คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ 188 /2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมแบบติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
*********************
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะดำเนินกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2560 เพื่อให้กำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 เปนนปปด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตำมยุทธศำสตร์ นโยบำยและตัวชี้วัดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1.คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ประธำนกรรมกำร
2. นำยพิสุทธิ์ แสนเมือง
รองผู้อำนวยกำร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองประธำนกรรมกำร
3. นำยศุภชัย ชนะดี
รองผู้อำนวยกำร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
4. นำงกัญญำ ทำสระคู
รองผู้อำนวยกำร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
5. นำยเสนำะ วังคะฮำด
รองผู้อำนวยกำร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
6. นำยศักดิ์ดุริยำงค์ ทองใบ
รองผู้อำนวยกำร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
7. นำยปพสันต์ ทำสระคู
รองผู้อำนวยกำร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
8. นำยนิรัญ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
9. นำยพีรชัย จันทรวำรีย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมจัดกำรฯศึกษำ
กรรมกำร
10. นำงรุ่งทอง วันภูงำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร
11. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
กรรมกำร
12. นำงวิปลลักษณ์ ชูรัตน์
นักจัดกำรทั่วปป ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
13. นำงกรุณำ สุนทรำ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
กรรมกำร
14. นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร/เลขำนุกำร
15. นำงสำวระเบียบ ขำวผ่อง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. นำงสมทบ เพชรดี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
17. นำงจันฉำย นิ่มรัตนสิงห์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
18. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
19. นำงมนัญญำ สมหนองบัว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
20. นำยสุเมธ วงศ์ณรัตน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
21. นำงวนิดำ ชุมภักดี
พนักงำนพิมพ์ดีด
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
52

2. ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย
1. นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงกรุณำ สุนทรำ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
3. นำยปกรวุธ พนมพงษ์
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
4. นำยอิสรำ ทุมแสน
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
5. นำงสำวระเบียบ ขำวผ่อง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
6. นำงพัชรำภรณ์ วันทอง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
7. นำงสำวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
8. นำงมนัญญำ สมหนองบัว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
มีหน้ำที่ดูแลระบบรำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมแบบติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
( e-MES) ภำยในกลุ่มให้ทันตำมกำหนดเวลำ
3. คณะทำงำน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 กำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนปทย 12 ประกำร
สอดคล้องตำมช่วงวัย
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวิตรี ปพรงำมรักษ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงสำววชิรำภรณ์ จันทร์นี ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4.นำงสำวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำยอำนำจ ศรีเที่ยง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
.
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำมัยและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึ่งประสงค์มีสุขภำพที่ดี เจริญเติบโตสมวัย
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพีรชัย จันทวำรีย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
2. นำงสำวจิรำภรณ์ จันทรปพสิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำวิตรี ปพรงำมรักษ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4. นำงสุนันทำ สิทธิสำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงสำวจิรำภรณ์ จันทรปพสิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
4.นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงปกลยำเสพติดและแก้ปขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพีรชัย จันทรวำรีย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
2. นำยปกรวุธ พนมพงษ์
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100ของเด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และมีพัฒนำกำร
ตำมช่วงวัย
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงชัญญำ อินทริกำนนท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงสำวสุนันทำ ยอดรัก
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4.นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มีระบบดูแลช่วยนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพีรชัย จันทรวำรีย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
2. นำงยุพำ ศิลำเหลือง
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
3. นำยกฤษณพล เวียงวิเศษ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำร
แก้ปัญหำทักษะชีวิตและทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอำนำจ ศรีเที่ยง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ที่ปด้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยนิรัญ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำยสวัสดิ์ วันภูงำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอิสรำ ทุมแสน
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
4. นำงสำวสำยสมร วงศ์วรบุตร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปด้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยนิรัญ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำยอิสรำ ทุมแสน
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
3. นำงสำวสำยสมร วงศ์วรบุตร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
4. นำยวิฑูรย์ ศรีออ่อน
พนักงำนรำชกำร
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยนิรัญ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำยชำนุ เพ็งดี
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
3. นำงสำวธนำพร วรรณศิริ
ธุรกำรโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 90 ของครูที่ปด้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำมสมรรถนะของสำยงำน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอิสรำ ทุมแสน
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
4. นำงดำววรรณ์ ฤทธิแผลง
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 90 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2) ปด้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะของสำยงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยนิรัญ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำยอิสรำ ทุมแสน
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
3. นำงสำวสำยสมร วงศ์วรบุตร นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
4. นำยวิฑูรย์ ศรีออ่อน
พนักงำนรำชกำร
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดมีแผนอัตรำกำลังเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยนิรัญ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำยชำนุ เพ็งดี
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
3. นำงสำวธนำพร วรรณศิริ
ธุรกำรโรงเรียน
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีบุคลำกรที่ปด้รับกำรอบรมหรือพัฒนำในเรื่องของ
กำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT & O-NET)
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภำพและปด้มำตรฐำน(ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ข้อสอบประเมินกำรอ่ำน)
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับ
กำรประเมินภำยนอก
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยสุนทร หลักคำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถอ่ำนออกเขียนปด้
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นปม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นปปเพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ
STEM Education
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำววชิรำภรณ์ จันทร์นี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงสำวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ปด้รับกำรประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 4
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นปด้รับกำรศึกษำต่อตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.นำงยุพำ ศิลำเหลือง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำค้นพบควำมถนัด ควำมสนใจ และมีทัศนคติที่ดี
ต่อกำรประกอบอำชีพ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.นำงยุพำ ศิลำเหลือง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำปปใช้ประโยชน์ปด้
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงยุพำ ศิลำเหลือง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนที่ปด้รับกำรจัดสรร สนับสนุน ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงรุ่งทอง วันภูงำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงินและบริหำรสินทรัพย์
2. นำยอำนำจ ศรีเที่ยง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงสำวิตรี ปพรงำมรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4.นำงสำวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีระบบข้อมูลสำรสนเทศเปนนฐำนเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยกฤษณพล เวียงวิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
4. นำงมนัญญำ สมหนองบัว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ปด้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยอำนำจ ศรีเที่ยง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงสำวิตรี ปพรงำมรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงสำวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนปด้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
3. นำงกรุณำ สุนทรำ
นักวิชกำรตรวจสอบภำนใน ชำนำญกำร
4.นำงยุพำ ศิลำเหลือง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
5.นำงสำวระเบียบ ขำวผ่อง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
6.นำงมนัญญำ สมหนองบัว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
7. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตรำกำรออกกลำงคันปม่เกินร้อยละ 0.2
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.นำงยุพำ ศิลำเหลือง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลดลง (นักเรียนต่ำกว่ำ 40 คนลงมำ)
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำยสมชำตรี ทีบุญมำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงจันฉำย นิ่มรัตนสิงห์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
4. นำงมนัญญำ สมหนองบัว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
5. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
ตัวชี้วัดที่ 4 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนในวิชำหลักในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ผู้รับผิดชอบ
-ปม่ประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง
ปด้รับโอกำสสู่คุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้รับผิดชอบ
-ปม่ประเมิน
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ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะรำยบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษปด้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
เปนนรำยบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกำสและเด็กพิกำรปด้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงยุพำ ศิลำเหลือง
วิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
4. นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกำสมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงยุพำ ศิลำเหลือง
วิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
4. นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 100 กำรคงอยู่ของผู้เรียนที่ปด้รับทุนกำรศึกษำแต่ละประเภท
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.นำงสำวจิรำภรณ์ จันทรปพสิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผู้รับผิดชอบ
1 .นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2 .นำงวิปลลักษณ์ ชูรัตน์
นักจัดกำรทั่วปป ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงจันฉำย นิ่มรันตสิงห์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
4. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5. นำงนริษำ สมทรัพย์
พนักงำนธุรกำร
6. นำงวนิดำ ชุมภักดี
พนักงำนพิมพ์ดีด
7. นำงสำวกำญจนำ จันทร์ศรี ลูกจ้ำงชั่วครำว
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับดีขึ้นปป 100
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม
2.นำงวิปลลักษณ์ ชูรัตน์
นักจัดกำรทั่วปป ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงพัชรำภรณ์ วันทอง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
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ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรประเมิน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับดีมำกขึ้นปป
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงวิปลลักษณ์ ชูรัตน์
นักจัดกำรทั่วปป ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงพัชรำภรณ์ วันทอง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร

ส่วนที่ 2 กำรติดตำมตำมนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยที่ 1 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ปขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นโยบำยที่ 2 โครงกำรประชำรัฐ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำววชิรำภรณ์ จันทร์นี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงสำวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 3 กำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสัมพันธ์ เอกรักษำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวิตรี ปพรงำมรักษำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำววชิรำภรณ์ จันทร์นี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4.นำงสำวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 5 STEM Education
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำววชิรำภรณ์ จันทร์นี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงสำวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 6 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยประสบชัย ชินบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 7 โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำครู
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยนิรัญ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
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3.นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4. นำยอิสรำ ทุมแสน
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
5. นำยชำนุ เพ็งดี
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
6. นำงสำวสำยสมร วงศ์วรบุตร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
7. นำงสำวธนำพร วรรณศิริ
ธุรกำรโรงเรียน
นโยบำยที่ 9 กำรพัฒนำโรงเรียน ICU
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยสุนทร หลักคำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
4.นำงวนิดำ ชุมภักดี
พนักงำนพิมพ์ดีด
นโยบำยที่ 10 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2.นำยอำนำจ ศรีเที่ยง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 11 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2.นำยสมชำตรี ทีบุญมำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงจันฉำย นิ่มรัตนสิงห์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
3. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นโยบำยที่ 12 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.นำงสำวจิรำภรณ์ จันทรปพสิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
4.นำงวิปลลักษณ์ ชูรัตน์
นักจัดกำรทั่วปป ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบายที่ 13 การป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางท้องถนน

ผู้รับผิดชอบ
1.นำยพีรชัย จันทรวำรีย์
2.นำงยุพำ ศิลำเหลือง

ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

ส่วนที่ 3 กำรติดตำมงบประมำณประจำปี 2560
รำยกำรที่ 1 กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2560 (งบปกติ)
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู
2.นำงรุ่งทอง วันภูงำ
3. นำยปกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
4. นำงจันฉำย นิ่มรัตนสิงห์

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงินและบริหำรสินทรัพย์
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
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5. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
6. นำงสำวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
7. นำงเบญจวรรณ เพชรภักดี
เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน
รำยกำรที่ 2 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยธำรงฤทธิ์ เภำสระคู
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2.นำงรุ่งทอง วันภูงำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงินและบริหำรสินทรัพย์
3. นำยปกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
4. นำงจันฉำย นิ่มรัตนสิงห์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5. นำงจตุพร สำมิบัติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
6. นำงสำวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
7. นำงเบญจวรรณ เพชรภักดี
เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน
ให้ ค ณะท ำงำนผู้ รั บ ผิ ด ชอบ กรอกข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบค ำถำมตำมยุ ท ธศำสตร์ นโยบำย งบประมำณ
ตำมประเด็นและตัวชี้วัด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย วิธีกำรดำเนินงำน งบประมำณ ผลกำรดำเนินงำน
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ปข และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ พร้อมเอกสำรอ้ำงอิง พร้อมรำยงำนสำนักติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทำงระบบติดตำมและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ ( e – MES) ให้
ทันตำมกำหนดเวลำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2560

(นำยสกล คำมบุศย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
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