


แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

ค ำน ำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2560-2564  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564  ที่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) โดย
ค านึงถึงความท้าทายในด้านต่างๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่ในสภาวะปัจจุบัน แผนฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ตัวแทน
กลุ่มแต่ละกลุ่ม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการก.ต.ป.น.  คณะกรรมการกลั่นกรองแผน    
ประธานกลุ่มโรงเรียน  เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดในช่วงระยะเวลา 4 ปี   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ขอขอบคุณคณะท างานยกร่าง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งผู้ เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้ แผนพัฒนา
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (พ.ศ.2560-2564) เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนจะสามารถใช้แผนฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน       
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   
ได้ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2559) ในการบริหารจัดการศึกษาตลอดระยะ 4 ปีและแผนได้สิ้นสุด
ลงเมื่อปี พ.ศ.2560 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        
ศรีสะเกษ เขต 4 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่   
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษาทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคม
สูงวัย และทักษะประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมยุค 4.0 และน าผลการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4  (พ.ศ. 2559-2560 ) ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่าย
งบประมาณ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหา สภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การพัฒนาการศึกษา บทบาท
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการและการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
  ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและ
สังคมโลกอันเนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิทัล (Gigital Revolution) ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนและ
ความต้องการอัตราก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส   
โลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
และปัญหาความเหลี่อมล้ าทางด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษารวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสาธารณะส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาท่ีต้องปับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) เพ่ือให้การจัดการศึกษาน าพาไปสู่ความยั่งยืน 
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  ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 การจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนดให้ในปีการศึกษา 2555 เป็นฐานในการประมวลผลข้อมูล 
สรุปได้ ดังนี ้

1. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
เข้าเรียนในระดับปฐมวัย อายุ 3-7 ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบเข้าเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดอ่ืนโดยผู้ปกครองส่งบุตรหลานอายุ 3 ปี เข้าเรียนในสังกัดอ่ืน 
ร้อยละ 9.74 
   1.1 ปัญหาการออกกลางคัน ข้อมูลการออกกลางคันจ าแนกตามระดับการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนออกกลางคันน้อยที่สุด ร้อยละ 0.02        
และในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนออกกลางคันมากที่สุด ร้อยละ 0.40 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการ
อพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาการปรับตัวและปัญหาครอบครัว 
   1.2  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 – 
2559 หลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มเข้าศึกษาต่อสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานลดลงจากเอกชนและสังกัดอ่ืน ๆ  
   1.3 การสนับสนุนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     
มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2559  โดยเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)  
   1.4 การสนับสนุนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จาก
ข้อมูลปีการศึกษา 2556 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาต่อมีมากถึงร้อยละ  81.82 และในปี
การศึกษา 2557 – 2559 เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
  2. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ซึ่งเป็นการประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 -2559  พบว่าในสาระวิชาภาษาไทย สาระวิชาสังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม 
สาระวิชาคณิตศาสตร์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นจากปีฐาน สาระวิชาภาษาอังกฤษค่า
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีฐาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.20  
   2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 – 2559 พบว่าสาระวิชาภาษาไทย สาระวิชาภาษาอังกฤษ สาระวิชาคณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีฐาน สาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีฐาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15.36 
   2.3 ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2559 จ าแนกรายตัวชี้วัด ได้แก่ 
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ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) พบว่าคะแนนเฉลี่ย
รวมทั้ง 3 ด้านมากกว่าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาในภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.57 
  3. ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมทั้ง 3 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 76.50  
   3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามตัวชี้วัด ผลการประเมิน ค่าคะแนน 2.60 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามตัวชี้วัด ค่าคะแนน 2.33 คิดเป็นร้อยละทั้ง 2 จุดเน้น 
คะแนน 2.47  
   3.3 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,808,546,479 บาท ได้เบิกจ่ายไป 
ร้อยละ 95.25 สะท้อนถึงต้นทุนในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อนักเรียน 1 คน         
จ านวน 46,345.65 บาท 
  สรุปผลการจัดการศึกษาในช่วงปี 2555 – 2559 ประสบความส าเร็จหลายด้านและอีกหลาย
ด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางการศึกษาซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนค่อนข้างมากส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนรวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความจ้องการจ าเป็น
พิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและยังมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง  

  ผลการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้วิเคราะห์ตามบริบทในการจัดการศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 พบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม แต่ก็ยังมีปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน
สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กมีความยุ่ งยากทั้งด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านงบประมาณ และด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความคล่องตัวการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาให้มีการบูรณาการท างานร่วมกัน จึงจะ
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษา 

 

1. สภาพทั่วไป 
 ส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ าศรี ส ะ เกษ  เขต  4  ก่ อตั้ งขึ้ น ต ามป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 มีเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา 4 อ าเภอ   คือ อ าเภอ
กันทรลักษ์ ขุนหาญ ศรีรัตนะ และเบญจลักษ์ มีโรงเรียน จ านวน 238 โรงเรียน ต่อมาได้มีประกาศก าหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ได้แยกภารกิจงานการจัดการศึกษาในระดับมัธยมและ
ประถมศึกษา คงเหลือจ านวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 209 โรงเรียน ภายใต้ชื่อ 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4” เดิมใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนอนุบาลด ารง           
ราชานุสรณ์ เนื้อที่ 2 ไร่ โดยใช้อาคารส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอกันทรลักษ์ (เดิม) ซึ่งเป็นอาคารเรียน
แบบ สปช.104/26 ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2526 งบประมาณก่อสร้าง 1,412,000 บาท เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และอาคาร สปช.105/29  ก่อสร้าง   
เมื่อปี พ.ศ.2547 งบประมาณ 2,188,000 บาท ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผนและห้องปฏิบัติ การผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา และอาคาร
อเนกประสงค์ก่อสร้างเอง จ านวน 2 หลัง ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน 
 จากสภาพอาคารที่เก่าทรุดโทรม คับแคบ การจราจรติดขัด ไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4    
จึงมีแนวคิดย้ายอาคารส านักงานใหม่ ได้จัดให้มีการประชาคมให้ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบต่อการย้ายที่ตั้ง
ส านักงานใหม่ ผลการประชาคมมีความคิดเห็นให้ย้ายไปตั้งส านักงานใหม่ขึ้นที่บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลกระแซง 
อ าเภอกันทรลักษ์ ห่างจากที่เดิม 7 กิโลเมตร เป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 100 ไร่ จึงได้ท าการแบ่งแยกเนื้อที่เป็น      
3 ส่วน ดังนี้ 
 - เนื้อท่ีอยู่ในการดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 40 ไร่ 
 - เนื้อท่ีอยู่ในการดูแลของโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) จ านวน 11 ไร่ 
 - เนื้อท่ีอยู่ในการดูแลของค่ายลูกเสือ อ าเภอกันทรลักษ์ จ านวน 49 ไร่ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 แห่งใหม่ได้รับการจัดสรรค่าก่อสร้าง 
อาคารเป็นแบบอาคารส านักงาน แบบ 4 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ 
9,979,000 บาท วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2559 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ได้ประกอบพิธีท าบุญทักษิณานุปทาน เบิกพระเนตรพระพุทธรูปปาง
ประทานพร “พระพุทธศากยมุนี” ศรีรัตนโบรีปูชิต มาประดิษฐาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นที่สักการบูชาของข้าราชการ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
ซึ่งพระนามของพระพุทธรูปประจ าส านักงานสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่     
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คณะธรรมยุต เป็นผู้ถวายนามได้มาจากการประสานงานโดยพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ ปิยโรจโน) ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร นายประดิษฐ์ – นางบุญมี มหธราดล และนายเพิ่ม ดวงเด่น 
 ศาลาวิชาการ จ านวน 11 หลัง สถานที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนในโอกาส
ต่างๆ ได้รับความร่วมมือร่วมใจก าลังทรัพย์จากครูบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในเขตพ้ืนที่เครือข่าย     
กลุ่มโรงเรียน  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  และรักษาการในต าแหน่ง  
จากปี 2546 – จนถึงปัจจุบัน 

1. นายโกวิท  เพลินจิต    พ.ศ.2546 - 2549          
2. นายประวิทย์  หลักบุญ  พ.ศ.2550-2552  
3. นายนิกร จุติกิติ์เดชา     รักษาราชการ พ.ศ. 2552 
4.  นายวรรณะ  บุญสุข พ.ศ.2552-2554            
5.  นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม   พ.ศ.2555-2556  
6.  นายธีรวุฒิ  พุทธการี   พ.ศ.2556-2560 
7.  นายธีระวัฒน์ ค าศรี รักษาราชการ พ.ศ.2560 
8.  นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน 
 

 2. ด้านภูมิศาสตร ์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4  ต าบลกระแซง อ าเภอกันทรลักษ์     
จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตบริการ 4 อ าเภอ ประกอบด้วย      
อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอศรีรัตนะ และอ าเภอเบญจลักษ์ 
           พ้ืนที่ใกล้เคียงท่ีมีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4  มีดังนี ้
ทิศเหนือ       จรดอ าเภอน้ าเกลี้ยง และ อ าเภอโนนคูณ 
ทิศใต้             จรดประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 
ทิศตะวันออก  จรดอ าเภอน้ ายืน  อ าเภอน้ าขุ่น  และ อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก    จรดอ าเภอภูสิงห์  อ าเภอไพรบึง  อ าเภอขุขันธ์   และอ าเภอพยุห์ 
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 3.  อ านาจหน้าที่ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน         
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

10)  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 
(Supervision, motoring and 
Evaluation for Education Provision 
Group ) 
 งานธุรการ 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้
 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มงานนิเทศตดิตาม และประเมินผล

ระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 
 กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ   ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) 
 งานธุรการ 
 กลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบญัชี 
 กลุ่มงานตรวจสอบการด าเนินงาน 
 

กลุ่มอ านวยการ
(Administration  Group) 
 งานธุรการ  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 กลุ่มงานประสานงาน 
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
 กลุ่มงานส่งเสรมิสวสัดิการ   

สวัสดภิาพ 
  

กลุ่มนโยบายและแผน 
(Policy and Planning Group) 
 งานธุรการ 
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
 กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
 กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ           

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
  

กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel 
Administration Group) 
 งานธุรการ 
 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนด

ต าแหน่ง 
 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 กลุ่มงานบ าเหนจ็ความชอบและทะเบียนประวัต ิ
 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 กลุ่มงานระบบข้อมูลสารสนเทศ P-OPEC 
 กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา 
 
  

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
งานธุรการ 
(Financial and Asset 
Administration Group) 
 กลุ่มงานบริหารการเงิน 
 กลุ่มงานบริหารการบัญช ี
 กลุ่มงานบริหารพัสด ุ
 กลุ่มงานบริหารสินทรัพย ์
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(Promotion of Educational 
Provision Group) 
 งานธุรการ 
 กลุ่มงานส่งเสรมิคุณภาพ การ 

จัดการศึกษา 
 กลุ่มงานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
 กลุ่มงานส่งเสรมิ สนับสนุน การ 
 ระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา 
 กลุ่มงานส่งเสรมิกิจการพิเศษ 
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5. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานการณ์การศึกษาปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันเสรีและ      
ไร้พรหมแดนเป็นความท้าทายที่หน่วยงานจัดการศึกษาต้องเผชิญ  เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กลไกส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน  การจัดการศึกษาเป็นการเสริมสร้างศักยภาพประชากรให้มี
คุณภาพ  มีศักยภาพสูง จึงจะสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand ๔.๐  แข่งขันกับนานาประเทศ รองรับ
การเปลี่ยนผ่านประเทศสู่สังคมแห่งความมั่นคง–มั่งคั่ง และยั่งยืนได้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์นโยบาย
ของชาติและวิสัยทัศน์ประเทศที่วางไว้  จึงได้ศึกษาความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและประเมิน
สภาพแวดล้อมบริบทพ้ืนที่น าไปสู่กรอบความคิดและกระบวนการคิดวางแผนพัฒนาการศึกษาและการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 
 

 5.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)  
 ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อ   การบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ โดยอนาคตประเทศไทย ปี 2579 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ 
สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม 
รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ  บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง ไม่คอรัปชั่น โดยที่ประชาชน ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข  
 

 5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ อีกยุทธศาสตร์ 4  ยุทธศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหา

ใน ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนา
ในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมี
ทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  แนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
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1)  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

2)  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น      
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

3)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

4)  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ  
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษี 
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

5)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการ 
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ  

6)  พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ  
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

7)  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด 
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ ที่
ทุกคนเข้าถึงได ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา
ท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้านแต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย 
มีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพ 
การบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย 
 1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ 
ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
  2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี 
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่
ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านและ
ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ
ข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง  
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ ไป จึงเน้นให้ เศรษฐกิจเติบโต 
ได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ  ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน  
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ 
และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ  

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า 
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  
เข้าสู่ ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับ                  
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความ 
สามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่
เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบ โตที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  ปั จจุ บั น 
สภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ
ให้บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้น  
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างความมั่นคงด้านน้ า 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ 
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ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ 
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การรกัษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
   2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ  และ สิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ  มั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์  
ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น การพัฒนา 
ใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคงประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้
เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ  มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้ง
ภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความม่ันคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 

2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  

3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการร่วมมือกับมิตร 
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  

4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิปไตย 
และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล   

5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน 
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ  การ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ 
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ 
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ 
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ 
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม  

6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง 
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ  ปัญหา 
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี  ข้อจ ากัด 
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความ
เข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า  
เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า  การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือ 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ  
ในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน้ า 

2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจาก 
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การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ๑๖ ขนส่ง  
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ     

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า  

4)  พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต 
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ 
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  

6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง และการ 
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน  แรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้   
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่ 
กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย 

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ 
เชิงสังคมอาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่ม
เทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย   

3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง  
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจ 
ในเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การที่ 9  พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศ
ไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัว  
ของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดย 
การพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัว  ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภู มิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่ วนหนึ่ ง 
ของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้า
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การลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจั งหวัด 
เป็นเมืองน่าอยู่ ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา 
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า   พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย 

2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า 
อยู่  ส่ งเสริมการจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองอย่างมีบู รณาการภายใต้การมี  ส่วนร่วมของส่ วนกลาง  
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น 
ฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบาย
การค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศ 
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญ 
ในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน  และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  

2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่ 
โดดเด่นในภูมิภาค  

4)  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
5)  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  

14



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

6)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
7)  เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
8)  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่ 

เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
9) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
 5.4 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 – 2564 เป็นกรอบด้านความมั่นคงในระยะ 7 ปี  
เชื่อมโยงและต่อเนื่องกับทิศทางด้านการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2559 – 2564) ที่จะมีขึ้นต่อไป นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564 ประกอบด้วย 16 
ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ล าดับ ความส าคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก าหนดเป็นสอง
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบาย ส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ  3 นโยบาย มุ่งการ
เสริมสร้างฐานรากความม่ันคง และเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 
2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 12 นโยบายมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญ
ปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการ
เตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ ปัญหาความม่ันคงอย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และ
การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศที่เอ้ือต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาตินโยบายความมั่นคง
แห่งชาติฯ มีจุดหมายส าคัญ คือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิด
ความเชื่อใจในอาเซียนและ ประชาคมโลก ทั้งนี้ โดยให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในการก าหนดเจ้าภาพ หรือหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจน การขยายเครือข่ายภาคีด้านความมั่นคงและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม การบริหารจัดการนโยบายในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบัติในการก าหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ เป็นกรอบการ
จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ และแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะให้วาม
ส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนและน านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติที่ส าคัญ คือ ความอยู่รอดปลอดภัย และสภาวะสันติสุขและความ
เจริญเติบโตในการด ารงอยู่ของชาติและประชาชนอย่างม่ันคงต่อไป 
 
 5.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs)  

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable  
Development Goals (SDGs) เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางประเทศสมาชิก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558  
ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ เป้าหมายที่ 1 
ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต 
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ  เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน   เป้าหมายที่ 5 บรรลุ
ถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน  เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่า
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เรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน  เป้าหมายที่ 7 ท า
ให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อของตน เป้าหมายที่  8 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท า
และการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน  เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่ งเสริมการปรับตัวให้ เป็น อุตสาหกรรมอย่าง ยั่ งยืนและทั่ วถึง และสนับสนุน
นวัตกรรม   เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ   เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  เป้าหมายที่ 12 ท า
ให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน   เป้าหมายที่ 15 
พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับ
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินและหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ  เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล 
และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ  เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผลและสร้าง
พลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 5.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
       ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560-2579 เพ่ือ

ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศทั้งที่อยู่ในระทรวง
ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าละสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความ
เป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาและ
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า  

 5.7 นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
มุมมองและนโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
: ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง  มั่งคง ยั่งยืน 
     ประเด็น 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
     ประเด็น 2. : ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
     ประเด็น 3 : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
     ประเด็น 4 : พัฒนาครู 
     ประเด็น 5 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
     ประเด็น 6 : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ประเด็น 7 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
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ตลอดชีวิต 
     ประเด็น 8 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา  
 
 5.8  แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงบประมาณ 

5.8.1  แผนบูรณาการเสริมสร้างความปรองดองสมาฉันท์ 
5.8.2  แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.8.3  แผนบูรณาการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
5.8.4  แผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
5.8.5  แผนบูรณาการอุตสาหกรรมศักยภาพ 
5.8.6  แผนบูรณาการพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
5.8.7  แผนบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดกลางและขาดย่อม 
5.8.8  แผนบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
5.8.9  แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
5.8.10  แผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
5.8.11  แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
5.8.12  แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
5.8.13  แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.8.14  แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
5.8.15  แผนบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
5.8.16  แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพ 
5.8.17  แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
5.8.18  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ 
5.8.19  แผนบูรณาการการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ 

      สิ่งแวดล้อม  
5.8.20  แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
5.8.21  แผนบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจจริตและประพฤติมิชอบ 
5.8.22  แผนบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
5.8.23  แผนบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
5.8.24  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.8.25  แผนงานบูรณาการส่งเสริมจังหวัดกลุ่มจังหวัดบูรณาการ 
5.8.26  แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
5.8.27  แผนบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลด์ 4.0 
5.8.28  แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ 
5.8.29  แผนงานบูรณาการการเสริมสร้างพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดบูรณาการ 

 
 

 5.9 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)       

มีเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา  และมียุทธศาสตร์สู่เป้าหมายดังนี้ 
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 เป้าหมายหลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3 .มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดกาศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล               
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ  

การพัฒนาประเทศ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ตลอดชีวิต   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
 
 

 5.10 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13   
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 13  มีภารกิจขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด   
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ( Vision) “ภายในปี 2564 คุณภาพการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 13 อยู่ในอันดับ 5  
ของประเทศ” โดยมุ่งเน้น  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   ส่งเสริมประสานการผลิต 
และพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการ ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนางานวิชาการ และวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัย              
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 5.11 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2562 – 2565) 
 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษมีความมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีทิศทางการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2562 – 2565) ตามวิสัยทัศน์ (Vision) “จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากล” โดยมุ่งเน้น ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
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มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและจังหวัด 
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานศึกษาต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการจัดการศึกษา 

 

 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในช่วงที่ผ่านมาภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 โดยใช้กรอบและแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) บริบทของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ และผลการพัฒนา
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในช่วงปี 2555 – 2559            
ก าหนดให้ปีการศึกษา 2555 เป็นฐานข้อมูลในการประมวลผล สรุปได้ดังนี้ 
 

1.  ด้านโอกาสทางการศึกษา   
  1.1 ประชากรวัยเรียน มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย        
อายุ 3-7 ปี ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบเข้าเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสังกัดอ่ืน โดยผู้ปกครองส่งบุตรหลานอายุ 3 ปี เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ร้อยละ 9.74 
มากกว่าสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.        
 

ตาราง 1  ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย อายุ 3-7 ปี ที่เข้าเรียน   
             ในปีการศึกษา 2560 

อายุ 
ประชากรวัยเรียน 

(คน) 

เข้าเรียน (สังกัด) 

สพฐ. (คน) ร้อยละ 
สังกัดอ่ืน 

(คน) 
ร้อยละ 

3 ปี 4,454 117 2.63 4,337 9.74 
4 ปี 5,493 1,536 27.96 3,957 7.20 
5 ปี 6,299 4,174 66.26 2,125 3.37 
6 ปี 5,587 3,977 71.18 1,610 2.88 
7 ปี 5,800 4,204 72.48 1,596 2.75 

แผนภาพ 1   เปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับปฐมวัย อายุ 3-7 ปี 
ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560  
 
b 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 1.2  ปัญหาการออกกลางคัน แม้ว่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องและคาดว่าจะคงอยู่ต่อไปแต่ก็มีแนวโน้มที่
ดีขึ้น เห็นได้จากข้อมูลการออกกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 โดยใช้ข้อมูล
ฐานเปรียบเทียบจากปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีนักเรียนออกกลางคันน้อยที่สุดที่ร้อยละ 0.02 ของนักเรียนต้นปี
การศึกษา และปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนออกกลางคันมากที่สุดที่ร้อยละ 0.40 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัญหาการอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาการปรับตัวและปัญหาครอบครัว 
 ตาราง 2  จ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557-
2558 
 

ปีการศึกษา 
 

 นักเรียนต้นปีการศึกษา  นักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 

2555 42,136 169.00 0.40 
2556 41,037 51.00 0.12 
2557 40,354 31.00 0.08 
2558 30,945 5.00 0.02 
2559 39,150 14.00 0.04 

 
แผนภาพ 2  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2555 - 2559 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 1.3 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2555 - 2559 มีแนวโน้มหลังจากจบการศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นกว่าในสังกัด
เอกชนและสังกัดอ่ืนๆ  
 

 ตาราง 3  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  

ปีการศึกษา จบการศึกษา 

ศึกษาต่อ ไม่ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ 

สังกัด สพฐ. เอกชน/อื่น ๆ สพฐ. เอกชน/อื่น ๆ รวม 

2555 4,817 4,039 778 0 83.85 16.15 100.00 
2556 4,648 3,938 710 0 84.72 15.28 100.00 
2557 4,418 3,330 1,088 0 75.37 24.63 100.00 
2558 4,275 2,795 1,480 0 65.38 34.62 100.00 
2559 4,305 3,057 1,248 0 71.01 28.99 100.00 

 
แผนภาพ 3  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 – 2559 เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 1.4  ผลการสนับสนุนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีแนวโน้ม
ลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2559 โดยได้เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560 -2579) ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาคนเพ่ือยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ตาราง 4  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  

ปี
การศึกษา 

จบ
การศึกษ

า 

ศึกษาต่อ 
บวช 

ไม่
ศึกษา
ต่อ 

ติดเป็นร้อยละ 

สายสามัญ 
สาย

อาชีพ 
อื่น ๆ 

สาย
สามัญ 

สาย
อาชีพ 

อื่น ๆ บวช 
ไม่ศึกษา

ต่อ 

2555 1384 749 392 86   157 54.1 28.3 6.2 0.0 11.3 
2556 1218 755 250 147   66 62.0 20.5 12.1 0.0 5.4 
2557 1425 787 408 145   85 55.2 28.6 10.2 0.0 6.0 
2558 1320 633 478 126 1 82 48.0 36.2 9.5 0.1 6.2 
2559 1151 422 528 93   108 36.7 45.9 8.1 0.0 9.4 

 
แผนภาพ 4  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2555 – 2559  
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 1.5 ผลการสนับสนุนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  จากข้อมูล       
ปีการศึกษา 2556 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วไม่ศึกษาต่อมีมากถึงร้อยละ 81.82 และในปี
การศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2559  การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

 ตาราง 5  จ านวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   

ปี
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

ศึกษาต่อ 

บวช 
ไม่

ศึกษา
ต่อ 

คิดเป็นร้อยละ 

มหาวิทยาลัย
ภาครัฐ 

อาชีวะ อื่น ๆ 
มหาวิทยาลัย

ภาครัฐ 
อาชีวะ อื่น ๆ 

ไม่
ศึกษา
ต่อ 

2556 11 1 1 0 0 9 9.09 9.09 0.00 81.82 
2557 35 34 0 0 0 1 97.14 0.00 0.00 2.86 
2558 39 37 0 0 0 2 94.87 0.00 0.00 5.13 
2559 52 52 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
แผนภาพ 5  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ปีการศึกษา 2555 – 2559  
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา   
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นการประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย
เปรียบเทียบข้อมูลฐานปีการศึกษา 2555 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2555 – 2559  พบว่าในสาระวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้น สาระวิชาสังคมศึกษาฯ มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558  แต่คะแนนเฉลี่ยยังมากกว่าปีฐาน  สาระ
วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 และคะแนนเฉลี่ยของปีฐาน  
สาระวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีฐาน และปีการศึกษา 2557 ,2558 แต่น้อยกว่าปีการศึกษา 
2556 สาระวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีฐาน แต่คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าปีการศึกษา 2557 และ   
ปีการศึกษา 2558  ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยเปรียบเทียบจากปีการศึกษา 2555   
ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ  แต่ในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาในภาพรวม
แล้วคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.20  
 

 

ตาราง 6  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2555 - 2559   

กลุ่มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉลี่ย สพป.ศก.4 ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ภาษาไทย 41.57 41.31 43.13 47.01 50.56 
สังคมศึกษาฯ 40.89 35.29 48.41 46.06 43.37 
ภาษาอังกฤษ 30.33 27.7 29.4 32.56 28.69 
คณิตศาสตร์ 30.21 35.65 33.2 37.5 35.28 
วิทยาศาสตร์ 34.28 34.44 39.3 40.05 38.61 

รวมเฉลี่ย 35.46 34.88 38.68 40.63 39.3 
 

แผนภาพ 6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2555 - 2559 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 2.2.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2555 – 2559  ในสาระวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีฐาน สาระวิชาสังคมศึกษาฯ       
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากกว่าปีฐานและทุกปีการศึกษา  สาระวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีฐานแต่
ยังน้อยกว่าปีการศึกษา 2556  สาระวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าปีฐานและปีการศึกษา 2557 
,2558 แต่มากกว่าปีการศึกษา 2556  สาระวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีฐาน แต่คะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่าปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558  ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัด
การศึกษาโดยเปรียบเทียบจากปีการศึกษา 2555 ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ แต่ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ควรเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถ การ
คิดวิเคราะห์ และการน าไปใช้ ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาในภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.36 

ตาราง 7  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 - 2559 

กลุ่มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉลี่ย (ปีการศึกษา) 

2555 2556 2557 2558 2559 
ภาษาไทย 49.82 40.1 32.92 40.7 41.48 
สังคมศึกษา 41.93 36.53 43.28 42.3 44.05 
ภาษาอังกฤษ 25.47 27.38 25.44 25.7 26.62 
คณิตศาสตร์ 23.37 21.8 24.75 26.84 22.6 
วิทยาศาสตร์ 31.71 34.65 34.08 33.36 31.85 

รวมเฉลี่ย 34.46 32.092 32.09 33.78 33.32 

แผนภาพ 7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

  
 2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
ปีการศกึษา 2555 - 2559  
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ปีการศึกษา 2557 – 2559  ในสาระวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นกว่าทุกปีการศึกษา สาระวิชา
สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2558 สาระวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยมากกว่าทุกปี
การศึกษา สาระวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นกว่าทุกปีการศึกษา  สาระวิชาวิทยาศาสตร์คะแนน
เฉลี่ยเพิม่มากข้ึนกว่าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาในภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 

ตาราง 8  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 - 2559 

กลุ่มสาระ/ วิชา 
คะแนนเฉลี่ยสพป.ศก.4 

2557 2558 2559 
ภาษาไทย 39.34 37.71 40.88 
สังคมศึกษาฯ 30 35.00 31.1 
ภาษาอังกฤษ 17.22 18.63 21.38 
คณิตศาสตร์ 15.31 17.21 17.5 
วิทยาศาสตร์ 26.69 27.71 26.85 
รวมเฉลี่ย 25.72 27.25 27.54 

แผนภาพ 8  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.4  ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2559 จ าแนกรายตัวชี้วัด  โดยการสอบ NT จะมี
ข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการทดสอบด้านภาษามีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าทุกปีการศึกษา ด้านค านวณมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
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ด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าทุกปีการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้านมากกว่าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้
เมื่อได้พิจารณาในภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.57 

ตาราง 9  แสดงผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)           
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ความสามารถ 
คะแนนร้อยละ 

2556 2557 2558 2559 
ด้านภาษา (Literacy) 47.53 48.34 42.78 49.76 
ด้านค านวณ (Numeracy) 32.14 37.54 37.54 35.9 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 41.13 45.25 44.17 52.21 
เฉลี่ยรวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 40.27 43.71 41.50 45.96 

แผนภาพ 9  ผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)           
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
 3.1  รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปี งบประมาณ พ.ศ.2559  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ 18 ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 31 ประเด็นการพิจารณา  มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการ
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จัดการการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ 22 ประเด็นการพิจารณา โดยมี
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการในระดับดับดีเยี่ยมทั้ง 3 มาตรฐาน  
 

ตาราง 10  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรฐานตัวบ่งช้ี คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 24.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 25.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต 
                   พ้ืนที่การศึกษา 

27.00 ดีเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 76.50 ดีเยี่ยม 

แผนภาพ 10  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 3.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ 2 สพฐ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ตาราง 11  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ 2 สพฐ.  
              ปีงบประมาณ 2558 

จุดเน้น คะแนน 
จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามตัวชี้วัด 2.60 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามตัวชี้วัด 2.33 

คิดเป็นร้อยละ 2.47 
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แผนภาพ 11   แสดงผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้น ระยะท่ี 2 สพฐ.  
                   ปีงบประมาณ 2558          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ปีงบประมาณ 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,808,546,479 บาท และได้
เบิกจ่ายไปร้อยละ 95.25 สะท้อนถึงต้นทุนในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อนักเรียน   
1 คน จ านวน 46,345.65 บาท 
 

ตาราง 12  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560  

 

 

 

 

 

 

 

30



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

แผนภาพ 12   แสดงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560  
 

 

 

 

 

 

 

 

5.  สรุป 
 ผลการจัดการศึกษาในช่วงปี 2555 – 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
ศรีสะเกษ เขต 4 ประสบความส าเร็จหลายด้าน และอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนในระยะต่อไป เมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางการศึกษาซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนค่อนข้างมาก 
ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและยังมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง และควรมีมาตรการ
เพ่ิมข้ึนเพื่อยกระดับการศึกษาของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ผลการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้วิเคราะห์ตามบริบทในการจัดการจัดศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555            
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่ได้ก าหนดให้เป็นปีฐานในการประมวลผล พบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 
 นอกจากนี้ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตอยู่
ในระดับที่ดีเยี่ยม แต่ก็ยังมีปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและลด
ภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ค่อนข้างสูง แต่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้าง
น้อย จึงต้องเร่งพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่สถานศึกษา เพ่ือความคล่องตัว 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการเงินเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ปัญหาและความท้าทายของการจัดการศึกษา 

 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก จากนโยบาย
ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แรงกดดันภายใน 
จากการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ บุคลากร งบประมาณ และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว 
 แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาปรากฏให้เห็น แต่ส่วน
ใหญ่เป็นผลส าเร็จในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ อาทิ การเพ่ิมอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนในระดับต่างๆ  
ความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ อัตราการออกกลางคันลดลง แต่โดยภาพรวมยัง
มีปัญหาด้านคุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
3.1  ปัญหาและความท้าทาย 
 3.1.1  โอกาส  
  1)  คุณภาพของโรงเรียน ตามมาตรฐานกระบวนการที่หลากหลายตามบริบท ทรัพยากรและ
ศักยภาพที่โรงเรียนมีอยู่  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ประสบกับปัญหาในการพัฒนาสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพ เนื่องจากครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการ ครูไม่เตรียมการสอน ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ และปัญหาการบริหารจัดการ  ทั้งนี้
การจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้น าชุมชน 
ผู้ปกครอง ประชาชน และหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น โรงเรียนควรมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
โรงเรียนให้ชัดเจน และด าเนินงานตามทิศทางที่โรงเรียนก าหนดไว้ ซึ่งมุ่งไปที่นักเรียน คือ สอนให้เป็นคนดีมี
ปัญญา มีศีล สมาธิ และมองภาพให้เกิดในอนาคตร่วมกัน ก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน   
  นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน เพราะ
บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูเป็นคนส าคัญที่จะสร้างกลไกต่างๆ ให้เกิดขึ้น ที่จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรได้
ก าหนดไว้ และในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ อดทน เ ข้าใจ
นักเรียน เป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้สนับสนุนจากการท ากิจกรรมตามที่นักเรียนสนใจ 
  2)  การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่เหมาะสม และขาดความคล่องตัว  
เนื่องจากระบบการบริหารจัดการศึกษาของไทยยังมุ่งเน้นการบริหารตามกฎ ระเบียบ (Rule Driver) มากกว่า
การบริหารเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (Management Driver) และยังไม่เชื่อมโยงกับการกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมค่อนข้างน้อย เกิดความสูญเปล่า สะท้อนถึงปัญหาโรงเรียนขนาด
เล็ก อัตราส่วนนักเรียนต่อครู  
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 3.1.2 คุณธรรม/สมรรถนะตามหลักสูตร/ทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการมีจิตสาธารณะ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้
ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเลือกรับ
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึด
ตนเองเป็นหลักมากกว่าค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ชี้ให้เห็น
ถึงการขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ละทิ้งค่านิยมที่ดี
งามอันเป็นเอกลักษณ์และลดคุณค่าของความเป็นไทย จึงจะเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานให้เกิด
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี 
 2) ด้านสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ส่วนใหญ่ขาดทักษะสมรรถนะ 5 ข้อ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย 
ค านงึถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์       
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้งตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง  ใช้กระบวนการต่างๆ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสภาพแวดล้อม  และหลีกเลี่ ยงพฤติกรรมไม่ พึ งประสงค์ที่ ส่ งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ  ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 3) ด้านทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ครูผู้สอนส่วนมากยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็น
ครูในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งคนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 
7C  3R  ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้)  และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)  7C ได้แก่ 
Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)  Cross-cultural understanding  
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(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, information & media literacy 
(ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  

 3.1.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ด้านการเรียนการสอน  ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ยังกังวลกับการสอนตามหลักสูตรที่มีเนื้อหามาก การสอนจึงมีลักษณะของการสอนตามบทเรียนและ
มอบการบ้านตามที่มีในหนังสือเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน หลักสูตรขาดพัฒนา
ทักษะการคิด ซึ่งส่งผลต่อทักษะแก้ปัญหา อีกท้ังหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายได้ 
  ด้านครู  การขาดแคลนครูอันเนื่องมาจากการเกษียณ ปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงวุฒิ 
ท าให้การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ครูยังไม่มีเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอน เนื่ องจากต้อง
แบ่งเวลาให้กับความรับผิดชอบงานเอกสาร ประชุมและงานธุรการ 
  ด้านการจัดสรรงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย  
 

  จากปัญหาของการศึกษาที่สะสมและเรื้อรัง ผนวกกับปัญหาและความท้าทายที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต้องเผชิญจากปัจจัยภายนอกและภายใน จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี    
(พ.ศ.2560 – 2575) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) ที่สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
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ส่วนที่ 4 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 
 

1. วิสัยทัศน์ : VISION 
 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ผู้ เรียนเป็นพลเมืองดี            

มีคุณภาพ” 

2. พันธกิจ   : MISSION 
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียนและ 

ท้องถิ่น และติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นสภาพจริง 
5. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12  

ประการ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 
6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

ท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
7. ส่งเสริมการจัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community)  

อย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าประสงค์ :  (Goal) 
 1. หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นวิถ ี
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์   มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี เคารพและปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ของสังคม มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 4. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษาประถม
วัยพุทธศักราช 2560 และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

5.  กลยุทธ์   : STRATEGIC 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

6.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว (Five Stars School) 
 ดาวที่ 1 สภาพแวดล้อม  เป้าหมาย สะดวก ปลอดภัย ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  
 ดาวที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป้าหมาย สถานศึกษาน าศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารและครูรู้หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
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 ดาวที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป้าหมาย สถานศึกษามองตนเอง 
บอกคุณภาพและมาตรฐานตนเอง มีระบบการท างานที่ดี ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จ านวน
สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัยจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ดาวที่ 4 คุณภาพผู้เรียน เป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ผู้เรียน อ่าน
เขียนได้จับใจความสรุปเรื่องที่อ่านและตอบค าถามได้  ผู้เรียนมีคุณธรรมน าทางชีวิตมีความสุข เป็นคนดีมี
ลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ส่งเสริมให้
สถานศึกษาทุกแห่งน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาจัดการเรียนการสอนโดยให้บูรณาการใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ดาวที่ 5 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป้าหมาย จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
สนับสนุนให้จัดบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ English Zone 
English Corner ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6 ตามกรอบ  The Common European Framework of Reference For Languages (CEER) 
ปรับจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ยกระดับความสามารถของครูโดยการส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีให้มี Conversation Class ในทุกโรงเรียน จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพ่ิมชั่วโมงเรียนอย่าง
พอเพียง  
  
7.  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 ที่ต้อง
เผชิญอยู่ สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอก 
 1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) เป็นเป้าหมาย
ที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจ านวน 193 ประเทศ ได้ลงมติรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ในปี พ.ศ.2558 โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2016 – 
2030) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายด้านการศึกษา คือ เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนการ
ศึกษาแห่งชาติจึงต้องพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันว่า 
เด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล มีทักษะอาชีพ เด็กด้อย
โอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม มีการพัฒนาครูที่มีคุณภาพ เพื่อการศึกษาส าหรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2. ความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนในปัจจุบันมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  ส่งผลท าให้โอกาสที่หน่วยงานจัดการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 

3. เทคโนโลยี และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุก
เวลา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดแค่เฉพาะในห้องเรียน  และมีผลเสียหากใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่ดี 
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4. การตรวจสอบเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากองค์กรอิสระต่างๆ และภาคประชาชน อีกทั้ง  
การเมืองแทรกแซงการศึกษา  ส่งผลท าให้นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ต่อเนื่อง 

5.  ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เด็กมีพฤติกรรมบริโภคนิยม เด็กถูกทอดทิ้ง ส่งผลให้เด็กออก
กลางคันขาดเรียนบ่อย  มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

6.  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเป็นสังคมเมือง เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยง สังคมขาดการพ่ึงพา 
เอ้ืออาทรต่อกัน 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียนและ 
ท้องถิ่นภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลาง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 27 
ที่ก าหนดให้ “คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความ
เป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และ
ในวรรคสองก าหนดให้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง 
ในส่วนเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 
 2.  มีการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรโดยอาศัยความรู้และความคิดของสมาชิกในการ
แลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมพลังของกลุ่มต่างๆ 
ภายในองค์กร 
 3. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ ให้มี การ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นผู้คน สัตว์ หรือสิ่งของ ทั้งนี้การเรียนรู้จะต้องมีความท้าทาย มีรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติ  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นสภาพจริง 
 5. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก 12 ประการและ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 
 6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ท างาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
8.  ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 – 2564 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 – 2564 ดังนี้ 
ตาราง 13  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 – 2564 ได้ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
1) ร้อยละของประชากร 3-5 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อม 100 100 100 100 100 
2) ร้อยละของประชากรอายุ  6 -11 ปี ได้ เข้ าเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด 
พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนมัธยมศึกษา
ต้อนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 

100 100 100 100 100 

4) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ลดลง 

0.2 0.1 0 0 0 

5) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

100 100 100 100 100 

6) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดให้มีแผนการพัฒนาเด็กพิการ
รายบุคคลครบทุกคนและมีผลการพัฒนาสมรรถนะผ่านเกณฑ์
ตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

80 90 100 100 100 

7) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนพิการและด้อยโอกาส    
จดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

80 90 100 100 100 

8) ร้อยละของสถานศึกษาขยายโอกาสที่มีผลการส ารวจ
นักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการศึกษาตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างร้อยร้อยละ 95 ขึ้นไป 

95 100 100 100 100 

9) ร้อยละของสถานศึกษาขยายโอกาสที่มีผลการส ารวจความ
ถนัด ความสนใจ และทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 100 

10) ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิ เศษได้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ       
อย่างน้อยร้อยละ 80 

80 90 100 100 100 

11) ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนในแต่ละ
ประเภท และติดตามนักเรียนที่ได้รับทุน 

100 100 100 100 100 

12) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนปฐมวัยมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90 ขึ้นไป 

90 90 95 100 100 

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผู้เรียนมีภาวะทุพโภชนาการ     
ไม่เกินร้อยละ 5 

100 100 100 100 100 

14) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนปฐมวัยมีความพร้อม
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีการพัฒนาการตามช่วง
วัยทุกคน 

100 100 100 100 100 

15) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ขึ้นไป 

100 100 100 100 100 

16) ร้อยละของสถานศึกษาที่ค่าเฉลี่ยผลการสอบประเมิน
คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เฉพาะกลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ขึ้นไป 

100 100 100 100 100 

17 ) ร้ อ ยล ะขอ งสถาน ศึ กษ าที่ ผู้ เรี ย น มี ทั กษ ะการ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหา  

100 100 100 100 100 
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ทักษะชีวิตและทักษะการใช้เทคโนโลยีทุกคน      
18) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการ
ท างาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

90 95 100 100 100 

19) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผู้พิการและด้อยโอกาสที่ผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 
และทักษะการท างาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

80 90 100 100 100 

20) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์      
ทุกคน 

100 100 100 100 100 

21) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนทุกคนรู้วิธีป้องกันตัวเอง
จากยาเสพติด และสถานศึกษาที่มีปัญหายาเสพติด แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 

100 100 100 100 100 

22) ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

100 100 100 100 100 

23) ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินงานตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

100 100 100 100 100 

24) ร้อยละของสถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
ในระดับดีมากข้ึนไป 

100 100 100 100 100 

25) ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถแก้ปัญหาผู้ เรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงให้ลดลง 

100 100 100 100 100 

26) ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษา อย่างน้อย 3 
กิจกรรม 

100 100 100 100 100 

27) ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบ STEM Education 

100 100 100 100 100 

28) ร้อยละของสถานศึกษามีผลการประเมินสมศ.ระดับปฐมวัย
ผ่านการประเมินระดับดีข้ึนไปในทุกมาตรฐาน 

100 100 100 100 100 

29) ร้อยละของสถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

90 90 90 100 100 

30) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน 

100 100 100 100 100 

31) ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -4 อ่านคล่อง  
เขียนคล่อง 

100 100 100 100 100 

32) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนที่มีความบกพร่อง 100 100 100 100 100 
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ทางการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเต็มตาม
ศักยภาพ 

     

33) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย 

90 90 100 100 100 

34 ) ร้อยละของสถานศึ กษ าที่ จั ด กิ จกรรม เส ริมสร้ า ง
ประชาธิปไตย 

100 100 100 100 100 

35) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน
หรือซ้ าชั้นในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

100 100 100 100 100 

36) ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่าระดับนานาชาติ 

100 100 100 100 100 

37) ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้โปรแกรม e-testing วัดและ
ประเมินผลผู้จบการศึกษา 

100 100 100 100 100 

38) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 

100 100 100 100 100 

39) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในที่เข้มแข็ง
พร้อมรับการประเมินภายนอก 

100 100 100 100 100 

40) ร้อยละของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV DLIT ETV ได้
เหมาะสมกับการเรียบรู้ของผู้เรียน 

100 100 100 100 100 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติ งานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 100 100 

2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะสายงาน 

100 100 100 100 100 

3) ร้อยละ 100 ของศึกษานิ เทศก์ได้ รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะตามสายงาน 

100 100 100 100 100 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
มีแผนอัตราก าลังเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา       
มีการควบรวม 

100 100 100 100 100 

2) ร้อยละของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 80 100 100 100 100 
3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
มีผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตระดับดีมากขึ้นไป     
ทุกตัวชี้วัด 

80 85 85 90 90 

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตามและประเมินผล 

80 90 100 100 100 

6) ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วม       
จัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 

7) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 100 100 

 
9.  โครงการหลักภายใต้กลยุทธ์ 

 9.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
  1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
  3. โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  4. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 
  6. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของ       
   คนไทย 12 ประการ และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ 
  7. โครงการชุมนุมลูกเสือเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
  8. โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT, DLTV) 
  9. โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง Authentic Assessment ที่มีความเชื่อถือ 
   ไปใช้ในการวัดประเมินผลในชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับการวัดประเมินผลระดับชาติ NT, O-NET 
  10. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  11. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  12. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษา 
  13. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามในสถานศึกษา  
  14.  โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  15. โครงการสะเต็มศึกษา 
 

 9.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online และ ID Plan 
  2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูให้มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  3. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลัง สู่การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4. โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.  โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังสู่การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 9.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  1. โครงการพัฒนารูปแบบการวิจัยโรงเรียนคุณภาพห้าดาวสู่ความยั่งยืนและการนิเทศการจัดการ 
   เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษท่ี 21 
  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ 
   เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแนวชายแดน 
  5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.  โครงการพัฒนาระบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ        
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคมผ่านกรสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยมีกรอบทิศทางและเป้าหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาที่สนองศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชด าริของสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาน (Character Education) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปของกระแส
โลกาภิวัฒน์ในโลกศตวรรษท่ี 21  
 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนฯ ที่มีความชัดเจน ครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณะชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในความส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา การสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าแผนพัฒนาการศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกระดับ และจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่าย
งบประมาณโดยยึดพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการหลักในกลยุทธ์ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาบรรลุผลตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
และสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579  
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนา นอกจากนี้ระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่จะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดรับกัน รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการที่บูรณาการกันอย่างเหมาะสม 

 5.1 หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  5.1.1 หลักการ 
   1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 – 2564 เป็นกรอบทิศทางหลัก และน าสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
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   2) ด าเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  และสถานศึกษาในสังกัด โดยยึดหลักคุณภาพและประสิทธิภาพของการ     
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามช่วงวัย 
   3) เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการศึกษาอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัด 
   5) จัดระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาในสังกัด และมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาตามกลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ.2560-2564 รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

  5.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
การประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2560-2564       
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
โดยผลักดันให้เกิดการพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์แปลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้ให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
4. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ 
6. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึด 

มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7. ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (พ่ึงพาตนเอง ซื่อสัตย์  

มีวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม) โดยใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนและกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
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ร่วมกันของครอบครัว และชุมชน ที่สอดแทรกศาสตร์พระราชา คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย              
จิตสาธารณะ รวมทั้งบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เข้ากับกระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิต 

9. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์ค่านิยมและ 
วัฒนธรรมที่ดีงาม และเฝ้าระวังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์  

10. เสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น  
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ ฯลฯ 

11. พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐาน 
อาเซียนและระดับสากล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด้านสมวัย 

12. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการ 
เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การน าหลักการไปประยุกต์ใช้ตามความถนั ดและสนใจ เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

13. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ    
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

14. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ เพ่ือพัฒนา 
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

15. ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ครอบคลุมผู้เรียนที่มีความ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการของผู้เรียน 

16. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community  
(PLC) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดสังคมการเรียนรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียน
ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็มศักยภาพ 

2. พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนน า (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional Teacher)  
ที่สะท้อนทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพคร ู  

3. เสริมสร้างจิตส านึกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ก าหนดแนวทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก              

และสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
4. พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่ 

45



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 
 

มีแนวโน้มจะออกกลางคันเพ่ือให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกัน และการช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้ารับการศึกษา 

5. ส่งเสริมการผลิตและวางระบบปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านการวิจัย  
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆ  

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
7. จัดระบบการให้บริการข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ 

ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
8.  ส่งเสริมการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติ การ 

ตรวจสอบติดตาม เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
9. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นสภาพจริง  
10. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยปรับเปลี่ยน 

กระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วน
ของสังคม 

11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
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