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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมา
 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เป็นองค์กรทางการศึกษา ที่ตั้งข้ึน

ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ วรรคสอง “ให้รัฐมตรว่ีากระทรวงศกึษาธกิาร โดยค�าแนะน�าของ สภาการศกึษา มอี�านาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก�าหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ๔ 

ให้แบ่งส่วนราชการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรับปรุง

ข้อมูล ๙ กลุ่ม ดังนี้

 ๑. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๒. กลุ่มอ�านวยการ

 ๓. กลุ่มบริหารการงานการเงินและสินทรัพย์

 ๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ๕. กลุ่มนโยบายและแผน

 ๖. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน

 ๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ๙. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี

มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 ๑. จัดท�านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

 ๒. วเิคราะห์การจดัตัง้งบประมาณเงนิอดุหนุนทัว่ไปของสถานศกึษาและหน่วยงานในเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก�ากับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 ๔. ก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา

 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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 ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ รวมท้ังบคุคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชพี สถานบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัอืน่ท่ีจดัการ

ศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

 ๙. ด�าเนนิการและประสานงาน ส่งเสรมิ สนบัสนนุการวิจัยและพฒันา การศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

 ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท�างานด้านการศึกษา

 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส�านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที ่

ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร รบัผดิชอบ ควบคมุ ก�ากบั ดแูล ส่งเสรมิ

และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตบริการ ๔ 

อ�าเภอ ประกอบด้วยอ�าเภอกนัทรลักษ์ อ�าเภอขุนหาญ อ�าเภอศรรีตันะ และอ�าเภอเบญจลกัษ์ พ้ืนทีใ่กล้เคยีง

ที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ มีดังนี้

  ทิศเหนือ  จรดกับอ�าเภอน�้าเกลี้ยงและอ�าเภอโนนคูณ

  ทิศใต้  จรดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 

  ทิศตะวันออก  จรดกับอ�าเภอน�า้ยนื,อ�าเภอน�า้ขุ่นและอ�าเภอทุง่ศรอีดุมจังหวัดอบุลราชธานี

  ทิศตะวันตก จรดกับอ�าเภอภูสิงห์ อ�าเภอไพรบึงและอ�าเภอขุขันธ์
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สถานที่ตั้ง
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

  ตั้งอยู่ : หมู่ ๓ ต�าบลกระแชง อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

   รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๑๐

  โทร : ห้องผู้อ�านวยการสพป.ศรีสะเกษ เขต ๔  ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๐

   กลุ่มอ�านวยการ    ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๑

   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๒ 

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๓

   กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๔

   กลุ่มนโยบายและแผน  ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๕

   กลุ่มนิเทศติดตามฯ   ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๖

  โทรสาร  : ๐-๔๕๘๑-๐๕๖๑

  เว็ปไซต์  : www.sskedu๔.go.th 

 

เขตพื้นที่บริการ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ มีเขตพื้นที่บริหาร 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ๔ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอกันทรลักษ์ อ�าเภอขุนหาญ อ�าเภอศรีรัตนะ 

และ อ�าเภอเบญจลักษ์ ดังแผนที่เขตพื้นที่บริการ
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สภาพการจัดการศึกษา

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้ 

การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับที่ 

๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ (๑๐) เพื่อสอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษา 

จากกระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการ 

พร้อมรับการปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูป 

การศกึษาในทศวรรษทีส่อง โดยแบ่งส่วนราชการตามการโครงสร้างบรหิารงานโดยองค์คณะบคุคลประกอบด้วย 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

 
 

สภาพการจัดการศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้             
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง กำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2560 ข้อ 6 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561 ข้อ 3 (10) เพ่ือสอดคล้องกับภำรกิจและกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีเอกภำพกำรบริหำรจัดกำรพร้อม
รับกำรปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตำมภำรกิจเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในทศวรรษที่สอง โดยแบ่งส่วนรำชกำรตำมกำรโครงสร้ำงบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร 

จังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) 

คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ (ก.ต.ป.น.) 

ผู้อ ำนวยกำร 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 
 

คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร 

จังหวัดศรีสะเกษ(อกศจ.) 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 

กลุ่มบรหิำรกำรเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกลฯ สถำนศึกษำในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
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นางสาวมยุรี  สารีบุตร

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
นายธนบูลย์ รุญเจริญ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคค

นายธีรวัฒน์  ค�าศรี

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

นายเสนีย์ เรืองฤทธื์ราวี

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

นายนิรัตน์  สายแก้ว

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุค

นางรุ่งอรุณ บุญไว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางตันหยง กิ่งบรรเทา

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายศรีปราชญ์  วงศ์แก้ว

ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน

นายพลกฤต บุตรอุดม

ผอ.กลุ่มอ�านวยการ

นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายจักรพงษ์ ค�าเพราะ

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

1. ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4    ประธานกรรมการ

2. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  กรรมการ

3. นางนุสราภรณ์ สว่างวงษ์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน กรรมการ

4. นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย  กรรมการ

5. นายประสพ ขอจงสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ

6. นายสมัย ทองมาก  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล  กรรมการ

7. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  กรรมการ

8. นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม กรรมการ

9. ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
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       กลุ่มเมืองกันทร์    21  โรงเรียน 

       กลุ่มมออีแดง    18  โรงเรียน 

       กลุ่มพนมดงรัก    20  โรงเรียน 

       กลุ่มบึงระนำม    19  โรงเรียน 

       กลุ่มภูกระจำน    20  โรงเรียน 

       กลุ่มต ำหนักไทร    23  โรงเรียน 

       กลุ่มน้ ำตกห้วยจันทน์ 23  โรงเรียน 

       กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร    15  โรงเรียน 

       กลุ่มศรีรัตนะ    26  โรงเรียน 

       กลุ่มเบญจลักษ์    24  โรงเรียน 

เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

มีกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม 

นำยลมัย  พวงเพ็ชร 
ประธำนกลุม่เมืองกันทร ์

นำยชุติ เจรญิศรีเมือง 
ประธำนกลุม่มออีแดง 

นำยสมยศ  ภูสิงห ์
ประธำนกลุม่พนมดงรัก 

นำยวิมล  มลูสำร 
ประธำนกลุม่บึงระนำม 

นำยวิชิต  ศิริชนะ 
ประธำนกลุม่ภูกระจำน 

นำงฐิตำรีย์ ปัตถำสำยธรรมำสุข 
ประธำนกลุม่ต ำหนักไทร 

นำยปรีชำ  ทองอินทร์ 
ประธำนกลุม่ขุนโพธ์ิภไูพร 

นำยวิทวัส  รัตโต 
ประธำนกลุม่น้ ำตกห้วยจันทน์ 

นำยทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ ่
ประธำนกลุม่ศรรีัตนะ 

นำยธีรเดช  บุญเนตร 
ประธำนกลุม่เบญจลักษ์ 
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ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลจ�านวนบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ต�าแหน่ง จ�านวน (ตน)

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขต ๑

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขต ๑

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ๓๓

ศึกษานิเทศก์ ๑๖

ผู้อ�านวยการโรงเรียน ๑๘๕

รองผู้อ�านวยการโรงเรียน ๑๔

ครูผู้สอน ๒,๑๕๖

พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ๑๓๑

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) ๔๒

ครูอัตราจ้าง ๒๓๙

รวม ๒,๘๕๖

  (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลจ�านวนบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

              ศรีสะเกษ เขต ๔

ต�าแหน่ง จ�านวน (คน)

ผู้อ�านวยการโรงเรียน/รองผู้อ�านวยการ ๒๓๖

ครูผู้สอน ๒,๑๕๖

ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ๒๓๐

ลูกจ้างประจ�า ๖๘

รวม ๒,๗๐๔

 (ข้อมูล : P-OBEC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
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ตารางที่ ๓  จ�านวนโรงเรียนแยกตามกลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียน รร./สาขา ขยายโอกาส

 ๑ เมืองกันทร์ ๒๑ ๖

 ๒ มออีแดง ๑๘ ๘

 ๓ พนมดงรัก ๒๐ ๑๑

 ๔ บีงระนาม ๑๙ ๓

 ๕ ภูกระจาน ๒๐ ๘

 ๖ ต�าหนักไทร ๒๓ ๒

 ๗ น�้าตกห้วยจันทน์ ๒๓ ๔

 ๘ ขุนโพธิ์ภูไพร ๑๕ ๒

 ๙ ศรีรัตนะ ๒๖ ๗
 ๑๐ เบญจลักษ์ ๒๔/๑ ๙

รวม ๒๑๐ ๖๐

 (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ประเภท จ�านวนโรงเรียน

จ�าแนกตามประเภท  

 - เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษา (อบ.๑-ป.๖) ๓๒

 - เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษา (อบ.๒-ป.๖) ๑๑๘

 -  โรงเรียนขยายโอกาส (อบ.๑-ม.๓) ๕๙

 - โรงเรียนขยายโอกาส (อบ.๑-ม.๖) ๑

จ�าแนกตามขนาดจ�านวนนักเรียน  

 - ขนาดที่ ๑ (นร. ๐ - ๑๒๐ คน) ๘๗

 - ขนาดที่ ๒ (นร. ๑๒๑ - ๒๐๐ คน) ๖๓

 - ขนาดที่ ๓ (นร. ๒๐๑- ๓๐๐ คน) ๓๗

 - ขนาดที่ ๔ (นร. ๓๐๑ - ๔๙๙ คน) ๑๖

 - ขนาดที่ ๕ (นร. ๕๐๐ - ๑๔๙๙ คน) ๖

 - ขนาดที่ ๖ (นร. ๑๕๐๐ - ๒๔๙๙ คน) ๑
 - ขนาดที่ ๗ (นร. ≥ ๒๕๐๐ คน)  -

 (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ตารางที่ ๔  จ�านวนโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๐๙ โรงเรียน ๑ สาขา
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ตารางที่ ๕ จ�านวนนักเรียน

ชั้น นร.ชาย นร.หญิง รวม ห้องเรียน

อนุบาลปีที่ ๑ ๑๖๘ ๑๕๔ ๔๒๘ ๓๔
อนุบาลปีที่ ๒ ๒,๑๔๐ ๒,๐,๑๙ ๓,๘๔๐ ๒๕๐
อนุบาลปีที่ ๓ ๒,๑๔๕ ๑,๙๙๗ ๔,๑๖๒ ๒๕๘
รวมก่อนประถม ๔,๔๕๓ ๔,๑๗๐ ๘,๔๓๐ ๕๔๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒,๑๔๖ ๒,๐๕๑ ๔,๒๕๐ ๒๖๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒,๒๕๔ ๒,๑๒๗ ๔,๑๓๖ ๒๖๘
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒,๑๗๗ ๒,๑๐๐ ๔,๓๓๖ ๒๖๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒,๑๙๑ ๒,๑๐๐ ๔,๒๓๙ ๒๖๐
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒,๒๓๓ ๒,๐๕๓ ๔,๒๖๖ ๒๖๖
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒,๒๓๔ ๒,๐๗๑ ๔,๒๗๑ ๒๖๗
รวมประถม ๑๓,๒๓๕ ๑๒,๕๐๒ ๒๕,๔๙๘ ๑,๕๘๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๘๙ ๖๙๖ ๑,๕๘๘ ๗๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๔๔ ๖๖๙ ๑,๔๖๓ ๗๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๑๖ ๖๖๐ ๑,๓๗๒ ๗๑
รวม ม.ต้น ๒,๔๔๙ ๒,๐๒๕ ๔,๔๒๓ ๒,๑๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๖ ๕๖ ๘๒ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๕ ๒๕ ๗๑ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๑ ๒๖ ๔๖ ๒
รวม ม.ปลาย ๘๒ ๑๐๗ ๑๙๙ ๗
รวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๑๙ ๑๘,๘๐๔ ๓๘,๕๕๐ ๒,๓๔๘

 (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
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 (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
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กรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน
วิสัยทัศน์ : VISION

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมี
คุณภาพ” 
พันธกิจ : MISSION 
 ๑. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องการของผู้
เรียนและท้องถิ่น 
 ๒. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู้  
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นสภาพจริง 
 ๕. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ และน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 
 ๖. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
ท�างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีขวัญก�าลังใจในการท�างาน 
 ๗. ส่งเสริมการจัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community)

เป้าประสงค์ : (Goal)
 ๑. หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ในองค์กร
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ท�างาน 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีขวัญก�าลังใจในการท�างาน
 ๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี เคารพและปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของ
สังคม มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 ๔. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ มีทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑
 ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ : STRATEGIC
 กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จุดเน้น :  Focus point 
๑. ด้านผู้เรียน
 ๑. น้อมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
 ๒. ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสูตรขั้น 
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
 ๓. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมตามช่วงชั้น
 ๔. ผู้เรียนด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
 
๒. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ท�างานแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีขวัญและก�าลังใจในการท�างานและท�างานอย่างมีความสุข

๓. ด้านการบริหารจัดการ
 ๑. หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
 ๓. สถานศึกษาทุกแห่งใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้
 ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรักษ์โลกสีเขียว
ค่านิยมองค์กร : Value
“องค์กรมีชีวิตชีวา”
๑. ยิ้ม ไหว้ ไต่ถาม เต็มใจบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
๒. ตรงต่อเวลา
๓. ร่วมกิจกรรมขององค์กร
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ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีดังต่อไปนี้

 ๑. โครงการนิเทศแบบ Coaching & Mentoring

 ๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 ๓. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ 

การศึกษา

 ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน

 ๕. โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชาติ
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีดังต่อไปนี้

 ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลัก 

สูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรและลูกจ้างในส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 ๓. โครงการกีฬา ๕ เขตสัมพันธ์ 

 ๔. โครงการประชุม 

    ๔.๑ ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔ 

   ๔.๒ ประชุมสถานศึกษา 

  ๔.๓ ประชุมผู้บริหารเขต 

 ๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 ๖. โครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของบุคลากรผู้ปฏิบัติ

งานการเงินในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 ๗. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบบริหารงบประมาณระดับ 

สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีดังต่อไปนี้

 ๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กออทิสติก

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีดังต่อไปนี้

 ๑. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีดังต่อไปนี้

 ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานและความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเครือข่าย 

ก.ต.ป.น.

 ๒. โครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา

 ๓. โครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ผลส�าเร็จในการจัดการศึกษา

ด้านคุณภาพผู้เรียน

เป้าหมาย O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ จากฐานเดิม)

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เป้าหมายรวม

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐

ป.๖ ๕๐.๕๖ ๕๒.๐๗ ๓๕.๒๘ ๓๖.๓๓ ๓๘.๖๑ ๓๙.๗๖ ๒๘.๖๙ ๒๙.๕๕ ๔๐.๖๐

ม.๓ ๔๑.๔๘ ๔๒.๗๒ ๒๒.๖๐ ๒๓.๒๗ ๓๑.๘๕ ๓๒.๘๐ ๒๖.๖๒ ๒๗.๔๑ ๓๒.๔๙

ม.๖ ๕๒.๒๙ ๕๓.๘๕ ๒๔.๘๘ ๒๕.๖๒ ๓๑.๖๒ ๓๒.๕๖ ๒๗.๗๖ ๒๘.๕๙ ๓๖.๒๐

เป้าหมาย NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ จากฐานเดิม)

ระดับชั้น ด้านภาษา ด้านค�านวณ ด้านเหตุผล
เป้าหมายรวม

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐

ป.๓ ๔๙.๗๖ ๕๑.๒๕ ๓๕.๙๐ ๓๖.๙๗ ๕๒.๒๑ ๕๓.๗๗ ๔๗.๓๓

จ�านวนสถานศึกษาที่มีการด�าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัด

หน่วยงาน/

สถานศึกษา

(สังกัด)

จ�านวน

สถาน

ศึกษา

ทั้งหมด

การด�าเนินงานของสถานศึกษา

มีการตรวจสอบ/

วิเคราะห์จุดอ่อน

จุดแข็งผลการ

ทดสอบ O-NET/

N-NET/ V-NET

จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

และแก้ปัญหาจุด

อ่อนเพื่อพัฒนา

จุดแข็งรายสาระ

ก�าหนดเป้าหมาย

การยกระดับค่า

เฉลี่ย O-NET/N-

NET/V-NET

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ๒๐๙ ๒๐๙ ๑๐๐ ๒๐๙ ๒๐๙ ๒๐๙ ๑๐๐

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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นโยบายการอ่านออกเขียนได้
ผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐

ที่

จ�านวน

โรงเรียน

ทั้งหมด

จ�านวนนักเรียน

อ่านออก

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้น

ไป)

อ่านออก

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้น

ไป)

ทั้งหมด เข้ารับ

การ

ประเมิน

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

๑ ๒๐๙ ๔,๐๘๐ ๓,๙๒๘ ๓,๑๗๐ ๘๐.๗๐ ๒,๘๖๖ ๗๒.๙๖

นักเรียนชั้น ป.๒ – ป.๓ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ ๑๐๐

ที่

จ�านวนนักเรียน

จ�านวนนักเรียน อ่านออก

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)

อ่านออก

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)

ทั้งหมด เข้ารับ
การ

ประเมิน

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔,๒๘๑ ๓,๕๔๕ ๓,๑๙๑ ๙๐.๐๑ ๒,๕๔๕ ๗๑.๗๖

๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔,๒๑๕ ๓,๔๑๔ ๓,๑๘๓ ๙๓.๒๓ ๒,๔๓๕ ๗๑.๓๒
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แบบรายงานข้อมูลใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ มีจ�านวนโรงเรียนในสังกัด ทั้งสิ้น ๒๐๙ โรงเรียน ๑ สาขา

 

 อนุบาล – ป.๖ จ�านวน ๑๔๙ โรงเรียน  อนุบาล – ม.๓  จ�านวน ๕๙ โรงเรียน

 อนุบาล – ม.๖ จ�านวน ๑  โรงเรียน  ม.๑ – ม.๖ / ปวช.  จ�านวน –โรงเรียน

1. การเช่าใช้อินเตอร์เน็ต

 เช่าได้ (เช่าแล้ว และ ยังไม่ได้เช่า)  จ�านวน  ๑๕๑ โรงเรียน

 เช่าไม่ได้      จ�านวน   ๑ โรงเรียน

 ไม่เช่าใช้เนื่องจากมีเครือข่าย Uninet   จ�านวน  ๕๔ โรงเรียน

 ไม่เช่าใช้เนื่องจากมีเครือข่าย โรงเรียนประชารัฐ จ�านวน   ๔ โรงเรียน 

 รวม ๒๑๐ โรง

2. เช่าได้ (เครือข่ายที่เช่าได้)

TOT  จ�านวน  ๕๘  โรงเรียน  CAT  จ�านวน ๑๔ โรงเรียน  

3BB  จ�านวน  ๖๓ โรงเรียน   Ture  จ�านวน ๕ โรงเรียน  

AIS  จ�านวน  ๑ โรงเรียน  

เอกชนรายย่อยในพื้นที่  จ�านวน ๑๐ โรงเรียน  
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การจัดตั้ง “กองทุนสานฝันปันน�้าใจ”

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้เล็งเห็นความส�าคัญในอันที่จะ

จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมีความเดือนร้อน

ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ส�าหรับนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที

ตามความเหมาะสม 

วิธีด�าเนินการ

 1. เชิญประธานกลุ่มโรงเรียนมาประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกองทุน 

พร้อมจัดท�าระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนสามารถจัดตั้งกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนสานฝันปันน�้าใจ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔”

 2. เปิดกองทุนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมด�ารงวิทยพัฒน์ 

โรงเรียนอนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเพื่อเป็น

ทุนตั้งต้นของกองทุน และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์บริจาคเงินเข้า

กองทุนมาตลอดตั้งแต่วันที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และขณะนี้ (ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มียอดเงินในบัญชีกองทุนแล้ว เป็นจ�านวนเงิน ๗๐๑,๓๘๘ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปด

บาทถ้วน) 

ผลการด�าเนินงาน

 1. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มละ ๑๐ 

คน จ�านวน ๑๐ กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนฯ

ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีการมอบเดือนละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑๐ ทุน

 2. ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเดือดร้อนฉุกเฉิน ที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ด้วย 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้มีการช่วยเหลือนักเรียน

ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน จ�านวน ๑ ราย คือ เด็กชายอนุพงศ์ อุทา นักเรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านไฮ

วันครู(๒๕๐๓) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน ได้คะแนน 80.41 อยู่ในระดับสูงมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4
มีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
ได้คะแนน 3.63025 จากคะแนนเต็ม 5

มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2.14

 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อยู่ในระดับ ปรับปรุง

 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ
ศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ใน
ระดับดีมาก

80.41

3.63025

2.14

KRS

KPI
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ(Best Practice)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. โครงการระบบสารสนเทศเทศภูมิศาสตร์ (GIS SSK4) ปีที่ด�าเนินการ พ.ศ.2561

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ริเริ่มการพัฒนาระบบออนไลน์โดยใช้ระบบ “ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ GIS เพื่อน�ามาพัฒนา ในการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเองก็มี

ภูมิศาสตร์   พื้นที่  อาคาร  สถานที่  ต่างๆ  ที่ควรถูกจัดการให้อยู่ในระบบ GIS เพื่อน�ามาซึ่ง

การใช้งาน ในแบบ Web Service การให้บริการแผนที่ภายในสถานศึกษา แผนที่เส้นทางการ

เดินทางมายังสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสถานศึกษา ให้งานฝ่ายอาคาร

สถานที่และงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้เป็นอย่างและง่ายสะดวกต่อผู้มาติดต่อ 

ประสานงาน  และอ�านวยความสะดวก ให้กับโรงเรียนได้น�าข้อมูลไปบริหารจัดการศึกษา ได้

โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ด้านการศึกษา 

วิธีด�าเนินการ
1. รับแนวนโยบายจากผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาระบบ

ออนไลน์เพื่อน�ามาพัฒนาในการบริหารจัดการการศึกษาและอ�านวยความสะดวก

 ให้กับโรงเรียนได้น�าข้อมูลไปบริหารจัดการศึกษา ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ

และทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. น�าคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากรในส�านักงาน และข้าราชการครู ที่มีความรู้ความสามารถ

 ในด้านเทคโนโลยีศึกษาดูงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3. แต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อด�าเนินการจัดท�าระบบ

ออนไลน์ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS ssk4) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลพิกัด

โรงเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลรหัสโรงเรียน ข้อมูลระดับ

ที่เปิดสอน ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลการขาดแคลนอาคารเรียน ข้อมูลการขาดเกณฑ์ 

เกินเกณฑ์บุคลากร ฯลฯ โดย จัดเก็บอย่างเป็นระบบและจัดท�าเป็นสารสนเทศให้บริการ

อย่างรวดเร็วบนเว็ปไซด์ https://sites.google.com/sskedu4.go.th/gisssk4

4. น�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS ssk4) มาใช้ในการการบริหารจัดการข้อมูล

 และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การตัดสินใจในการบริหาร โดยการปฏิบัติงาน

 บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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ผลการด�าเนินงาน

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีข้อมูลเพื่อการบริหารถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ให้บริการ

แก่ผู้เกี่ยวข้องรวดเร็ว ท�าให้การท�างานหรือการประสานระหว่างฝ่ายต่างๆ เพื่อ ใช้ข้อมูลไปใช้

ในการบริหารจัดการ มีความสะดวกรวดเร็วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน

ได้ และท�าให้การประสานงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

การน�าไปใช้/ประโยชน์ที่ได้รับ : 

น�ามาพัฒนาในการบริหารจัดการการศึกษาและอ�านวยความสะดวก ให้กับโรงเรียน

ได้น�าข้อมูลไปบริหารจัดการศึกษา ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและทุกคน 

ได้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถึงและเทียมกัน
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การเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด

•	 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายประชารัฐ    จ�านวน  4  โรง

•	 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายของระบบ Uninet   จ�านวน  54  โรง

•	 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด ADSL  จ�านวน  17  โรง

•	 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด VDSL  จ�านวน  26        โรง

•	 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด FTTx  จ�านวน  94  โรง

•	 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด Wi-net  จ�านวน  15  โรง

2. โครงการการจัดตั้ง “กองทุนสานฝันปันน�้าใจ”

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ในอันที่จะจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมี

ความเดือนร้อนฉุกเฉิน เพื่อเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ส�าหรับนักเรียนในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้น

อย่างทันท่วงที ตามความเหมาะสม 
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วิธีด�าเนินการ
 1. เชิญประธานกลุ่มโรงเรียนมาประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกองทุน 
พร้อมจัดท�าระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนสามารถจัดตั้งกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนสานฝันปันน�้าใจ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔” 
 2. เปิดกองทุนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมด�ารง 
วิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติอย่างสูง
ยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ ี
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว
เพื่อเป็นทุนตั้งต้นของกองทุน และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์
บริจาคเงินเข้ากองทุนมาตลอดตั้งแต่วันที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และขณะนี้ (ณ วันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑) มียอดเงินในบัญชีกองทุนแล้ว เป็นจ�านวนเงิน ๗๐๑,๓๘๘ บาท (เจ็ดแสนหนึ่ง
พันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 

ผลการด�าเนินงาน 
 1. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มละ 
๑๐ คน จ�านวน ๑๐ กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนฯ 
ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีการมอบเดือนละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑๐ ทุน 
 2. ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเดือดร้อนฉุกเฉิน ที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 
ต่าง ๆ ด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้มีการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน จ�านวน ๑ ราย คือ เด็กชายอนุพงศ์ อุทา นักเรียนชั้น 
ป.๑ โรงเรียนบ้านไฮวันครู(๒๕๐๓) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
(สามพันบาทถ้วน) 
 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสมาธิดี มีความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาตาม  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนหลายโรงเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่นๆ

 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

3. ระบบแจ้งยอดเงินเดือนออนไลน์
ระบบแจ้งยอดเงินเดือนออนไลน์” (Salary Online) เป็นระบบหนึ่งที่ให้บริการแก่บุคลากร

ในส�านักงานและโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการข้อมูลด้านการเงินของบุคลากร เป็นรายละเอียดด้านรายรับ รายจ่าย 
ลดการเดินทางมารับเอกสาร ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ท�าให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียน ลดการใช้
กระดาษ เนื่องสามารถดูข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ทุกที่ ย้อนหลังได้ พิมพ์เอกสารได ้
เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการท�าธุรกรรม ในด้านต่าง ๆ ได้ 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ได้จัดวางระดับความปลอดภัยในระดับหน่ึง โดยได้ก�าหนด
รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้กับบุคลากรในสังกัด โดยบุคลากรในสังกัด สามารถเข้าใช้งานระบบ 
คือ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้กรอกหมายเลข 13 หลัก ในการเข้าระบบใช้งานครั้งแรก เพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูล เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

ด้านความถูกต้องของข้อมลู จะอนญุาตให้เฉพาะเจ้าหน้าผูด้แูลระบบแก้ไข ปรบัปรงุ การจดั
ท�ารายละเอียดเงินเดือนเท่านั้น การจัดท�าข้อมูลมีระบบการน�าเข้าข้อมูลท่ีสามารถท�างานร่วมกับ
โปรแกรม Excel ได้ อ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จัดท�า มีระบบการตรวจสอบการน�าเข้า 
การค�านวณที่เที่ยงตรง โดยสามารถให้โปรแกรม Excel ค�านวณก่อนก็ได้ก่อนน�าเข้าและตรวจสอบ
ความถูกต้องในระบบโปรแกรมได้อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อจ�ากัดของโปรแกรมบางประการ ในการพิมพ์รายงาน โปรแกรม Iinternet Eexplorer 
บางโปรแกรมไม่สนับสนุน แต่แนะน�าให้ใช้ Google Chrome หรือ Firefox จะท�าให้โปรแกรมท�างาน
ได้ถูกต้องมากขึ้น 

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 
1. เปิดใช้งาน Browser          หรือ 

 2. ไปที่ http://202.143.189.146/salary_online 

 3. เข้าสู่หน้าจอของ “ระบบแจ้งยอดเงินเดือนออนไลน์” ดังรูป
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 4.ในการเข้าใช้งานสู่ระบบ ครั้งแรก 

  รหัสผู้ใช้ = เลขประจ�าตัวประชาชน

  รหัสผ่าน = เลขประจ�าตัวประชาชน

  และกดปุ่ม                  เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูป 

 

 

หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเข้าระบบแล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน

 5. เข้าสู่ระบบ ซึ่งจะระบุชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อ�าเภอ ตามเลขประจ�าตัวประชาชน 

13 หลัก ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดรายการ เมื่อถูกต้องแล้ว
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 6. กดเลือก “เดือน” ที่ต้องการ แล้วจะปรากฏ ดังรูป

 7. กดเลือก “พิมพ์หน้านี้” และจะปรากฏดังรูป แล้ว เลือกค�าสั่ง “พิมพ์” จะได้รับ

สลิปเงินเดือนประจ�าเดือนที่ต้องการ

หมายเหตุ : แนะน�าการตั้งค่าในการพิมพ์ ให้เลือกรูปแบบของกระดาษเป็น “แนวตั้ง” 
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ระดับสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ที่ โรงเรียน รางวัล ระดับ ปี พ.ศ.

1 บ้านเดื่อ รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กชนะเลิศที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประเทศ 2559

2 บ้านปุนวิทยา รางวัลทรงคุณค่ากระทรวงศึกษาธิการ Moe Awards ประเภท

สถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศ 2561

3 บ้านปุนวิทยา รางวัลทรงคุณค่ากระทรวงศึกษาธิการ Moe Awards ประเภท

โครงการ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศ 2561

4 บ้านปุนวิทยา ผ่านการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

สพป.

ศรีสะเกษ 

เขต4

รางวัลสพป.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประเทศ 7 ก.ย.

61

บ้านท่าสว่าง รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศ 2561

บ้านท่าสว่าง รางวัลต้นแบบลูกเสือสพฐ. ประเทศ 2561

บ้านกราม รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ประเทศ 2561

บ้านกราม รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 ประเทศ 2561

บ้านภูเงินฯ รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 ประเทศ 2561

บ้านภูดินพัฒนา รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเทศ 2561

( ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา )
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รางวัลทรงคุณค่า  OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับชาติ 

ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ครั้งที่ 4/2562  

วันพุธที่ 10 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562

ณ  ห้องประชุมด�ารงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 

อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS โรงเรียน/ผู้ที่ได้รับรางวัล

1 ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  

ด้านการบริหารจัดการ

บ้านช�าม่วง

2 ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ 

ระดับประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

บ้านทุ่งยาวค�าโปรย

3 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมของ  สพป.ส่งเสริมการการใช้นวัตกรรม PLC 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

บ้านจ�านันสายเจริญ

4 เหรียญทองผู้อ�านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

ด้านวิชาการ

นางพรพรรณ  บุตตะวงศ์

ผอ.รร.บ้าน ผือ

5 เหรียญทองรอง ผอ.สถานศึกษา ยอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ด้านบริหารจัดการ

นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัย

ผอ.รร.บ้านไร่เจริญ

6 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

น.ส.นงค์นุช ไพฑูรย์

รร.บ้านจ�านันสายเจริญ

7 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ทางไกล

ผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

การสอน

นายบัญญัติ ลาภบุญ

รร.บ้านกะมอลฯ

8 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียนด้านการบริหาร

จัดการ

นายธานตะวัน กุลบุญญา

รร.บ้านโนนส�าราญ

9 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านเดื่อ

10 เหรียญเงิน  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางปุณยนุช ยวนใจ

รร.บ้านกะมอลฯ

( ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา )
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ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีนักเรียนในสังกัด ได้รับ

คัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับ

ชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระ

ว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 

สรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
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( ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา )
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ผลการแข่งขันงานความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปี 2561  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แยกตาม สพป

ล�าดับที่ สพป. เหรียญทอง เหรียญเงิน

เหรียญ

ทองแดง เข้าร่วม รวม

1 สพป. สกลนคร เขต 3 173 37 26 17 236

2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 171 57 31 13 259

3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 170 48 25 14 243

4 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 168 58 27 14 253

5 สพป. สกลนคร เขต 2 161 69 23 13 253

6 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 161 60 28 21 249

7 สพป. สุรินทร์ เขต 3 154 53 25 20 232

8 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 153 51 28 14 232

9 สพป. นครพนม เขต 2 153 48 27 17 228

10 สพป. ขอนแก่น เขต 5 152 62 27 17 241

11 สพป. นครราชสีมา เขต 7 152 57 32 20 241

12 สพป. อุดรธานี เขต 1 151 62 23 15 236

13 สพป. มุกดาหาร 151 60 24 18 235

14 สพป. นครราชสีมา เขต 5 151 49 26 20 226

15 สพป. สุรินทร์ เขต 1 149 65 27 16 241

16 สพป. สกลนคร เขต 1 149 55 28 18 232

17 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 148 56 28 21 232

18 สพป. ชัยภูมิ เขต 3 147 52 25 18 224

19 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 147 48 29 18 224

20 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 146 50 32 17 228

21 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 144 54 34 17 232
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22 สพป. สุรินทร์ เขต 2 141 56 29 18 226

23 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 141 53 29 21 223

24 สพป. นครราชสีมา เขต 1 141 44 24 17 209

25 สพป. หนองบัวล�าภู เขต 1 140 49 23 18 212

26 สพป. นครราชสีมา เขต 3 139 64 34 20 237

27 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 139 61 35 14 235

28 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 139 57 34 19 230

29 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 139 54 22 17 215

30 สพป. นครราชสีมา เขต 6 138 66 31 19 235

31 สพป. ขอนแก่น เขต 1 138 64 31 17 233

32 สพป. อุดรธานี เขต 4 138 52 30 19 220

33 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 137 52 39 15 228

34 สพป. นครราชสีมา เขต 4 135 66 28 18 229

35 สพป. นครราชสีมา เขต 2 135 57 34 23 226

36 สพป. อุดรธานี เขต 2 133 63 37 16 233

37 สพป. เลย เขต 2 133 54 25 21 212

38 สพป. บึงกาฬ 131 64 29 17 224

39 สพป. ขอนแก่น เขต 3 128 61 24 17 213

40 สพป. อุดรธานี เขต 3 127 66 28 18 221

41 สพป. มหาสารคาม เขต 2 127 57 29 22 213

42 สพป. เลย เขต 1 127 57 26 19 210

43 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 127 48 28 24 203

44 สพป. ขอนแก่น เขต 2 126 62 32 19 220

45 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 125 63 28 23 216

46 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 125 51 24 22 200

47 สพป. มหาสารคาม เขต 1 125 47 36 17 208

48 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 123 56 31 19 210
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49 สพป. อ�านาจเจริญ 121 67 34 13 222

50 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 118 58 22 23 198

51 สพป. ชัยภูมิ เขต 2 115 70 31 21 216

52 สพป. ยโสธร เขต 1 115 58 23 19 196

53 สพป. นครพนม เขต 1 114 53 31 22 198

54 สพป. หนองคาย เขต 1 114 48 34 20 196

55 สพป. มหาสารคาม เขต 3 113 51 33 19 197

56 สพป. หนองบัวล�าภู เขต 2 112 52 32 21 196

57 สพป. ขอนแก่น เขต 4 108 56 32 20 196

58 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 105 59 24 24 188

59 สพป. ยโสธร เขต 2 101 69 34 22 204

60 สพป. หนองคาย เขต 2 96 54 29 21 179

61 สพป. เลย เขต 3 88 57 31 20 176

( ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา )
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา

2559 2560 ผลต่าง 59-60 2561 ผลต่าง 60-61

ภาษาไทย 50.56 43.86 -6.70 53.53 +9.67

คณิตศาสตร์ 35.28 33.71 -1.57 32.81 -0.90

วิทยาศาสตร์ 38.61 37.87 -0.74 38.67 +0.80

ภาษาอังกฤษ 28.69 30.52 +1.83 33.66 +3.14

รวมเฉลี่ย 38.28 36.49 -1.79 39.67 +3.18

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กับทุกสังกัด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชา

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ

เขตพื้นที่ จังหวัด สพฐ. ประเทศ
เขตพื้นที่-

จังหวัด

เขตพื้นที่-

สพฐ.

เขตพื้นที่-

ประเทศ

ภาษาไทย 53.53 53.97 54.61 55.90 -0.44 -1.08 -2.37

คณิตศาสตร์ 32.81 33.74 35.65 37.50 -0.03 -1.94 -3.79

วิทยาศาสตร์ 38.67 38.38 38.83 39.93 -0.51 -0.96 -2.06

ภาษาอังกฤษ 33.66 36.83 35.47 39.24 -6.31 -4.95 -8.72

รวมเฉลี่ย 36.49 40.73 41.14 43.14 -4.24 -4.65 -6.65

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา

2559 2560 ผลต่าง 59-60 2561 ผลต่าง 60-61

ภาษาไทย 41.48 43.98 2.50 47.92 +3.94

คณิตศาสตร์ 22.60 20.84 -1.76 24.05 +3.21

วิทยาศาสตร์ 31.85 29.63 -2.22 32.92 +3.29

ภาษาอังกฤษ 26.62 26.41 -0.21 25.46 -0.95

รวมเฉลี่ย 30.64 30.22 -0.42 32.59 +2.37

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กับทุกสังกัด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ

  เขตพื้นที่ จังหวัด สพฐ. ประเทศ
เขตพื้นที่-

จังหวัด
เขตพื้นที่-

สพฐ.

เขตพื้นที่-

ประเทศ

ภาษาไทย 47.92 52.05 55.04 54.42 -4.13 -7.12 -6.50

คณิตศาสตร์ 24.05 26.53 30.28 30.04 -2.48 -6.23 -5.99

วิทยาศาสตร์ 32.92 34.78 36.43 36.10 -1.86 -3.51 -3.18

ภาษาอังกฤษ 25.46 27.02 29.1 29.45 -1.56 -3.64 -3.99

รวมเฉลี่ย 32.59 35.10 37.71 37.50 -2.51 -5.125 -4.92

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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5.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา

2559 2560 ผลต่าง 59-60 2561 ผลต่าง 60-61

ภาษาไทย 40.88 39.77 -1.11 39.62 -0.15

สังคมศึกษา 31.10 28.38 -2.72 32.24 +3.86

คณิตศาสตร์ 17.50 17.03 -0.47 17.84 +1.37

วิทยาศาสตร์ 26.85 23.60 -3.25 24.59 +0.81

ภาษาอังกฤษ 21.38 20.27 -1.11 21.64 +0.99

รวมเฉลี่ย 27.54 25.81 -1.73 27.19 +1.38

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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6.โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 10 ล�าดับแรกของเขตพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ขนาด
นร.

เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 รวม
เฉลี่ย

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

1 บ้านจะเนียว น�้าตกห้วยจันทน์ เล็ก 10 78.53 67 63.45 63.25 68.06

2 บ้านซ�าตาโตง ต�าหนักไทร เล็ก 7 64.93 57.86 51 46.79 55.15

3 บ้านศิวาลัย ขุนโพธิ์ภูไพร เล็ก 11 69.61 55.91 46.27 44.55 54.09

4 บ้านหนองเก่า ต�าหนักไทร เล็ก 3 72.08 51.67 45.33 46.67 53.94

5 บ้านไผ่หนองแคน เบญจลักษ์ เล็ก 11 66.5 45 49 50.91 52.85

6 บ้านทุ่งขนวน บึงระนาม เล็ก 6 67.38 50.83 49.58 41.25 52.26

7 บ้านอาราง ต�าหนักไทร เล็ก 2 70.75 40 49.75 47.5 52.00

8 บ้านตานวน น�้าตกห้วยจันทน์ เล็ก 2 62.38 42.5 49.25 51.25 51.35

9 บ้านระหาร น�้าตกห้วยจันทน์ เล็ก 12 61.92 55 45.54 42.29 51.19

10 บ้านตระกวน ศรีรัตนะ เล็ก 5 62.1 41 43.6 58 51.18

7.โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 10 ล�าดับแรกของเขตพื้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ขนาด
นร.เข้า

สอบ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561
รวมเฉลี่ย

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

1 บ้านเขวา ฯ ภูกระจาน กลาง 13 60.85 32.31 39.54 26.15 39.71

2

บ้านตระกาศ

ขอนแก่น เมืองกันทร์ กลาง 18 59.17 27.33 39.33 26.67 38.13

3 บ้านสามเส้า พนมดงรัก กลาง 24 54.04 29.5 34.83 27.33 36.43

4 บ้านสวนกล้วย บึงระนาม เล็ก 16 56.13 25.25 36.63 27.5 36.38

5 บ้านรุงสมบูรณ์ พนมดงรัก กลาง 9 55.11 25.78 36.44 26.44 35.94

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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6 บ้านจ�านรรจ์ ภูกระจาน เล็ก 11 54.27 29.45 33.09 26.55 35.84

7

บ้านจันทน์หอม

ตาเสก มออีแดง เล็ก 14 55.21 24.29 36 27.71 35.80

8 บ้านโคกระเวียง น�้าตกห้วยจันทน์ เล็ก 13 54.77 27.69 35.54 24.62 35.66

9 บ้านทุ่งใหญ่ฯ พนมดงรัก กลาง 12 53.75 28.33 33.83 25.5 35.35

10 บ้านปะทาย พนมดงรัก เล็ก 14 55.5 24.29 35.86 24.14 34.95

8.นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อ สกุล โรงเรียน คณิตศาสตร์ 100 ภาษาอังกฤษ 100

1.ดญ.กชพรรณ  สิงห์โห อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100 100

2.ดช.ฐฐิพงษ์  แซ่อุย อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100 100

3.ดช.กษิดิศ  มั่นทน อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100 100

4.ดญ.สัตตบงกช รักพรม อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100 100

5.ดญ.กมลพรรณ เพ็ชรอิน อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

6.ดช.ฉันทิต จันทะวงษ์ อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

7.ดช.ธีรดนย์ โสด อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

8.ดช.นนทพัทธ์ อินทรสุขศรี อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

9.ดช.ปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์ อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

10.ดช.โยธิน  มาลีวรรณ อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

11.ดช.สิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

12.ดญ.อรไพรลิน  เมาหวล อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

13.ดช.วายุภักษ์  วงษ์เสน่ห์ อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ 100

14.ดช.ภูรินทร์  นะวะสด อนุบาลขุนหาญ (สิ) 100

15.ดช.พอเพียง  ดอกพวง บ้านระหาร 100

16.ดญ.จันทร์จิรา  ศิลาเลิศ บ้านซ�าตาโตง 100

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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9.นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

วิชา
คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ

นร.ที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่าระดับประเทศ (คน)
นร.เข้าสอบ(คน) คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย 55.9 1569 3256 48.19

คณิตศาสตร์ 37.5 1101 3255 33.82

วิทยาศาสตร์ 39.93 1593 3256 48.93

ภาษาอังกฤษ 39.24 900 3256 27.64

10.นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

วิชา
คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ

นร.ที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่าระดับประเทศ (คน)
นร.เข้าสอบ(คน) คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย 54.42 181 1030 17.57

คณิตศาสตร์ 30.04 161 1030 15.63

วิทยาศาสตร์ 36.10 189 1029 18.36

ภาษาอังกฤษ 29.45 187 1029 18.17

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )

(ข้อมูล : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 )
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๒๕๖๒ :: 2562
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มกราคม :: January
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มกราคม :: January
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

กุมภาพันธ์ :: February



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

กุมภาพันธ์ :: February



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

มีนาคม :: March



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

มีนาคม :: March



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

เมษายน :: April



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

เมษายน :: April



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

พฤษภาคม :: May



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

พฤษภาคม :: May



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

มิถุนายน :: June



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

มิถุนายน :: June



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

กรกฎาคม :: July



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

กรกฎาคม :: July



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

สิงหาคม :: August



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

สิงหาคม :: August



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

กันยายน :: September



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

กันยายน :: September



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

ตุลาคม :: October



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

ตุลาคม :: October



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

พฤศจิกายน :: November



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

พฤศจิกายน :: November



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

ธันวาคม :: December



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

ธันวาคม :: December



๒๕๖๒ :: 2562

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561
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ผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศก 4 098-6389829 098-2264269

2 นายธีรวัฒน์ ค�าศรี รอง ผอ.สพป.ศก4 098-6268419

1. กลุ่มอ�านวยการ (045-810561)

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นายพลกฤต  บุตรอุดม 080-4676456
2 นางวิชุดาภรณ์  อนุรักษ์ 099-2902173

3 นายยุทธพงษ์  มิ่งขวัญ 087-2399853

4 นางสาวสุภัชญา  สาวันดี 065-2522694

5 นางสาวธัญภัส  พันธ์ทอง 093-4508915

6 นายศักดิ์นรินทร์  เกษหงส์ 093-0862428

7 นายวรยุทธ  วรรณทอง 092-9911622

8 นายเสฏฐพล  คันศร 090-3608340

9 นายประสาร  อินทร์ค�า 083-3877792

10 นางดาวเรือง  พงษ์เหล่าข�า 065-0597487

11 นางชญาภา  จันทร์มณี 094-3641478

12 นายประพฤติชอบ  คามินทร์ 087-9569185

13 นายเฉลิมพล  พงษ์พยุหะ 096-6190669

14 นายสายัณต์  คุ้มครอง 082-6158238

2. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (045-810562)

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นายศรีปราชญ์  วงศ์แก้ว 098-6250823

2 นางศุภานัน  เส้นคราม 088-6569792



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ 2561

3 นางสาวนันทนาภรณ์  พูลมี 086-8751490

4 นางศุภวรรณ  ยงกุล 090-3782700

5 นางสาวปภัสวรรณ  ทองไสล 081-7897316

6 นางสาวนารินทร์  ค�าแสนราช 081-0724739

7 นางสาวสุนันทา บุญทิพย์ 087-3783076

8 นายไทรัฐพงษ์  ค�าล้าน 086-8751294

9 นางณัฐมาลี  มิ่งขวัญ 089-9430686

3. กลุ่มตรวจสอบภายใน (045-810562)

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นางตันหยง กิ่งบรรเทา 084-4789959

2 นางสาวสิริณรัฐ  คันศร 064-0915649

4. กลุ่มนโยบายและแผน (045-810565)

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นางชลลัดดา  เปี่ยมอักโข 087-2496745

2 นางพัณธิมาภรณ์  ดวงมณี 088-3623246

3 นายฉัตรชัย  เหมือนมาตย์ 098-8297893

4 นายจิตติศักดิ์  บุญค�าชู 084-9132904

5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นางรุ่งอรุณ  บุญไว 087-9577862

2 นายอมร  ศรีอนันต์ 063-4215929
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6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (045-810563)

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นายประเสริฐ  ตั้งเสริมสิทธิ์ 087-8754355

2 นางรุ่งนภา  งามสง่า 081-7304784

3 นางธัญรดา  บุญโต 093-3299519

4 นางชาลินี  เชื้อทอง 084-7138020

5 นางจิรวรรธิ์  ยังใจ 093-5265532

6 นางธนิทอร  อธิลา 065-1191611

7 นางพรญ์มณี  วิชัยกุล 090-2415924

7. กลุ่มบริหารงานบุคคล (045-810564)

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นายธนบูลย์  รุญเจริญ 093-3215900

2 นายกิตติพัทธ์  รัตนาฆพิมพ์ 088-3521516

3 นางนันทนา  พานเงิน 087-8680391

4 นางนุทจะดี  พันล�าจันทร์ 081-7906564

5 นายชยพล  อัมภรัตน์ 093-5342484

6 นางสาวอุมาภรณ์  ทองมี 088-1915449

7 นางนันทนา  พูลแก้ว 087-8771010

8 นางสุชัญญา  รักษาวงษ์ 089-2202034

9 นางนิชนันท์  เบิกบาน 080-7861434

8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นายนิรัตน์  สายแก้ว 085-0978248
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9. กลุ่มกฎหมายและคดี

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นายจักรพงศ์  ค�าเพราะ 064-9456390

2 นายผดุงศักดิ์  ทองโพธิ์ศรี 089-5845700

10. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (045-810566)

ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 นางสาวมยุรี  สารีบุตร 081-9673585

2 นายมานิต  สิทธิศร 084-7253378

3 นายสาน  แก้วกัณหา 083-1242201

4 นางสาวประพิณ  จินตวรรณ 081-9553717

5 นายสหราช  บุญไทย 080-1500638

6 นายนรินทร์  บุญเย็น 087-2587451

7 นางมาริสา  พละสูรย์ 089-7196062

8 นางสาววิเรืองไร  วงศ์วรรณา 097-3348141

9 นางพิมพ์นิภา  ศรีสุแล 093-4812828

10 นายวินัย  พิมาทัย 085-6354538

11 นายมานนท์  ศรีกระจ่าง 089-8471482

12 นายภควัฒน์  พิมพาวงศ์ 085-3162313

13 นางราตรี  แทนค�า 090-2378244

14 นางสาวชยานี  ธีระภูวนัตถ์ 096-6154124

15 นางสาวกัญชพร  เครือค�า 097-3388989

16 นางมนฐิน  จิรังดา (พี่พิมพ์) 084-8238122

17 นายสุวัฒนา  จารุวงศ์ (พี่ตู่) 089-7163195

18 นางสาวจันทร์สุดา  ค�าภา (พี่แจง) 093-5436451
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คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์       ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

นายธีรวัฒน์ ค�าศรี รอง  ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ผู้สนับสนุนข้อมูล

 ผู้อ�านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คณะท�างาน

 1. นางชลลัดดา  เปี่ยมอักโข   ปฎิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 2. นางรุ่งอรุณ  บุญไว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 3. นายฉัตรชัย  เหมือนมาตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 4. นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณี   เจ้าพนักงานธุรการ

 5. ว่าที่ร.ต.อมร  ศรีอนันต์  พนักงานราชการ

 6. นายจิตติศักดิ์  บุญค�าชู  ลูกจ้างชั่วคราว
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