แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. : 1 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปามายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมายตัวชี้วัด

ความสอดคลอง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

หนวยงาน ย.20
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

แผน แผน แผนฯ
แมบท ปฏิรูปฯ 12

หลัก เรงดวน ย.ศธ.
1. โครงการ จัดทําโครงการสนับสนุน
เพื่อบูรณาการ กํากับ ติดตาม

เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารสถานศึกษา ครู

1. สถานศึกษา มีการดําเนิน

และบุคลากรที่เกี่ยวของ

ยาเสพติดในสถานศึกษา

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 140 คน
2. คณะกรรมการ ศอ.ปส.

อยางตอเนื่อง
2. คณะกรรมการ ศอ.ปส.

กิจกรรม

ในสถานศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

ในสถานศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

1. ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

จํานวน 23 คน

มีการประชุมเพื่อบูรณาการ

โรงเรียนตนแบบ TO BE NUMBER

เชิงคุณภาพ

การทํางานปองกันและ

ONE จังหวัดศรีสะเกษในการขับเคลื่อน

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

แกไขปญหายาเสพติด

วาระจังหวัดดานการปองกันและแกไข

ปองกันและแกไขปญหา

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติด

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน

ใหกับนักเรียน และมีระบบ

สถานศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน

3. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ

ที่เขมแข็ง

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

2. หนวยงานทางการศึกษา

อบายมุข ปการศึกษา 2564 จํานวน 1 ครั้ง

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

4. การประเมินโครงการสถานศึกษา

บูรณาการในการดําเนินงาน

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปองกันและแกไขปญหา

22,000

42,000

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหา

ในพื้นที่เพื่อการปองกันและแกไข

2. ประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการ

20,000

พัฒนาฯ

1

1

2

5

2

9

1

1

1

2

5

1

7

1

ศธจ.ศก.

ยาเสพติดในสถานศึกษา
2. โครงการ สรางและสงเสริม
ความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

เปาหมายเชิงปริมาณ

1. รอยละ 100 ของูเขารวม

นักเรียน ครู บุคลากรทาง

โครงการไดเรียนรูพระราชกรณี

ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

การศึกษาไดเรียนรูพระราชกรณี-

ยกิจของพระราชวงศจักรีมีเจตคติ

กิจกรรม

ยกิจของพระราชวงศจักรีไดแสดง

ที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่

1. ประชาสัมพันธโครงการ/ประชุมชี้แจง

ออกถึงเจตคติที่ดีตอบานเมือง

เปนพลเมืองดีมีพื้นฐานชีวิตที่

(เปาหมาย ๒0 คน) ระยะเวลา 1 วัน

ทําหนาที่เปนพลเมืองดีและได

มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวาง

2. จัดการอบรมตามหลักสูตร จํานวน

เรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและ

แผนการประกอบอาชีพเพื่อใหมี

6 รุน รุนละ 144 คน รวม 864 คน
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
3. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง

ชุมชน มีจิตสํานึกรักและภูมิใจใน

งานทํา ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของ

ทองถิ่นชุมชนของตนเอง

ทองถิ่นและชุมชน มีจิตสํานึกรัก

จํานวน 1,000 คน

และภูมิใจในทองถิ่นชุมชนของ

180,000

300,000

8,292

488,292

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.

4 ประสานงาน ,ประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผูเกี่ยวของ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการเรียนรู

ตนเองสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชและเปนพลเมืองที่ดี

พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ

ของประเทศชาติ

จักรี มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง

2. รอยละ 80 ของผูเขารวม

มีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี

กิจกรรมไดนําความรู ความเขาใจ

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคณ
ุ ธรรม

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

สามารถวางแผนการประกอบอาชีพ
เพื่อใหมีงานทํา ไดเรียนรูถึง
นวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชน
มีจิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่น
ชุมชนของตนเอง
3. โครงการ พัฒนาและสงเสริม

เปาหมายเชิงปริมาณ

ศักยภาพการตรวจ ติดตาม

1. พนักงานเจาหนาที่สงเสริม

10,000
1. พนักงานเจาหนาที่สงเสริม

ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กิจกรรม

ศรีสะเกษ ออกตรวจ เฝาระวัง

ศรีสะเกษ ครบตามแผนที่

1. ประชุมจัดทําแผนการออกตรวจ

ปญหาและความประพฤติของ

ปญหาและความประพฤติของ

เฝาระวังความประพฤตินักเรียน

นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่

นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่

และนักศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 10 ครั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ ครบตามแผนที่

2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน

2. เครือขายพนักงานเจาหนาที่

กําหนด

3. ออกตรวจเฝาระวังความประพฤติ

สงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

2. พนักงานเจาหนาที่สงเสริม

นักเรียนและนักศึกษา

นักศึกษา ในหนวยงานการศึกษา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

4. จัดสงประกาศแตงตั้ง พสน.

สถานศึกษา และหนวยงานที่

และหนวยงานที่บูรณาการรวมกัน

ออกตรวจฯ ให สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

เกี่ยวของในจังหวัดศรีสะเกษ

ในจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจ

แจงโรงเรียน ขออนุญาตให พสน.

ออกตรวจ เฝาระวังปญหาและ

เฝาระวังปญหาและความประพฤติ

ออกตรวจฯ

ความประพฤติของนักเรียนและ

ของนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่

5. ประเมินผลโครงการฯ และสรุป

นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ครบตามแผนที่

รายงานผูที่เกี่ยวของ

จํานวน 10 ครั้ง

กําหนด

6. ประชุมสรุปผลการออกตรวจฯ

3. นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่

3. จํานวนนักเรียนและนักศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 200 คน

ไดรับการดูแล คุมครอง ตาม

เปาหมายเชิงคุณภาพ

เปาหมายที่กําหนด

1. นักเรียนและนักศึกษา

เปาหมายเชิงคุณภาพ

รอยละ 70 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

1. รอยละ 100 ของพนักงาน

ไดรับความรู ความเขาใจถึงบทบาท

เจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ

หนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตาม

นักเรียนและนักศึกษาสํานักงาน

กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษเขาใจ

ขอบังคับของสถานศึกษา ตลอดจน

และปฏิบัติหนาที่ไดตามภารกิจและ

20,000

30,000

ลส.
ศธจ.ศก.

1

1

2

5

2

7

6

ดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา

บทบาทที่ไดรับมอบหมาย

ในสถานการณฉุกเฉิน
2. นักเรียนและนักศึกษา รอยละ 90

อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละ 100 ของพนักงาน

ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับ

เจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ

การดูแล คุมครอง ปกปอง แกไข

นักเรียนและนักศึกษาในหนวยงาน

ปญหาความประพฤติ ใหมีความ

การศึกษาและสถานศึกษารใน

เหมาะสมกับสภาพและวัย

จังหวัดศรีสะเกษ และปฏิบัติหนาที่
ไดตามภารกิจ และบทบาทที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3. รอยละ 90 ของนักเรียนและ
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ไดรับการปกปอง แกไข คุมครอง
และสงเสริมความประพฤติพรอมทั้ง
ไดรับความรูและเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอบังคับของสถานศึกษามีความ
ประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย

ประเด็นยุทธศาสตร สป. : 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. โครงการ Innovation For Thai

เปาหมายเชิงปริมาณ

เปาหมายเชิงปริมาณ

Education (IFTE) นวัตกรรมการ

1 จังหวัดมีศูนยกลางขอมูล

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษาและ

ศรีสะเกษ เปนศูนยกลางขอมูล

กิจกรรม

มีการวิจัยกระบวนการการ

ทางการศึกษาและมีการวิจัย

1. การประชุมรับฟงการชี้แจงการ

จัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ

กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ

ดําเนินงานโครงการ Innovation

คุณภาพการศึกษาในระดับ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใน

For Thai Education (IFTE)

จังหวัด

ระดับจังหวัด

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการ

2. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทาง

2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษา ระดับสํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนานักเรียน หรือ

ศรีสะเกษมีรูปแบบ/แนวทางการ

ศึกษาธิการ และระดับสํานักงาน

แนวทางการพัฒนาการจัด

พัฒนานักเรียนหรือแนวทางการ

ศึกษาธิการภาค

การเรียนรู

พัฒนาการจัดการเรียนรู

2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู

3. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทาง

3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ/

การนิเทศ ติดตามและประเมิน

ศรีสะเกษมีรูปแบบ/แนวทางการ

รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

ผลการบริหารการจัดการศึกษา/

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการเรียนรู

นวัตกรรมนิเทศ

การบริหารการจัดการศึกษา

3. สถานศึกษาดําเนินการนําแนวทาง

เปาหมายเชิงคุณภาพ

การพัฒนาการจัดการเรียนรูไปใช

1. ขอมูลสารสนเทศทางการ

เปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน

ศึกษาและการวิจัยในระดับ

4. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ

จังหวัด มีความครอบคลุม

10,000

200,000

74,000

284,000

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.

3

12

2

1

8

7

3

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ชัดเจน เปนปจจุบัน สามารถ

บริหารจัดการศึกษา

นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารการจัดการศึกษา ตาม

2. จังหวัดสามารถนํารูปแบบ/

รูปแบบ/แนวทางการบริหารการจัด

แนวทางการพัฒนานักเรียนหรือ

การศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ

แนวทางการพัฒนาการจัดการ

6. รวบรวม Best practice

เรียนรูไปใชในการพัฒนาไดจริง

และงานวิจัยกระบวนการจัดการเรียน

ในระดับพื้นที่

รูเพื่อเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ

3. จังหวัดสามารถนํารูปแบบ/

ทางการศึกษาในระดับจังหวัด

แนวทางการนิเทศ ติดตามและ

7. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ

ประเมินผลการบริหารการจัด

ดําเนินงานตามโครงการ

การศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ

Innovation For Thai Education

ไปใชในการพัฒนาไดจริงในระดับ

(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา

พื้นที่

การศึกษา

4. สถานศึกษามีรอยละของ

8. จัดทําเลมรายงานผลการดําเนิน

นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ

งานตามโครงการและเอกสารเผยแพร

ทางการศึกษาระดับชาติ

9. รวมประชุมสรุปผลการดําเนินงาน

ขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานกวา

โครงการ ระดับภาค และระดับ

เกณฑเพิ่มขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการ

เปาหมายเชิงปริมาณ

1. รอยละ 80 ศึกษานิเทศกได

จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

1. พัฒนาศึกษานิเทศก

รับการพัฒนาใหมีคุณภาพ

(จังหวัด)

จํานวน 16 คน

2. รอยละ 85 ครูปฐมวัยที่ไดรับ

1. ประชุมพัฒนาศึกษานิเทศกปฐมวัย

2. พัฒนาครูปฐมวัยทุกสังกัด

การพัฒนามีความรูความเขาใจ

2. ศึกษานิเทศกเขารับการสัมมนา

เรื่องการจัดทําแผนการจัด

การจัดทําแผนจัดประสบการณ

และศึกษาดูงาน

ประสบการณแบบ Project

Project Approach

3. ประชุม PLC เพื่อพัฒนากระบวน

Approach จํานวน 50 คน

3. รอยละ 80 ของสถานพัฒนา

การทํางาน

3. นิเทศ ติดตามพัฒนา

เด็กปฐมวัยกลุมเปาหมายมี

4. ประชุมสรุปงาน

สถานศึกษาทุกสังกัด

คุณภาพตามมาตรฐานสถาน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

พัฒนาเด็กปฐมวัย

1. ศึกษานิเทศกผูดูแลปฐมวัย

3.1 ร.ร.ในสังกัด สพฐ.

ไดรับการพัฒนาใหมีความรู

3.2 ร.ร.ในสังกัด อปท.

ความสามารถในการพัฒนา

3.3 ร.ร.ในสังกัด สช.

การศึกษาปฐมวัยใหทันสมัย
2. พัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียน
เอกชนเรื่องการจัดทําแผนจัด
ประสบการณแบบ Project
Approach

3.4 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ

10,000

10,000

13,000

33,000

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.
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3. สถานศึกษาทุกสังกัดไดรับ
การพัฒนาสูมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
3. โครงการ ประเมินคุณภาพผูเรียน

เปาหมายเชิงปริมาณ

เปาหมายเชิงปริมาณ

ระดับการศึกษาภาคบังคับ

1. ผูบริหารและบุคลากร

1. รอยละ 95 ของนักเรียน

กิจกรรม

ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

ชั้น ป.1 ที่สมัครใจเขารับการ

1. การประเมินความสามารถดาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

ประเมินไดรับการประเมินความ

การอานชั้น ป.1

เอกชน 27 โรงเรียน

สามารถดานการอาน

2. การประเมินคุณภาพผูเรียน

2. นักเรียนชั้น ป.1 จํานวน

2. รอยละ 95 ของนักเรียน

ชั้น ป.3

1763 คน นักเรียน ชั้น ป.3

ชั้น ป.3 ที่สมัครใจเขารับการ

3. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

จํานวน 2,200 คน

ประเมินไดรบั การประเมินความ

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สามารถพื้นฐานดานภาษาไทย

ผูเรียน ป.1 และ ป.3
ปการศึกษา 2563

นักเรียนในโรงเรียนเอกชนได

36,800

186,800

นิเทศฯ
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และดานคณิตศาสตร

รับการประเมินคุณภาพผูเรียน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

ดวยเครื่องมือมาตรฐานระดับ

1. รอยละ 90 ของนักเรียน

ชาติและสถานศึกษาไดขอมูล

ชั้น ป.1 ที่สมัครใจเขารับการ

ผลการประเมินความสามารถ

ประเมินไดรับการประเมินความ

ดานการอานของนักเรียน

สามารถดานการอานและผาน

ชั้น ป.1 และนักเรียน ชั้น ป.3

เกณฑการประเมิน

เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนด

2. รอยละ 50 ของนักเรียน

นโยบายและแผนพัฒนาผูเรียน

ชั้น ป.3 ที่ไดรับการประเมิน

เปนรายบุคคล

150,000

ความสามารถพื้นฐานดาน
ภาษาไทยและดานคณิตศาสตร

4. โครงการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

เปาหมายเชิงปริมาณ

การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.

1. ประชุมคณะกรรมการ

นวัตกรรมการศึกษา จํานวน

พื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

118 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา

กิจกรรม

การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู

1. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุ

จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

และประชุมคณะอนุกรรมการ

การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา

การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา

ทั้ง 4 คณะ จํานวนไมนอยกวา

นํารองและบุคลากรที่เกี่ยวของในเรื่อง

8 ครั้ง

-หลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. ผูบริหารโรงเรียน ครู

-การพัฒนาเทคนิค วิธีการวัดการเรียนรู

บุคลากรในสถานศึกษานํารอง

ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

-Site Visit ติดตามโดยผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 118 โรงเรียน ไดรับ

Mentor ของนวัตกรรม

การพัฒนาใหมีศักยภาพในการ

สถานศึกษานํารองพื้นที่

200,000

800,000

370,000

1,370,000

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

จัดการเรียนรูตามหลักสูตร

เรียนรู เสริมสรางความเขาใจการดําเนิน

ฐานสมรรถนะ คณะอนุกรรมการ

งานโครงการพื้นที่นวัตกรรมสําหรับ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา

การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นํารอง

มีผลงานตามภารกิจที่ไดรับ

4. การติดตามประเมินผล และรายงาน

มอบหมาย ไมนอยกวา คณะละ

การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจาก

1 เรื่อง

หลาย ๆ ภาคสวนในพื้นที่และคณะ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

ผูบริหารในสวนกลาง

จังหวัดศรีสะเกษสามารถ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่
มอบหมายใหบรรลุผลตาม
เจตนารมณและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

5. โครงการ สรางและสงเสริมความเปน

เปาหมายเชิงปริมาณ

เปาหมายเชิงปริมาณ

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน

1. ผูบริหารและบุคลากร

1. รอยละ 95 ของนักเรียน

การศึกษาสูการปฏิบัติ

ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

ชั้น ป.1 ที่สมัครใจเขารับการ

กิจกรรม

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

ประเมินไดรับการประเมินความ

1. การประเมินความสามารถดาน

เอกชน 27 โรงเรียน

สามารถดานการอาน

การอานชั้น ป.1

2. นักเรียนชั้น ป.1 จํานวน

2. รอยละ 95 ของนักเรียน

2. การประเมินคุณภาพผูเรียน

1763 คน นักเรียน ชั้น ป.3

ชั้น ป.3 ที่สมัครใจเขารับการ

ชั้น ป.3

จํานวน 2,200 คน

ประเมินไดรบั การประเมินความ

3. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สามารถพื้นฐานดานภาษาไทย

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน ป.1 และ ป.3 ปการศึกษา 2563

นักเรียนในโรงเรียนเอกชนได

200,000

88,292

488,292

นิเทศฯ
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และดานคณิตศาสตร

รับการประเมินคุณภาพผูเรียน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

ดวยเครื่องมือมาตรฐานระดับ

1. รอยละ 90 ของนักเรียน

ชาติและสถานศึกษาไดขอมูล

ชั้น ป.1 ที่สมัครใจเขารับการ

ผลการประเมินความสามารถ

ประเมินไดรับการประเมินความ

ดานการอานของนักเรียน

สามารถดานการอานและผาน

ชั้น ป.1 และนักเรียน ชั้น ป.3

เกณฑการประเมิน

เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนด

2. รอยละ 50 ของนักเรียน

นโยบายและแผนพัฒนาผูเรียน

ชั้น ป.3 ที่ไดรับการประเมิน

เปนรายบุคคล

200,000

ความสามารถพื้นฐานดาน
ภาษาไทยและดานคณิตศาสตร

6. โครงการ สงเสริมเวทีและประชาคม

ผูบริหารสถานศึกษา ครู

รอยละ ของการพัฒนา

เพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทาง

ผูเรียนและบุคลากรทางการ

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการ

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

ศึกษารวมทั้งผูเกี่ยวของในการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา

20,000

20,000

20,000

60,000

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

จัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงการ

และอุดมศึกษา

ทุกแหงในจังหวัดศรีสะเกษ

เรียนรูในระดับการศึกษา

กิจกรรม

ประกอบดวย

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

1. วิเคราะหขอมูล วางแผนงาน/

1. สถานศึกษาสังกัด สพฐ.

อุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบท

โครงการ

2. สถานศึกษาสังกัด สช.

ของพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ

2.ประสาน ร.ร.แกนนําพัฒนา

3. สถานศึกษาสังกัด กศน.

ผานกระบวนการมีสวนรวมจาก

หลักสูตรและคณะวิทยากร

4. สถานศึกษาสังกัด สอศ.

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

3. แตงตั้งคณะดําเนินงานตามโครง

5. สถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา

การ/ประชุมวางแผนรวมกับคณะ

6. สถานศึกษาสังกัด อปท.

ทํางาน
4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
ที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงการ
เรียนรูในระดับการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดม
ศึกษา
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนา
หลักสูตรฯ ติดตอประสานงาน
เขารวมประชุม รวมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. โครงการ เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปาหมายเชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากร

1. ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 90 มีการประสานงานที่ดี

ศรีสะเกษ

ทางการศึกษา เจาหนาที่คุรสภา

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

ลูกจางชั่วคราว ในสํานักงาน

2. มีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการ

1. ประชุมชี้แจงขาราชการครู

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ทํางานและการพัฒนางาน

และบุคลากรทางการศึกษาฯ

จํานวน 57 คน

มากกวา รอยละ 90

2. จัดกิจกรรมพัฒนาขาราชการครู

เปาหมายเชิงคุณภาพ

และบุคลากรทางการศึกษาฯ

1. ขาราชการครูและบุคลากร

3. สรุปบทเรียน

ทางการศึกษา เจาหนาที่คุรสภา
ลูกจางชั่วคราว ที่เขารวม
โครงการมีความรูความสามารถ
และพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เจาหนาที่คุรสภา

35,000

9,500

44,500

บค.
ศธจ.ศก.

3

12

2

1

8

7

3

ลูกจางชั่วคราว มีการเรียนรูและ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารทํางานกรอบ
แนวคิด นําความรูใหม ๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. โครงการ พัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนเอกชนมีความรู

เปาหมายเชิงปริมาณ

กระบวนการจัดการเรียนรู การวัด

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร

และประเมินผล ประจําปงบประมาณ

ฐานสมรรถนะ มีการจัดกระบวน

พ.ศ. 2564

การเรียนการสอน การวัดและ

ของกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา

กิจกรรม

ประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพสอดคลอง

ใหมีความรู ความเขาใจเรื่อง

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารและ

กับบริบทของโรงเรียน

22,621

72,621

นิเทศฯ

3

12

2

1

8

7

1

3

11

2

1

8

7

3

ศธจ.ศก.

ประเภทสามัญศึกษา รอยละ 80

หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู

ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

การวัดและประเมินผล

เรื่องการพัฒนางานดานวิชาการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

จํานวน 27 โรงเรียน

50,000

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน

2 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน

ประเภทสามัญศึกษา รอยละ 80

ดานวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ของกลุมเปาหมายที่ไดรบั การพัฒนา

3 จัดประชุมสรุปผลการนิเทศเพื่อ

มีความรู ความเขาใจเรื่อง

ทํารายงานสํานักงานคณะกรรมการ

หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู

สงเสริมการศึกษาเอกชนจัดประชุม1วัน

การวัดและประเมินผล

ศึกษานิเทศกและเจาหนาที่ รวม 30 คน
9. โครงการ สงเสริมสนับสนุนการ

เปาหมายเชิงปริมาณ

1. พนักงานเจาหนาที่สงเสริม

ดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม

1. พนักงานเจาหนาที่สงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ในหนวยงานการศึกษาและ

ศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการ

จํานวน 100 คน

สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๔

2. นักเรียนและนักศึกษา ไดรับการ

รวมจํานวน 100 คน

กิจกรรม

ปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริม

2. นักเรียนและนักศึกษาไดรับการ

1 ประชาสัมพันธโครงการ/ประชุมชี้แจง

ความประพฤติ รูและเขาใจบทบาท

ปกปอง แกไข คุมครองและ

และใหความรู

หนาที่ของตนเอง จํานวน 200 คน

สงเสริมความประพฤติ รูและเขาใจ

2. ติดตามการดําเนินงานศูนยเครือขาย

เปาหมายเชิงคุณภาพ

บทบาทหนาที่ของตนเอง

3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน
ผูเกี่ยวของ

พนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ไดทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยง เฝาระวังสถานการณ
ปญหาความประพฤตินักเรียนและ

จํานวน 200 คน

20,000

11,000

31,000

ลส.
ศธจ.ศก.

นักศึกษาไดประชาสัมพันธศูนย
เครือขายการปองกัน แกไขปญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ตลอดจนคุมครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัติหนาที่สง เสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวม
กับหนวยงานในพื้นที่ เครือขาย
องคกรอื่น
10. โครงการ ขังเคลื่อนการดําเนินการปองกัน

เปาหมายเชิงปริมาณ

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ

1. จุดบริการคามปลอดภัยทางถนนชวง

นักเรียน/นักศึกษา ที่ไดรับการรณรงค

เทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2564

เทศกาลปใหม 2564 มีการรณรงค

ประชาสัมพันธ มีความปลอดภัยและมี

กิจกรรม

ประชาสัมพันธและใหความรูแกนักเรียน

ความสุขชวงเทศกาลปใหมและเทศกาล

1. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการ

นักศึกษา อยางนอยจํานวน 4 แหง

สงกรานต ป พ.ศ.256 รอยละ 90 ขึ้นไป

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

2. เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา

ปใหมและเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

2. สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตอ

เดินทางสัญจรอยางปลอดภัยและมี

ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ความสุขในชวงเทศกาลปใหม 2564

จํานวนบุคลากรทางการศึกษา

2,000

3,000

5,000

พัฒฯ

3

12

2

1

1

7

3

3

11

4

1

2

7

1

ศธจ.ศก.

และเทศกาลสงกรานต 2564
จํานวน 67 คน
3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน
ผูบาดเจ็บ (admit) และผูเสียชีวิตลดลง
ใหเหลือนอยที่สุด
เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/
นักศึกษา และประชาชน มีความรู
ความเขาใจ มีความพรอมในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งมีความ
สุขในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาล
ทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2564 ทุกคน
11. โครงการ นิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

เปาหมายเชิงปริมาณ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัด

เปาหมายเชิงปริมาณ
สถานศึกษาเอกชน จํานวน 28 แหง

ศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2564

ศรีสะเกษ จํานวน 28 แหง

ไดรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู

กิจกรรม

เปาหมายเชิงคุณภาพ

การนิเทศตามขอเสนอแนะ ความพรอม

1. วางแผนการดําเนินการนิเทศ ติดตาม

สถานศึกษาเอกชนในจังหวัด

ในการจัดการศึกษาและการดําเนินงาน

2. ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ศรีสะเกษ ไดรับการนิเทศ ติดตามการจัด

ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ

3. รวบรวมขอมูลที่ไดจากเครื่องมือการนิเทศ

การเรียนรู การนิเทศตามขอเสนอแนะ

กระทรวงศึกษาครอบคลุมทุกประเด็น

สรุปผการนิเทศและนําสงกลุมงานนิเทศ

ความพรอมในการจัดการศึกษา และการ

รอยละ 100

15,000

15,000

30,000

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.

ติดตามและประเมินผล

ดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา

เปาหมายเชิงคุณภาพ

ของกระทรวงศึกษาสามารถจัดการเรียน

สถานศึกษาเอกชนจังหวัด

การสอนและดําเนินการตามนโยบายได

ศรีสะเกษ ทุกแหงมีคุณภาพตาม

อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร สป. : 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. โครงการ สงเสริม สนับสนุนและประสาน

เปาหมายเชิงปริมาณ

การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

1. คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน

มีนักเรียนทุนตรงตามคุณสมบัติที่

กิจกรรม

5 คณะ/5 โครงการ จํานวน 50 คน

ตั้งไว แตละโครงการ ครบตามเปาหมาย

1. การประชุมคณะกรรมการเทศกาลปใหม

2. นักเรียนทุนฯ และผูมีคณ
ุ สมบัติเขารับ

รอยละ 100

สี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2564

กาคัดเลือกฯ 5 โครงการ จํานวน 200 คน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

2. การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ

3. เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบงานทุนการศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 2564

ของหนวยงานตนสังกัด จํานวน 10 คน

ตอสถาบันพระมหากษัตริยและ

3. การประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา

4. คณะผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว

ประเทศชาติบมเพาะความมีวินัยรวมทั้ง

ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ

จํานวน 70 คน

พัฒนาศักยภาพความสามารถในการ

ภายใต "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

เรียนรูใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

1. สามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มี

(ม.ท.ศ.)" รุนที่ 13 ป พ.ศ. 2564

ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธเิ ปรม

2. สถานศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และ

ติณสูลานนท ประจําป 2563

ผูปกครองมีสวนรวมสงเสริมใหนักเรียน

5. กิจกรรมการประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน

ไดรบั การศึกษา

เปาหมายเชิงปริมาณ

20,000

10,000

30,000

พัฒฯ

4

12

2

2

8

7

3

4

12

2

2

8

7

6

ศธจ.ศก.

นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกตอง ดีงาม

มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ประจําป
2564
6. การคัดเลือกเยาวชนดีเดน เนื่องในวันเยาวชน
แหงชาติ ประจําป 2564
7. การประชุมคัดเลือกเยาวชนคนเกง ในโครงการ
ดวยรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ประจําป 2564
2. โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษา

เปาหมายเชิงปริมาณ

1. แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

พื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

พื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ

กิจกรรม

พื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

2. ติดตามการดําเนินงานตามแผน

พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป

2. ติดตามการดําเนินงานตามแผน

ปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 1 วัน

ปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่

ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

ผูเขารวมประชุม 40 คน

ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2564

2. เดินทางไปราชการเฉพาะผูเขารวมประชุม

เปาหมายเชิงคุณภาพ

3. รายงานผลการดําเนินงานตาม

จาก อ.กันทรลักษ อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

จํานวน 30 คน

มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน

30,500

30,500

นผ.
ศธจ.ศก.

3. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการของแตละ

พื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ

หนวยงานทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2564 และจัดทําเครื่องมือติดตามฯ

2. รอยละ 100 ของสํานักงานศึกษาธิการ

อ.กันทรลักษ อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห

จังหวัดศรีสะเกษ มีเครือขายความรวมมือ

4. จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาพื้นที่

ของหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ

ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตาม

5. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนา

บริบทของจังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ

3. รอยละ 85 ของผูรับบริการของ

พ.ศ. 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

มีความพึงพอใจในการบริการของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. : 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการศึกษา
งบประมาณ (หนวย : บาท)

ตัวชี้วัด/
กลุมโครงการ/โครงการ/

เปาหมาย

กิจกรรมหลัก

ของโครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

1. โครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล

เปาหมายเชิงปริมาณ

การดําเนินงานตามนโยบายและ

1. ดําเนินการตรวจ ติดตาม

ตามนโยบายและยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

การดําเนินงานตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการจาก

กิจกรรม

และยุทธศาสตรของกระทรวง

สวนราชการและสถานศึกษา

1. ตรวจ ติดตามการดําเนินงาน

ศึกษาธิการจากสวนราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามนโยบายและยุทธศาสตรของ

และสถานศึกษาภายในจังหวัด

จํานวน 2 ครั้ง 18 หนวยงาน

กระทรวงศึกษาธิการจากสวนราชการ

ศรีสะเกษ จํานวน 18

และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ

หนวยงาน จํานวน 2 ครั้ง

พ.ศ. 2564 จํานวน 2 ครั้ง

2. ประชุมปฏิบัติการจัดทํา

2. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหจัดทํา

ระบบขอมูลดานการศึกษาจาก

ระบบขอมูลดานการศึกษาจาก

สวนราชการภายในจังหวัดเพื่อ

สวนราชการภายในจังหวัดเพื่อนําเขา

นําเขาระบบ E inspection

ระบบ E inspection system

system จํานวน 2 ครั้ง

3. รับการตรวจราชการจากผูตรวจ

3. รับการตรวจราชการจาก

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ

ผูตรวจราชการกระทรวง

กรณีปกติ และ Agenda และอื่น ๆ

ศึกษาธิการในรอบกรณีปกติ

จํานวน 4 ครั้ง

โครงการพิเศษ Agenda

4. พัฒนาระบบขอมูลหนวยงานทาง

และกรณีพิเศษ จํานวน 4 ครั้ง

การศึกา สนับสนุนการตรวจราชการ

4. ศึกษาวิจัย พัฒนาระบบ

ในจังหวัดศรีสะเกษ

การตรวจติดตามผลการ

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ดําเนินงานนโยบายและ

ตรวจ ติดตามการดําเนินงาน

ความสอดคลอง

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

1

2

3

4

30,000

30,000

รวม

กลุมงาน

ย.20

รับผิดชอบ
60,000

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.

6

แผน

แผน

แผนฯ

แมบท

ปฏิรูปฯ

12

11

2

6

นโยบาย
รัฐบาล
หลัก

เรงดวน

ย.ศธ.

8

7

6

ยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับ
บริบทสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1 เรื่อง
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ดําเนินการตรวจ ติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวง
ศึกษาธิการจากสวนราชการ
และสถานศึกษาภายในจังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน 18
หนวยงาน จํานวน 2 ครั้ง
เปนไปดวยความเรียบรอยได
ขอมูลครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทํา
ระบบขอมูลดานการศึกษาจาก
สวนราขการภายในจังหวัด
จํานวน 4 ครั้ง เปนไปดวยความ
เรียบรอยไดขอมูลครบถวนและ
มีประสิทธิภาพตรงตามเวลา
3. รับการตรวจราชการจาก
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษา
ธิการและอื่น ๆ จํานวน 4 ครั้ง
เปนดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพและไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานเปน
อยางดี
4. พัฒนาระบบขอมูลออนไลน
หนวยงานทางการศึกษา
สามารถใชสนับสนุนการตรวจ
ราชการในจังหวัดศรีสะเกษ
ไดเปนอยางดี
2. โครงการ จัดทําแผนพัฒนา

เปาหมายเชิงปริมาณ

1. แผนปฏิบัติราชการพัฒนา

การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

1.แผนปฏิบัติราชการพัฒนา

การศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจํา

กิจกรรม

การศึกษาพื้นที่ชายแดน

ปงบประมาณ พ.ศ 2564

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดศรีสะเกษ

ปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ

2. ติดตามการดําเนินงานตาม

38,900

38,900

นผ.
ศธจ.ศก.

4

12

2

6

8

7

6

พื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ

2. ติดตามการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการ

พ.ศ.2564 จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการพัฒนา

ศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป

2. ติดตามผลการดําเนินงานตาม

การศึกษาพื้นที่ชายแดน

งบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

3. รายงานผลการดําเนินงานตาม

พื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

พ.ศ.2564

1. สํานักงานศึกษาธิการ

พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน

3. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ มีแผนปฏิบัติ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่

ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ

ชายแดน ประจําปงบประมาณ

ชายแดนประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 สอดคลองกับ

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2. รอยละ 100 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
มีเครือขายความรวมมือของ
หนวยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาตามบริบทของ
จังหวัดศรีสะเกษ
3. รอยละ 85 ของผูรับบริการ
ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ มีความพึงพอใจ
ในการบริการของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

3. โครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับ

เปาหมายเชิงปริมาณ

1. จังหวัดศรีสะเกษมีแนวทาง

คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

1. มีแนวทางการยกระดับ

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

การศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.

คุณภาพการศึกษาและการเรียน

และการเรียนรูใหมีคุณภาพ

กิจกรรม

รูใหมีคณ
ุ ภาพ เทาเทียม และ

เทาเทียมและทั่วถึงตามบริบท

1. ศึกษา วิเคราะหขอมูลเอกสาร

ทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด

ของจังหวัดที่กําหนดขึ้นอยาง

ที่เกี่ยวของ

ศรีสะเกษ

มีสวนรวม และผนความเห็นชอบ

2. วางแผนจัดระบบการทํางาน/

2. มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการการศึกษา

แตงตั้งคณะทํางาน

ขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับ

ธิการจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.)

3. ประสานการดําเนินงานทุกสวน

คุณภาพการศึกษาและการเรียน

2. จังหวัดศรีสะเกษมีตัวชี้วัดผล

10,000

60,000

30,000

100,000

นิเทศฯ
ศธจ.ศก.

6

12

12

6

8

7

6

ที่เกี่ยวของ

รูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และ

การดําเนินงานขับเคลื่อน

4. ดําเนินการกิจกรรมที่กําหนด

ทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด

แนวทางการยกระดับคุณภาพ

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ศรีสะเกษ

การศึกษาและการเรียนรูใหมี

เปาหมายเชิงคุณภาพ

คุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง

1. คณะกรรมการการศึกษา

ตามบริบทของจังหวัดที่

ธิการจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.)

คณะกรรมการศึกษาธิการ

ไดแก คณะอนุกรรมการศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.)

ธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ใหความเห็นชอบและมีสวนรวม

คณะอนุกรรมการดานพัฒนา

ในการประเมิน

การศึกษาและคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
สวนราชการ หนวยงาน
สถานศึกษา ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการและสถาบันที่จัด
การศึกษาอื่นที่มีสวนรวมในการ
4. โครงการ พัฒนางานดานการบริหารงาน
บุคคลสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เปาหมายเชิงปริมาณ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

รอยละความสําเร็จของ
คณะกรรมการที่ไดรบั การแตงตั้ง

กิจกรรม

จังหวัดดานการบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติงานดานบรรจุ แตงตั้ง

1. การยายขาราชการครูและบุคลากร

(อกคศ.) ขาราชการและบุคลากร

โยกยาย โอนขาราชการครูและ

ทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน

บุคลากรทางการศึกษา เรียบรอย

2. การยายผูบริหารสถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงาน

ครบถวน ถูกตอง และเปนไปตามที่

ครั้งที่ 1/2564

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กคศ.กําหนด

3. การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง (นักศึกษา

ประกอบดวย

ทุนรัฐบาลฯ และบุคลากรทางการศึกษา
38 ค(2)

1. คณะอนุกรรมการการศึกษา
จังหวัดดานการบริหารงานบุคคล
จํานวน 5 คน
2. ผอ./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุม
เขตละ 3 คน จํานวน 15 คน
3. บุคลากรผูรับผิดชอบใน สพท.
กลุมละ 3 คน จํานวน 15 คน
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4. บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 25 คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการ และบุคลากรใน
สังกัดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ผูเขารวมประชุมและปฏิบัติงาน
มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการตามภารกิจและเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ กคศ. กําหนด
5. โครงการ สนับสนุนสงเสริมการบริหาร

เปาหมายเชิงปริมาณ

จัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัด

1. ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา

เอกชนประเภทสามัญศึกษา

ศรีสะเกษ

โรงเรียนเอกชนในระบบสามัญศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม

บุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน

ประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการ
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ศธจ.ศก.

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเอกชน

ดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 80 คน

และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

2. จัดประชุมประจําเดือน 5 ครั้ง

เอกชนจังหวัดศรีสะเกษ สามารถนําไปปฏิบัติ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาการศึกษา

1. ผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภท

เอกชนตอไป

รอยละ 80 ของโรงเรียน

สามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รับทราบ
นโยบาย
2. หนวยงานตนสังกัดรับรูผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย กระทรวง
ศึกษาธิการและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาเอกชน
3. ไดขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาและแกไขปญหา
การจัดการศึกษาเอกชนจังหวัด
ศรีสะเกษ

6. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE)

เปาหมายเชิงปริมาณ
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
มีระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
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กิจกรรม

(E-OFFICE) จํานวน 1 ระบบ

(E-OFFICE) ใชสนับสนุนการบริหาร

1. จัดเชาพื้นที่ (Hosting) จัดเก็บระบบสํานักงาน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

จัดการ จํานวน 1 ระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE)

1. การดําเนินงานดานสารบัญมีความ

2. สถานศึกษาเอกชนใชงานระบบ

2. ประสานติดตอผูพัฒนาระบบสํานักงาน

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE)

อิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE) และวิทยากรเพื่อ

2. จํานวนทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงาน

ติดตอประสานงานราชการ จํานวน

เตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดซื้อระบบ

ลดลงกอนหนาการใชงาน

28 แหง

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE)

3. การเชื่อมโยงขอมูลติดตอสื่อสารระหวาง

3. อบรมปฏิบัติการการใชอระบบสํานักงาน

หนวยงานมีประสิทธิภาพ

อิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE) ใหกับบุคลากรของ

4. กระบวนการทํางานไดรับการปรับปรุง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รวมกับ

ใหทันสมัย

บุคลากรสถานศึกษาเอกชนในกํากับ
4. ประเมินและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ
7. โครงการ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เปาหมายเชิงปริมาณ

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงาน

1. ประชุมชี้แจงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

กิจกรรม

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

1. ศึกษาขอมูลกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนา จํานวน 1 ครั้ง
การปฏิบัติราชการ

งบประมาณ พ.ศ.2564 จาก สนง.ศธภ.14
2. รายงานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

2. ประชุมติดตามการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รอบ 9 เดือน

จาก สนง.ศธภ.14

จํานวน 3 ครั้ง

3. ประชุมชี้แจงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3. รายงานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

4. รวบรวมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

รอบ 12 เดือน จํานวน 9 เลม

5. ประชุมติดตาม การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปาหมายเชิงคุณภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1,2 และ 3

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดอยาง
เหมาะสมมีระบบติดตามประเมินผลงานตาม
คํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ มีความรู ความเขาใจในแนวทางหรือ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

