ดร.วิชยั แสงศรี

ผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 2

นายวิเชียร พิมพ์รัตน์

รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 2

นายจรัญ หวานคํา

รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 2

นายชัยรัตน์ ถนอมสุข

การบริหารจัดการระดับเครือข่ายสถานศึ กษา
เครือข่ายที่ 1 คอนสาย กระเดียน แดง

ประธานเครือข่าย : นายจิระศักดิ์ คํามู ล ผอ.รร.บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์)

เครือข่ายที่ 2 สะพือโคกจานตระการ
ประธานเครือข่าย : นายฤทธิชยั สายโพธิ์ ผอ.รร.บ้านโพนเมือง

เครือข่ายที่ 3 กุศกร ตากแดด ห้วยฝ้ าย
ประธานเครือข่าย : นายสมหมาย ธิโกศรี ผอ.รร.บ้านตากแดด

เครือข่ายที่ 4 รัตนคีรี
ประธานเครือข่าย : นายพินิจ. โคระรัตน์ ผอ.รร.บ้านถํา้ แข้

เครือข่ายที่ 5 เกษม กุดยาลวน คําเจริญ
ประธานเครือข่าย : นายศราวุ ธ วงศ์ทอง ผอ.รร.บ้านแพง

เครือข่ายที่ 6 ขุ หลุเซเปิ ดนาพิน
ประธานเครือข่าย : นายสมชาย จันทร์ถอด ผอ.รร.บ้านนาเดื่อ

เครือข่ายที่ 7 เป้ าหนองเต่านาสะไม
ประธานเครือข่าย : นายวิชยั บุ ตรไท ผอ.บ้านนํา้ คํา

เครือข่ายที่ 8 ขามเปี้ ยไหล่ทุ่ง

รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 2

ประธานเครือข่าย : นายพินิจ แก้วตา ผอ.บ้านดอนงัว

นายนุกูล จันดารักษ์

ประธานเครือข่าย : นายชํานาญ วรรณฉัตร ผอ.รร.บ้านคําแม่มุ่ย

เครือข่ายที่ 9 โนนสวางสัมพันธ์
รองผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 2

เครือข่ายที่ 11 แก่งเค็ง-หนองทันนํา้

ผู้อํานวยการกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล

เครือข่ายที่ 10 ข้าวปุ ้ น-กาบิน

ประธานเครือข่าย : นายกฤติเดช สกุลว่องไว ผอ.รร.ชุ มชนบ้านข้าวปุ ้ นฯ
ประธานเครือข่าย : นายสมศักดิ์ จําปาโท ผอ.รร.บ้านศรีสมบู รณ์แหลมทอง

ตําแหน่ง

เครือข่ายที่ 12 ภูสะมุ ย
ประธานเครือข่าย : นายสัญญา โสภา ผอ.รร.บุ ญจิราธร

เครือข่ายที่ 13 โพธิ์ไทร-สารภี

นายสมพร เยาวเสริฐ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุ คคล

นายมนต์ ศักดิ์ สืบเชื้อ

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึ กษา

นางตรัยรัตน์ ขยันกิจ

ผอ.กลุ่มอํานวยการ

ประธานเครือข่าย : นายสุบรรณ กาสา ผอ.รร.บ้านสองคอน

นางมานิด า บุ ตรโท

ผอ.บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประธานเครือข่าย : นายจักรพันธ์ แพงจักร ผอ.รร.บ้านโนนขุ มคํา

นายอดุ ลย์ศักดิ์ สมบู ร ณ์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึ กษา

นางศิ ริ พร ไชยโอชะ

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางไพริน ทร์ ประดิษฐชัย ผอ.การกลุ่มนโยบายและแผน
นายวุ ฒิ ชัย ดาผา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึ กษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

นางอุ ไร คํา แพง

ปฏิบตั หิ น้าที่ ผอ.กลุม่ พัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา

ประธานเครือข่าย : นายสมพงศ์ สัมมาปราบ ผอ.รร.บ้านคํากลาง

เครือข่ายที่ 14 สองคอน-ม่วงใหญ่
เครือข่ายที่ 15 นาตาลพันเคน
เครือข่ายที่ 16 พะลานกองโพน

ประธานเครือข่าย : นายนิยม สุภาษร ผอ.รร.บ้านกองโพน

เครือข่ายที่ 17 เขมราฐ-นาแวง
ประธานเครือข่าย : นายมงคล กุลเกลีย้ ง ผอ.บ้านนาแวง
เครืAmanda
อข่ายที่ 18 Shaw
จตุรมิตร
ประธานเครือข่าย : นายสุรสีห์ ผลจันทร์ ผอ.รร.ชุ มชนบ้านขามป้ อม

เครือข่ายที่ 19 หนองผือ
ประธานเครือข่าย : นายประเสริฐ พวงศรี ผอ.รร.บ้านป่ าข่า

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 2
ที่ตงั้ 201 หมู่ท่ี 5. ถนนตระการ - พนา
ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุ บลราชธานี 34130
Tel. 0 4548 2410 - 112 Fax : 0 4548 1210
Website : planpolicy.ubon2-ed.go.th
Email : webmaster@ubon2-ed.go.th
Facebook : สพป อุ บลราชธานี เขต สอง

UBONRATCHATHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 : www.Ubon2-ed.go.th

คณะผู้บริหาร

ด้านยุทธศาสตร์
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 2
ตัง้ อยู เ่ ลขที่ 201 หมูท่ ่ี 5 ถนนตระการ - พนา ตําบลขุ หลุ
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุ บลราชธานี รับผิดชอบ
การบริหารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตบริการ รวม 5 อําเภอ
47 ตําบล 538 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วย อําเภอตระการพืชผล
อําเภอกุดข้าวปุ ้ น อําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิไ์ ทร และอําเภอนาตาล

จํานวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

125 รร. 3 สาขา

86 โรงเรียน

3 โรงเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึ กษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

5,673 คน

19,191 คน

3,445 คน

จํานวนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ผอ.รร.

รอง ผอ.รร.

ครู

รวม

212 คน

-

1,635 คน

1,847 คน

บุ คลากรประจําสํานักงาน
ชาย

หญิง

รวม

1. ผู ้อํานวยการ

1

-

1

2. รองผู ้อํานวยการ

4

-

4

3. ศึ กษานิเทศก์

10

6

16

4. บุ คลากรทางการศึ กษาอื่น
- กลุ่มอํานวยการ
- กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มบริหารงานบุ คคล
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึ กษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน
5. ลูกจ้างประจํา

3
0
4
4
1
1
1

3
6
3
8
7
2
0

6
6
7
12
8
3
1

6. ลูกจ้างชัว่ คราว

8

6

14

37

40

78

รวมทัง้ สิน้

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 2

ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

วิสัยทัศน์

“ บริหารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ทวั่ ถึง
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย โดยน้อมนํา
ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยัง่ ยืน

จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562

ประเภท

ทิศทางการพั ฒนาการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน

ก้าวสู่ Thailand 4.0

”

พั นธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. พัฒนาศักยภาพผู เ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
และมีทกั ษะวิชาชีพชัน้ สูง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาส
ทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จดั การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้กบั นักเรียน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม เพือ่ เสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบู รณาการการจัด
การศึกษาโดยน้อมนําศาสตร์แห่งพระราชาสูก่ ารปฏิบตั ทิ ย่ี งั่ ยืน

“ 5 แรงแข็งขัน ”

ตระการพืชผลคนแกร่งแหล่งประสาน
ทีมนาตาลเก่งคิดจิตอาสา
๏ เขมราฐปราดเปรื่องเรืองวิทยา
๏ โพธิ์ไทรมาร่วมสร้างทางเส้นใจ
๏ เพื่อเด็กไทยกุดข้าวปุ้นหนุนเก่งดี
๏
๏

ค่านิยมองค์กร

“UBON2”

U : Unity มีเอกภาพ
B : Benevolence & Good Governance มีเมตตา เอือ้ อาทร
และระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ แี ละมีหลักธรรมาภิบาล
O : Open-Mind เปิ ดใจ
N : (Inter)National Standards ได้มาตรฐานระดับชาติ
และระดับสากล
2 : ยึดหลักบริหาร 2 ประการ คือ
1) Participatory Management การบริหารแบบมีสว่ นร่วม
2) Result based Management การบริหารจัดการแบบ
มุ ง่ ผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์
๏ กลยุ ทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง
๏ กลยุ ทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู เ้ รียนและการส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๏ กลยุ ทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา
๏ กลยุ ทธ์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
๏ กลยุ ทธ์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๏ กลยุ ทธ์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 2
ที่ ตั้ง 201 หมู ่ ท่ี 5. ถนนตระการ - พนา ตําบลขุ ห ลุ
อําเภอตระการพืช ผล จัง หวัดอุ บลราชธานี 34130
Tel. 0 4548 2410 - 112 Fax : 0 4548 1210
Website : planpolicy.ubon2-ed.go.th
Email : webmaster@ubon2-ed.go.th
Facebook : สพป อุ บลราชธานี เขต สอง

