยเร่งด่วนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในส่วนของงบประมำณสำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้บริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีกำรพัฒนำในทุกด้ำน ทั้งนี้พิจำรณำจัดสรรตำมเกณฑ์งบบริหำรงำนพื้นที่กำรศึกษำ
ทั้งด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ระยะห่ำงไกล
และจัดสรรตำมภำระงำน เพื่อกระจำยงบประมำณให้สอดคล้องกับภำระงำน ประกอบด้วย ควำมจำเป็น
พื้นฐำน ภำระงำน ผลกำรปฏิบัติงำน คุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตำมจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 11 นโยบำยสำคัญ และ 6 นโยบำยเร่งด่ว นสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่แสดง
กำรผลักดันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กำรสร้ ำ งนวัตกรรมใหม่ ๆ กำรวิจั ย กำรผลิ ตอุปกรณ์ สื่ อ เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ที่ ส ำมำรถเป็ น ต้ น แบบได้ เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลกำรจั ด กำรศึ ก ษำตำมจุ ด เน้ น ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรอบงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
งบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ + งบพัฒนำของสำนัก จำนวน 12,490,010 บำท
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดสรรให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 29 จำนวน 5,000,000 บำท
ซึ่ ง ได้ รั บ จั ด สรรครั้ ง ที่ 1 จ ำนวน 2,000,000 บำท และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน จัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อีก จำนวน 3,000,000 บำท ตำมเกณฑ์กำรจัดสรร

51
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำ จำนวน
6,000,000 บำท + 1,490,010 บำท รวมงบประมำณ 7,490,010 บำท
เพื่ อ ให้ ก ำรขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จึ ง จั ด สรรงบประมำณตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 รำยกำรงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) ให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพิ่มประสิทธิผล
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ โดยกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำตำมบริบท
ของพื้น ที่ พร้ อ มน ำแผนปฏิบั ติ กำรสู่ กำรปฏิ บัติต ำมมำตรฐำนของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน
สำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 จึงได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อบริหำรจัดกำรศึกษำ ภำยใต้จุ ดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 11
นโยบำยสำคัญกระทรวงศึกษำธิกำร และ 6 ยุทธศำสตร์เร่งด่วน โดยมีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังนี้
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5,000,000 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ
งำนประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร สพม.29
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ(รถยนต์สว่ นกลำง)
ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น
ค่ำซ่อมแซม/ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 2 ฉบับ
ค่ำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรโรงเรียน
ประชุมผู้บริหำรโรงเรียน
ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ต สพม.29 (เดือนละ 16,050 บำท)
พัฒนำบุคลำกรผู้เกษียณอำยุรำชกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำ,น้ำประปำ,ไปรษณีย,์ โทรศัพท์)
พัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ค่ำจ้ำงเหมำลูกจ้ำง (15 คน)
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเขต (กพร) (16 ครั้ง)
ประชุมบุคลำกร 38ค (2) (2 ครั้ง)

งบประมาณ

35,000
500,000
100,000
100,000
200,000
388,600
461,400
40,000
60,000
40,000
192,600
40,000
500,000
250,000
1,500,000
24,000
10,000

ครั้งที่ 1
2,000,000

ครั้งที่ 2
3,000,000

35,000
350,000
40,000
40,000
100,000
250,000
200,000
30,000
22,600
90,000
250,000
500,000
24,000
10,000

150,000
60,000
60,000
100,000
138,600
261,400
40,000
30,000
17,400
102,600
40,000
250,000
250,000
1,000,000
-

หมาย
เหตุ
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ที่

รายการ

18 ดำเนินกำรจัดสอบพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำง
19 มอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
20 งบสำรองจ่ำย

1
2
3
4
5

โครงการที่ใช้แล้ว
กำรติดตำมตัวชี้วัด 6 ยุทธศำสตร์ (นำงบุญมี พลพิทักษ์)
เขตสุจริต (กลุ่มอำนวยกำร)
กำรจัดทำแผนเขตสุจริต (นำงมำลินี กลำงประพันธ์)
สัมมนำงำนวิชำกำร (รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
งำนศิลปหัตถกรรม (นำงณัฐธภำ ตรงดี)

งบประมาณ

ครั้งที่ 1
2,000,000

ครั้งที่ 2
3,000,000

50,000
8,400
500,000

50,000
8,400
-

500,000

115,100
50,000
12,200
20,000
15,000
17,900

115,100
50,000
12,200
20,000
15,000
17,900

หมาย
เหตุ

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก (สพฐ.) จานวน 7,490,010 บาท
(6,000,000 + 1,490,010)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงกำร
วิจัยเพื่อขีดควำมสำมำรถครูและบุคลำกร (สนก.)
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ (สนผ.)
ติดตำมและตรวจสอบ (สทศ.)
พัฒนำศักยภำพประเมินคุณภำพผู้เรียน (สทศ.)
ยกระดับคุณภำพ PISA (สวก.)
พัฒนำระบบวัดฯ/กำรวัด/เด็กดี (สวก.)
ยกระดับ NT/O-NET (สทศ.)
กำรอ่ำนกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร อ่ำนเข้ำใจ (สวก.)
Boot camp (สภษ.)
ยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศำสตร์ (สวก.)
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน (สวก.)
วิชำสังคม
ฝึกครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นมืออำชีพในประชำคมอำเซียน (สพร.)
พัฒนำระบบนิเทศ (สนฐ.)

งบประมำณ
สพฐ.
35,500
586,800
56,700
23,000
140,000
95,000
245,000
145,000
747,150
20,000
230,000
63,000
88,900
5,000

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตำมฯ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
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ที่

โครงกำร

15 ตรวจประเมินผลงำนเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ชำนำญกำรพิเศษ (สพร.)
16 หำรำยได้ระหว่ำงปิดภำคเรียน (สอ.)
17 กำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สวก.)
18 ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
19 เศรษฐศำสตร์อำเซียน (สวก.)
20 จัดกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน (สวก.)
21 Education Hub (สมป.)
22 โรงเรียนในฝัน (สนก.)
23 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Boot Camp
(สภษ.)
24 กำรอ่ำนกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร อ่ำนเข้ำใจ (สวก.)
25 ประชุมปฏิบัติกำรครู (สวก.)
26 คัดเลือกครูดีเด่น STEM (สวก.)
27 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ STEM (สวก.)
28 จัดประชุม face to face (สวก.)
29 ติดตำม ประเมินผล (สวก.)
30 ศตวรรษที่ 21 (สวก.)
31 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
32 ขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
33 กำรประเมินอ่ำนออกเขียนได้ (สทศ.)
34 ยกระดับ NT/O-NET (สวก.)
35 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล DLIT
36 ยำเสพติด (ฉก.ชน.)
37 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
38 บริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย พลังงำน และควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ (สนก.)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมำณ
สพฐ.
498,750

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
บริหำรงำนบุคคล

270,000
30,000
66,000
64,800
115,000
35,000
1,591,000
180,000

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

124,000
72,300
10,000
75,600
168,100
3,000
233,800
70,000
65,000
347,310
120,000
52,000
690,000
27,300
100,000

นิเทศ ติดตำมฯ

7,490,010

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ

นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
นิเทศ ติดตำมฯ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

54

ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจาแนกตามหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก สพฐ.
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5,000,000 บาท
7,490,010 บาท
12,490,010 บาท

ปฏิทินการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ระยะเวลา
5 มกราคม 2560
5 เมษายน 2560
5 กรกฎาคม 2560
5 ตุลาคม 2560

.

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน
(ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

กลุ่มที่รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผน
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แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รอบ ( ) 3 เดือน (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560) ( ) 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
( ) 9 เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) ( ) 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
1. โครงการที่........................................................................................................................................... ......
2. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................
3. กลุ่ม/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ........................................................................................................................
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ.................................................................................................................................
5. ยุทธศาสตร์ที่..............................................................ตัวชี้วัดที่..................................................................
6. การดาเนินการตามกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม

วันที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย
ตั้งไว้
ทาได้

ตั้งไว้

งบประมาณ
ใช้ไป
คงเหลือ

7. ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
ด้านคุณภาพ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
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8. ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน (กรณีที่ยังไม่ได้ทาให้ทาเครื่องหมาย – ไว้)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

9. จุดเด่นของโครงการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทางานในแต่ละกิจกรรม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบ
(.........................................)
ลงชื่อ.........................................ผู้อานวยการกลุ่ม
(.........................................)
ลงชื่อ........................................รองผู้อานวยการที่กากับดูแล
(.........................................)
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แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ในการดาเนินการนาแผนสู่การปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน
การดาเนินงาน โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ของเดรมมิ่ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน
( Plan : P ) การปฏิบัติ ( Do : D ) การตรวจสอบ ( Check : C ) และการปรับปรุงแก้ไข ( Action : A )
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ( P )
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการสู่การปฏิบัติ
2) กาหนดกิจกรรมเพื่อดาเนินการ
3) กาหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/กาหนดการ
4) ร่างคาสั่งคณะทางาน
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
6) รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
1.2 ผู้บริหารดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา
2) ซักถามเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะ
3) อนุมัติให้ดาเนินการกิจกรรม
2. การปฏิบัติ ( D )
2.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาหรือมอบให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดทาคาสั่ง
2) แจ้งเวียนคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อทาการเบิก จ่าย
4) แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อประเมินแผน
2.2 ผู้บริหารดาเนินการ
1) จัดประชุมหรือมอบหมายให้ประชุมคณะทางาน
2) ชี้แจงทาความเข้าใจและมอบหมายภารกิจ
3) กากับ ติดตาม นิเทศ
2.3 คณะทางานดาเนินการ
1) เข้าประชุมรับฟังคาชี้แจงและรับมอบภารกิจ
2) ดาเนินการตามภารกิจที่รับมอบ
3) ขอรับคาปรึกษาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือฝ่ายอานวยการ
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3. การตรวจสอบ ( C )
3.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1) ตรวจสอบการดาเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ เรื่องใดปฏิบัติได้
หรือปฏิบัติไม่ได้ตามที่วางแผนไว้
2) เสนอหลักฐานการดาเนินงานให้ที่ประชุมคณะทางานพิจารณา
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ
3) รวบรวมผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
4) จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทางานแต่ละคน
5) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร ดังนี้
5.1 บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม
5.2 แผนการจัดกิจกรรม
5.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
5.4 รายละเอียดประการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.5 บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม
5.6 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
5.7 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
5.8 รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
5.9 ภาพกิจกรรม
5.10 ผลงานเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการดาเนินการ (ถ้ามี)
4. การปรับปรุงแก้ไข ( A )
1) ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบ
2) สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามที่เห็นสมควร
ในการบริ ห ารงบประมาณของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29
ได้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการดาเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงินการคลัง
**********************

ภาคผนวก

คณะทำงำนจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29

ที่ปรึกษำ
1. นายอดุลย์ กองทอง
2. นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล
3. นายวลงกรณ์ บุญเต็ม
4. นายวัลลี ผิวหอม
5. นางศิริยนต์ ถาวร
6. นายจิตติ เสือสา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

คณะทำงำน
1. นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. นายสาเนียง คาโฮม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. นางอรวรรณ สารพิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4. นางบุญมี พลพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5. นางสาวอรณา ศรีสมุทร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
6. นางสาวเพ็ญพักตร์ นันทะพันธ์ พนักงานพิมพ์ดีด

รวบรวมข้อมูล/จัดทำเอกสำร/ออกแบบปก
นางอรวรรณ สารพิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญพักตร์ นันทะพันธ์ พนักงานพิมพ์ดีด

กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี อานาจเจริญ)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 045-422186 โทรสาร 045-422185
http://www.secondary29.go.th

