


รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาสที่ 1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 
******************** 

 
 

งบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่   
 1. โครงการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน งบประมาณ  12,000  บาท  
 2. โครงการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรฯ งบประมาณ 54,000 บาท 
 3. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา งบประมาณ 185,500 บาท 
 4. โครงการประชุมผู้บริหารเขต งบประมาณ 43,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภัชญา สาวันดี  ได้ขออนุมัติใช้งบประมาณ จ านวน 13,050 บาท       
ตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 
2562 ครั้งที่ 8/2562 ในวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมด ารงวิทยพัฒน์ โรงเรียน
อนุบาลด ารงราชานุสรณ์  ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 2 
 5. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 11  จ านวน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิรวรรธิ์ ยังใจ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดสรรครั้งที่ 1)  งบบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่ : งบตามภารกิจ ข้อ 3  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน (จตุรมิตรเกมส์)  จ านวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 1 
 6.  โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
Awards) เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาว
สุชัญญา รักษาวงษ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (จัดสรรครั้งที่ 1) งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ : งบตามภารกิจ ข้อ 1 โครงการส่งเสริมยก
ย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคล ที่มีผลงานยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่า (OBEC Awards) เขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 2 
 7.  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้มีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา ตามบรบิทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  และจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 70,000 บาท                   
(เจ็ดหมื่นบาทถว้น) แหล่งงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดสรรครั้งที ่1)      
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ : งบตามภารกิจ ข้อ 6 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 3 
 8.  โครงการพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ  น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย” จ านวน 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุ่งนภา  งามสง่า  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ใช้ประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดสรรครั้งที ่1) งบบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที:่ งบประจ า ข้อ 2 จัดประชุม  6) ประชุมตามภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 18,750 บาท              
(หนึ่งหมื่นแปดพันเจด็ร้อยห้าสบิบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 1 
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 9.  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสพป.     
ศรีสะเกษ เขต 4  จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชาลินี เชื้อทอง ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาช านาญการ  ใช้ประมาณตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดสรรครั้งที่ 1)          
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ : งบประจ า หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ
บุคลากร จ านวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 1 
 10. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลดีเด่น “ครูหัวใจ
ทองค า” จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ  นางสุชัญญา รักษาวงษ์       
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(จัดสรรครั ้งที ่ 1 ) งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที ่ : งบตามภารกิจ ข้อ 2 โครงการครูห ัวใจทองค า    
จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 2 
 11. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)            
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที ่ : งบตามประจ า 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าจ้างเหมา
บริการ ข้อ 5.1 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 3 
 12. จ้างเหมาระบบบริหารจัดการเว็บไซด์และค่าเช่าโดเมนเนม จ านวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีประสิทธิภาพ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์  ต าแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ . 2563 (จ ัดสรรครั ้งที ่ 1 )  ค ่าสาธารณ ูปโภค ข้อ 2  ค่าบริหารสื ่อสารและ
โทรคมนาคม  2.1 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 12 เดือน  จ านวน 11,500 บาท  และข้อ 2.2 ค่าเช่า
พ้ืนที่โดเมนเนม จ านวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 3 
 13.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (AMSS++) จ านวน 35,000 บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุเพ่ือ
พัฒนาทักษะบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน ามาใช้อย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรี อมร     
ศรีอนันต์  ต าแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(จัดสรรครั้งที่ 1) งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่ : งบตามภารกิจ ข้อ 5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้
งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 AMSS 
จ านวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 3 
  
งบสพฐ.   
 1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวน 26 ,000 บาท 
(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนฐมนภรณ์ เครือค า  ต าแหน่งศึกษานิเทศน์ ตามหนังสือ 
สสวท. ที่ ศธ 5304.3/ว 7651  ลว 30 ต.ค. 62  ได้โอนเงินเป็นค่าด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพ
ฯ ให้กับ สพป.ศก. เขต 4  จ านวน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 1 
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 2. โครงการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 560,224 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิเรืองไร  วงศ์วรรณา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ตามหนังสือ สทศ.      
ที่ 0001/ว 358 ลว. 25 พ.ย. 2562  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้โอนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6           
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 168,067 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่ นแปดพัน
หกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตอบสนองจุดเน้นสพป.ศก. เขต 4 ที่ 1 
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