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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1            
มีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ยึดหลักบริหารงานบุคคล 4 R ประกอบด้วย 
1.1 Recruit  : สรรหา 
1.2 Re- develop : พัฒนา 
1.3 Retrain  : ธ ารงรักษา 
1.4 Retire  : ดูแลหลังเกษียณ 
 

2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 2 ระบบ ดังนี้ 
2.1 ใช้บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับ

ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกคน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ซึ่งการจัดท าบันทึกข้อตกลง ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
2.1.1 เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
2.1.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.1.3 สร้างวัฒนธรรมการติดตามและประเมินผลภายในองค์กร 
2.1.4 สอดคล้องเชื่อมโยงกับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  

ข้อ 5 มีองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
      - ผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดส่วนร้อยละ 80 
      - สมรรถนะ/พฤติกรรมการปฏิบัติงานสัดส่วนร้อยละ 20 
  ข้อ 8.2 ก าหนดดัชนีตัวชี้วัด หรือหลักฐานตัวบ่งชี้ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
และเหมาะสมกับลักษณะงานโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน จากบนลงล่าง        
(Goal cascading Method) 4-7 ตัวชี้วัด 
2.1.5  พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษากลางในการสื่อสาร  
2.1.6 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นสื่อน าสู่แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโลกในปัจจุบัน 
2.1.7 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากการเรียนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 
 ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.2 ใช้ระบบวินัยคุณธรรม 
2.2.1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามบันทึกข้อตกลง MOU 
2.2.2 ประเมินประวัติการมาสาย การลา การขาดราชการ 
2.2.3 ประเมินความประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 

 



ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารอัตราก าลังครูและก าหนดต าแหน่ง 

1.1 ได้รับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา และสายการสอน ไปก าหนดใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังที่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ก าหนด   จ านวน  160 อัตรา 

1.2 ได้รับการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
จาก สพป.มหาสารคาม 4 ต าแหน่ง ขออนุมัติจาก ศธจ.ศรีสะเกษ บรรจุและแต่งตั้งทั้ง 4 ราย 

1.3 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่างเนื่องจากการย้าย 4 ต าแหน่ง  
1.3.1 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  อ.เมืองศรีสะเกษ 
1.3.2 โรงเรียนบ้านอีต้อม   อ.กันทรารมย์ 
1.3.3 โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง  อ.กันทรารมย์ 
1.3.4 โรงเรียนบ้านสร้างบาก   อ.วังหิน 

1.4 ได้รับการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู ต าแหน่งว่าง จากกรณี 
เกษียณอายุราชการปี 2559-2560 จาก สพป.อุดรธานีเขต 2 และ สพม.35 จ านวน 43  ต าแหน่ง 

1.5 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู ต าแหน่งมีคนครอง 7+2   จ านวน   9  ราย 
1.6 ก าหนดต าแหน่งสายงานบริหารการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  2  ราย ดังนี้ 

1.5.1 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
1.5.2 นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแก้ว ผอ.โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 

1.7 ก าหนดต าแหน่งสายงานการสอนเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 2  ราย ดังนี้ 
1.6.1 นายจิรัฏฐ์  พิพัฒน์ภัทรกุล ครู/โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
1.6.2 นางวีระยา  ศิริรัชฎานันท์ ครู/โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

1.8 ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน  36 ราย 

1.9 ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ   จ านวน  52 ราย 

1.10 เลื่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
  ตามมาตรา 38 ค(2)  ให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ จ านวน  4 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งท่ีประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งต้ัง 

กลุ่มภารกิจ 

1 นางชนารดี  เบ้าทอง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2 นางบังอร  เล็บขาว   นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการ/ช านาญการพเิศษ 

นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3 นางนวพร  ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ/ช านาญการพเิศษ 

นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4 
 

นางสาวสมพรศรี   
                 ชาติมนตรี 

นิติกรช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ 

นิติกร 
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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2. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
      ตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562    จ านวน  23  ราย 
2.2 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  
     ต าแหน่งครูผู้ช่วย (13+7+2+30+3)     จ านวน  55 ราย 
2.2 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา 46+16+1+4 จ านวน  67 ราย 
2.3 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารการศึกษา   จ านวน    1 ราย 
2.4 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานนิเทศการศึกษา   จ านวน    6 ราย 
 2.4.1 นางสาวอมรรัตน์    แก้วสิงห์ 

2.4.2 นางรวิกานต์  โพธิ์ศรี 
 2.4.1 นางสาวช่อผกา   
 2.4.4 นางวิไรรัตน์  เครื่องทอง 
 2.4.1 นางจนาวรรณ  ภัทรเมธากุล 
 2.4.1 นายวิษณุ  ไชยนะรา 
2.5 ประกาศต าแหน่งว่างรับย้ายศึกษานิเทศก์    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
2.6 รับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานนิเทศการศึกษา   จ านวน  1 ราย 
 จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นายอดิศักดิ์  พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
2.7 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา   จ านวน    84  ราย 
2.8 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานการสอน    จ านวน   125  ราย 
2.9 ย้ายและแต่งตั้ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2)   จ านวน     21 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งทีป่ระกาศ
รับย้ายและแต่งตั้ง 

กลุ่มภารกิจ 

1 นางสรัญญา  เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 นางรุจิราภรณ์  หลาวทอง   นักวิชาการศึกษา
ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 นางธัญญาธนันท์   
             นิธิศเกษมโภคิน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ

พิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน 

3 นายธีระยุทธ์  เชื้อพรหมณ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
แลแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สพม. เขต 28 

4 นางทวีศักดิ์  ธรรมวันนา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

6 นางนวพร  ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 



ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งทีป่ระกาศ
รับย้ายและแต่งตั้ง 

กลุ่มภารกิจ 

7 นางถนอม  สายจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

8 นางบังอร  เล็บขาว นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

9 นางกุลฉัตร  สายค า นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

10 นางภูริตา เดชาภูมาพันธ์ นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

11 นางกุลจิรา  ไตรภูมิ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ

พิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

12 นางสุริยาพร  ทองสูบ นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

13 นายอนันต์  ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ 

14 นายบุญช่วย  รอดเนียม นักประชาสัมพันธ์
ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม กลุ่มอ านวยการ 

15 นางสาวสมพรศรี   
                 ชาติมนตรี 

นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

16 นางสาวจุฑาริณี   
    แกล้วเกษตรกรณ์ (โอน) 

นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ 

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ 

17 นางสาวรัตนาภรณ์   
                    เจาะใจดี 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติการ 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

18 นางสาวสุริยาพร  ทองสูบ นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ 

19 นางโชติกา  ยิ่งก าแหง นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ 

20 ประกาศต าแหน่งว่าง 
รับย้าย 

นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 



2.10 จ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 

       ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   จ านวน     1  ราย 

2.11 ครูอัตราจ้างบุคลากรวิทย์      จ านวน   17  ราย 

2.12 จ้างธุรการ        จ านวน  258  ราย 
2.13 จ้างครูผู้ทรงคุณค่า       จ านวน   17  ราย 

 2.14 จ้างพนักงานราชการ      จ านวน  116  ราย 
 2.15 จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ       จ านวน   67  ราย 
 2.16 จ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูวิกฤต     จ านวน   60  ราย 
 2.17 จ้างลูกจ้างรายเดือน งบ สพฐ.     จ านวน    4  ราย 
 2.18 จ้างพนักงานจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน    1  ราย 

 
3. ผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าจ้าง จ านวน 2 รอบ/ปี  

(วันที่ 1 เมษายน 2563  และ 1 ตุลาคม 2563) 
3.1 เลื่อนขั้นเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  จ านวน  ราย 
3.2 เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู สายงานนิเทศการศึกษา   จ านวน  ราย 
3.3 เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา  จ านวน  ราย 
3.4 เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู สายงานการสอน   จ านวน  ราย 
3.5 เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู สายงานบริหารการศึกษา  จ านวน  ราย 
3.6 เลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจ า     จ านวน  ราย 
2.9 การเกษียณอายุราชการ      จ านวน  214  ราย 
2.10 การลาออก  ต าแหน่งครู     จ านวน         ราย 
   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์    จ านวน      1  ราย 
2.11 การเสียชีวิต       จ านวน          ราย 

 
4. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.1 พัฒนาโดยฝึกประสบการณ์ก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดจ านวน  16  ราย
เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสมสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นผู้น าทางวิชาการ ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย
มีโครงสร้างหลักสูตร 3 ส่วน ดังนี้ 

 

 

 



ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 วัน 
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่า 15 วัน  โดยผู้เข้ารับการพัฒนากลุม่ที่ 3 ได้เรียนรู้ 

ตามสภาพจริง ( Authentic Learning ) ระหว่างวันที่ 6 -20 มกราคม 2563 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สถานศึกษาที่มีนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร/ส่งเสริม
ทักษะอาชีพ ได้แก่กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับชาติ (ทุ่งเทินโมเดล: ทุ่งเทินบะหมี่เก๊ียว) 
ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเทิน และโรงเรียนบ้านพันล า  อ าเภอกันทรารมย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้   
มีประสบการณ ์ให้ค าแนะน า ก ากับติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง  จ านวน 16 คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 นายบัญชา  เสนาคูณ ผอ.ร.ร.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
2 นายสิทธิพร  ผมงาม ผอ.ร.ร.บ้านล าเพียก สพป.นครราชสีมา เขต 3 
3 นางดารณี  กีรติปกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชลบุรี เชต 2 
4 นางชรินดา  พิมพบุตร ผอ.ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 
5 นางอรทัย  เกิดภิบาล ผอ.ร.ร.บ้านควนเมา สพป.ตรัง เขต 2 
6 นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ ผอ.ร.ร.แม่ก๋งวิทยา สพป.ล าปาง เขต 1 
7 นางพรชรี  พลแสน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
8 นายไพขัน  ขุนาพรม ผอ.ร.ร.วัดบ้านหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
9 นางสนม  เสริฐผล ผอ.ร.ร.บ้านนาพู่ สพป.อุดรธานี เขต 1 
10 นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแม่ลาน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
11 นางอมรรัตน์  เชิงหอม ผอ.ร.ร.ชุมชนเอ้ืองก่อนาดี สพป.นครพนม เขต 2 
12 นายดนตรี  มีเบ้า ผอ.ร.ร.บ้านหนองเงินฮ้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
13 นายทศพร  จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 
14 นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต ผอ.ร.ร.บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
15 นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร ผอ.ร.ร.วัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 
16 นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม ผอ.ร.ร.ด่านซ้าย สพป.เลย เขต 2 

และส่วนที่ 3 การจัดท าแผนและน าเสนอกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 วัน 
4.2 พัฒนาโดยฝึกประสบการณ์ก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักสูตร 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 32 วัน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ใช้เวลาพัฒนา 8 วัน คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 50 
ส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ใช้เวลาพัฒนา 20 วันคิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 30  

โดยผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้นิเทศการศึกษา ณ สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 ตามสภาพจริง ( Authentic Learning ) ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2563 เป็นสถานศึกษา
ที่มีนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร/ส่งเสริมทักษะอาชีพได้แก่กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 



ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับชาติ (ทุ่งเทินโมเดล: ทุ่งเทินบะหมี่เกี๊ยว) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเทิน และ
โรงเรียนบ้านพันล า  อ าเภอกันทรารมย์ และ ฯลฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้  มีประสบการณ์ ให้
ค าแนะน า ก ากับติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง จ านวน 19 คน ดังนี้ 

ล าดับที่สอบ
ได้ 

ชื่อ – สกุล สังกัด 

1 นางสาวดวงสุดา  กาหลง สพป.สุรินทร์ 
2 นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก สพป.สุรินทร์ 
3 นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์ สพป.สุรินทร์ 
4 นางณัฐฐ์ธมล  สอใส สพป.สุรินทร์ 
5 นางสุภัคร  พุทธานุ สพป.สุรินทร์ 
6 นางกรรณิการ์  รัตนวงกต สพป.สุรินทร์ 
7 นางจ าปา  กินไธสง สพป.สุรินทร์ 
8 นางจิอาภา  คะนึงเพียร สพป.สุรินทร์ 
9 นางสาวกฤติยา  ค าเพราะ สพป.ศรีสะเกษ 
10 นางจนาวรรณ  เมธาภัทรกุล สพป.ศรีสะเกษ 
11 นายวิษณุ  ไชยะนา สพป.ศรีสะเกษ 
12 นายสวรรค์  ศรีประไหม สพม.ศรีสะเกษ 
13 นางอิญนรา  สมอินทร์ สพม.ศรีสะเกษ 
14 นายไผท  คงศรีลา สพป.ศรีสะเกษ 
15 นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์ สพป.ศรีสะเกษ 
16 นางสาวอภิญญา  จ านง สพป.ศรีสะเกษ 
17 นายพัชรพล  ธรรมแสง สพม.ศรีสะเกษ 
18 นางสาวธนาวดี  พระเมเด   สพม.ศรีสะเกษ 
19 นายธนพล  แสงหิรัญ สพม.ศรีสะเกษ 
ส่วนที่ 3  การน าเสนอการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ใช้เวลาพัฒนา 4 วัน  

คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 20 
4.3 พัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้ได้รับการบรรจุ 

และแต่งตั้งต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะเวลา 
1 ปี ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงมีศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ านวน 3 รุ่น  
ทั้งสิ้น  67  ราย  โดยด าเนินการดังนี้ 

1. แจ้งองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
รอบ 1 ปี ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทราบ 

2. จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา กับ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 



3. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ในรอบระยะเวลา 1 ปี 

4. เสนอแนะรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี  
ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

6. จัดประชุมและก าหนดแนวทางในการประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานตามความเหมาะสม 

7. เสนอรายงานการนิเทศให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผล ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ทราบ 

8. แจ้งผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

9. วินิจฉัย แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(ศึกษาดูงานที่บ้านเพียงหลวง สพป.อุบลราชธานี 3) 
รายช่ือผู้ได้รับการพัฒนาให้ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

1. ตามค าสั่ง ศธจ.ศรีสะเกษ ที่ 3/2563  สั่ง  ณ  วันที่  2 มกราคม พ.ศ.2562 บรรจุและแต่งตั้ง 46 ราย   
 จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตงิานในหน้าที่ ในวันที่ 10 มกราคม  2563 
 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา             

ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 
 ก าหนดประเมินครั้งที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
 ก าหนดประเมินครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม 2563 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ตามค าสัง่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ 133/2563 
 ให้ค าปรึกษา/แนะน า/นิเทศฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุมเพชร 
 ให้ค าปรึกษา/แนะน า/นิเทศฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2563  ณ  สถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา อ าเภอ 
1 นายพรรษวุฒิ  เที่ยงราช โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ าท่วม เมืองศรีสะเกษ 
2 นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง เมืองศรีสะเกษ 
3 นายไสว  วรรณทวี โรงเรียนบ้านยากุงนาค า เมืองศรีสะเกษ 
4 นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านบก เมืองศรีสะเกษ 
5 นายสมบัติ  ชารีวัน โรงเรียนบ้านหนองสวง เมืองศรีสะเกษ 
6 นายอภิชาติ  ดวงสีดา โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีสะเกษ 
7 นางสิริทร  คงคูณ โรงเรียนบ้านเสือบอง เมืองศรีสะเกษ 
8 นายติณภพ  สีดากุล โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีสะเกษ 
9 นายทวีศักดิ์  สังวัง โรงเรียนบ้านโพนแดง เมืองศรีสะเกษ 
10 นางสุรภี  เธียรวรรณา โรงเรียนบ้านเขวา กันทรารมย์ 



ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา อ าเภอ 
11 นายปิยวุฒิ  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ 
12 นายมาโนช  ข าศรีบุศ โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ 
13 นายประสาท  เครื่องทอง โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ 
14 นายอาคม  กองธรรม โรงเรียนบ้านพันล า กันทรารมย์ 
15 นายกฤษฎา  พิมพันธ์ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ 
16 นายปรีชา  ฝังสิมมา โรงเรียนบ้านนาดี กันทรารมย์ 
17 นายสุวัลลภ  อินทะแสง โรงเรียนบ้านจิกกะลา กันทรารมย์ 
18 นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์ โรงเรียนบ้านสีถาน กันทรารมย์ 
19 นายสุรพัศ  สาธุพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ 
20 นายวรเทพ  พงษ์เกษ โรงเรียนบ้านมะกรูด กันทรารมย์ 
21 นายสงคราม  ทีน้ าค า โรงเรียนบ้านโคก กันทรารมย์ 
22 นายนาวิน  วรศักดิ์มหาศาล โรงเรียนบ้านยาง กันทรารมย์ 
23 นายทธ  ทองภามี โรงเรียนบ้านร่องเก้า โนนคูณ 
24 นายสีวรา  บึงไกร โรงเรียนบ้านก้อนเส้า โนนคูณ 
25 นายจ าปา  สมรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองสนม โนนคูณ 
26 นายสุทัศน์  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านหนองตลาด โนนคูณ 
27 นายทิปพเนตร  ศรีนา โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง โนนคูณ 
28 นายไพลิน  แก้วทองมี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนคูณ 
29 นางสาวภิญญ์ธนัท  ศรีค า โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก น้ าเกลี้ยง 
30 นายเอกชัย  จันมนตรี โรงเรียนบ้านแวด น้ าเกลี้ยง 
31 นายสายันต์  บุญวัง โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง น้ าเกลี้ยง 
32 นายทัพท์เทพ  พิทักษ์ไหมทอง โรงเรียนบ้านกะวัน น้ าเกลี้ยง 
33 นายโพธิ์ทองศิลป์  สามารถ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย น้ าเกลี้ยง 
34 นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน 
35 นายประสิทธิ์  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วังหิน 
36 ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช  วุทธิยา โรงเรียนบ้านโนนส าโรงหนองหมากแซว วังหิน 
37 นายประจักษ์  นาจ าปา โรงเรียนบ้านลิงไอ วังหิน 
38 นายนุสิต  ใสกระจ่าง โรงเรียนทุ่ง วังหิน 
39 นายประจักษ์  วิเศษพงษ์ โรงเรียนบ้านตีกา วังหิน 
40 นายธนสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์ โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วังหิน 
41 นายณัฎฐชัย  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 
42 นางสาวจงรักษ์  ประถมภาส โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ 
43 นายไตรวิชญ์  เนียมมูล โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก พยุห์ 
44 นายสุทิน  ค าพอง โรงเรียนบ้านหนองค้า พยุห์ 
45 นายอภิรมย์  สิพันธ์ โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม พยุห์ 
46 นางมะลิ  หลักค า โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 



2. ตามค าสั่ง ศธจ.ศรีสะเกษ ที่ 3/2563  สั่ง  ณ  วันที่  2 มกราคม พ.ศ.2563 บรรจุและแต่งตั้ง 16 ราย   
 จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตงิานในหน้าที่ ในวันที่ 10 มกราคม  2563 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ตามค าสัง่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ 133/2563 
 ประชุมคร้ังที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  ณ  ห้องประชุมเพชร 
 ให้ค าปรึกษา/แนะน า/นิเทศฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2563  ณ  สถานศึกษา 
 ก าหนดให้ค าปรึกษา/แนะน า/นเิทศฯ คร้ังที่ 3 ภายในเดือน 30 ตุลาคม 2563  ณ  สถานศึกษา 
 ก าหนดให้ค าปรึกษา/แนะน า/นเิทศฯ คร้ังที่ 4 ภายในเดือน 30 ธันวาคม 2563  ณ  สถานศึกษา 

 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา              
ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 
 ก าหนดประเมินครั้งที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
 ก าหนดประเมินครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม 2564 

 แจ้งผลการประเมินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบผลการประเมินภายในกุมภาพันธ์ 2564 
ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา อ าเภอ 
1 นางปฐมาวดี  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ 
2 นายสุทัศ  สุขกมล โรงเรียนหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ 
3 นายสันตชัย  แห่งธรรม โรงเรียนหนองหัวช้าง กันทรารมย์ 
4 นายเบญจพล  พิมาร โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ 
5 นายวัฒนา  ทองมนต์ โรงเรียนบ้านกอก กันทรารมย์ 
6 นายประหยัด  พลพวก โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ กันทรารมย์ 
7 นายนพนันต์  ปัญจา โรงเรียนบ้านคูเมือง พยุห์ 
8 นางสาววีระวรรณ  พวงผกา โรงเรียนบ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 
9 นายบุญช่วย  ศรีสมพร โรงเรียนบ้านหนองบาง น้ าเกลี้ยง 
10 นายวิทยา  พรหมทา โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ าเกลี้ยง 
11 นายบุตรดา  จันทเสน โรงเรียนบ้านสะเต็ง น้ าเกลี้ยง 
12 นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ โรงเรียนบ้านดงยาง วังหิน 
13 นายถาวร  ทองลือ โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม วังหิน 
14 นายสวรรค์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านปลาข่อ โนนคูณ 
15 นายวินัย  ประทุวัน โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนคูณ 
16 นางพรทิพา  สุทนต์ โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่168/2563  ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  
บรรจุและแต่งตั้งวันที่ 16 มีนาคม 2563  จ านวน 1 ราย   และตามค าสั่งส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด 
ศรีสะเกษ ที่ 331/2563  ลงวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2563บรรจุและแต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
จ านวน 4  ราย 

 จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตงิานในหน้าที่ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม 
 นิเทศให้ค าปรึกษาแนะน า โดยคณะกรรมการฯ ตามค าสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ 198/2563   

ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 ประชุมคร้ังที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  ณ  ห้องประชุมเพชร 
 ให้ค าปรึกษา/แนะน า/นิเทศฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2563  ณ  สถานศึกษา 
 ค าปรึกษา/แนะน า/นิเทศฯ คร้ังที่ 3 ระหว่างเดือน มกราคม 2564  ณ  สถานศึกษา 
 ค าปรึกษา/แนะน า/นิเทศฯ คร้ังที่ 4 ระหว่างเดือน มิถุนายน 2564  ณ  สถานศึกษา 

 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา          ตาม
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ เดือนกรกฎาคม 2563 
 ก าหนดประเมินครั้งที่ 1 ภายในเดือนกันยายน 2563 และคร้ังที ่2 เดือนมีนาคม 2564 
 ก าหนดประเมินครั้งที่ 1 ภายในเดือนมกราคม 2564 และคร้ังที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564 

 แจ้งผลการประเมินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารบัทราบผลการประเมินภายในกุมภาพันธ์ 2564 
ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา อ าเภอ 
1 นายเศรษฐาวิทย์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านดอนสั้น เมืองศรีสะเกษ 
2 นางสาวออยใจ  ปราบภัย โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี เมืองศรีสะเกษ 
3 นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์ โรงเรียนบ้านสร้างบาก วังหิน 
4 นางปิยวดี  กองหล้า บ้านอีต้อม กันทรารมย์ 
5 นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ 

4.4 งานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- รางวัลระดับชาติ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อรางวัล หน่วยงาน
ที่มอบ 

1 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2562 ก.พ. 
2 นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกลุ รอง ผอ.สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 คุรุสภา 
3 นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกลุ รอง ผอ.สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 คุรุสดุดี  คุรุสภา 
4 นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ คุรุสดุดี คุรุสภา 
5 นายสุรชาติ  ทอนศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย ์ คุรุสดุดี คุรุสภา 
6 นางวิจิตรา  วันเลิศ ครู/บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก คุรุสดุดี คุรุสภา 
7 นางสาวอัญชลี  ทันที ครู/ร.ร.บ้านลุมพุกคูวงศ์ ครูดีในดวงใจ สพฐ. 
8 นางสาวบุญเรือง  พาวัน ครู/ชนพ.บ้านลุมพุกคูวงศ์ คุรุสดุดี ปี 2561 คุรุสภา 
9 นางสาวธีระนันท์  พันธุ์เพ็ง ครู/ชนพ.บ้านเทิน ครูดีในดวงใจ  สพฐ. 
10 นางบังอร  จันล่องค า ครู/ชนพ.บ้านกุดเมืองฮามฯ ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า 

สพฐ.OBEC AWARDS ปี 61 
สพฐ. 

11 นายอุทัย  จันทะรัตน์ ครู/ชนพ.อนุบาลศรีสะเกษ ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.OBEC AWARDS ปี 61 

สพฐ. 



ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อรางวัล หน่วยงาน
ที่มอบ 

12 นางสาวนัยนา  นีระเสน อัตราจ้างบ้านหนองนาเวียง รองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.OBEC AWARDS ปี 61 

สพฐ. 

13 นายสมนึก  พรหมจันทร์ ครู/ชนพ.อนุบาลศรีสะเกษ รองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.OBEC AWARDS ปี 61 

สพฐ. 

14 นางสาวณัฐยา  อนุพันธ์ ครู/ชนพ.อนุบาลศรีสะเกษ รองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.OBEC AWARDS ปี 61 

สพฐ. 

15 นางวาสินี  ศิริบูรณ์ ครู/ชนพ.อนุบาลศรีสะเกษ ครูผูส้อนยุวกาชาดระดับ 1 ดีเด่น 
โล่พระราชทาน ประจ าปี 2562 

สพฐ. 

16 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดเีด่น
ระดับประเทศ ประจ าปี 2561 

สพฐ. 

17 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ. 
ประจ าปี 2561 

สพฐ. 

18 โรงเรียนบ้านอีต้อม - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 

สพฐ. 

19 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 

สพฐ. 

 

4.5 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
     วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
      4.6 เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สายงานการสอน จ านวน  36  ราย (ตั้งแต่ตุลาคม 2561) 

ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่ง/สถานศึกษา 
1 นายติณภพ  สีดากุล บริหารการศึกษา ครู/โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ/ยช. 
2 นายไสว  วรรณทวี บริหารการศึกษา ครู/โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต/ม. 
3 นางวาสนา  ภูงามเขียว วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านรุ่ง/นก. 
4 นายพิเชษฐ์พงษ์  อสิพงษ์ กอท. ครู/โรงเรียนอนุบาลพยุห์/พย. 
5 นายทะนงศักดิ์  ศรีวงษ์ กอท. ครู/โรงเรียนบ้านจานหนองคู/ม. 
6 นางธราภรณ์  สุตนนท์ กอท. ครู/โรงเรียนบ้านรุ่ง/นก. 
7 นางจุไรรัตน์  ล านาค วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านโพนยาง/วห. 
8 นายทีเด็ด  สายธนู วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง/นก 
9 นางรัตนาพร  บุรดา วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านอาลัย/กร. 
10 นางจารุวรรณ  มงคลโคตร วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านอาลัย/กร. 

ที ่ ชื่อ – สกุล สายงาน ต าแหน่ง/สถานศึกษา 
1 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  นามศรี สายงานบริหารการศึกษา/ว12/61 ผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
2 นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแก้ว สายงานบริหารสถานศึกษา/ว 13/56 ผู้อ านวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 
5 นายจิรัฎฐ์  พิพัฒน์ภัทรกุล สายงานการสอน/ว 13/56 ครู /โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
6 นางวีระยา  ศิริรัชฎานันท์ สายงานการสอน/ว 13/56 ครู /โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 



ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่ง/สถานศึกษา 
11 นางอิญนรา  สมอินทร์ วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านอาลัย/กร. 
12 นายศรุต  บุญโนนแต ้ บริหารการศึกษา ครู/โรงเรียนบ้านคูบ/นก. 
13 นายสนธยา  วิเศษสังข ์ คณิตศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านสว่าง/วห. 

14 นายวีระ  บุญธรรม สุขศึกษา/พลศึกษา 
ครู/โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ 
(ลีราษฎร์วัฒนา)/วห. 

15 นางยุพา  สีดา กอท. ครู/โรงเรียนบ้านหนองแวง/นก. 
16 นางสาวอารีวรรณ  ทองส ุ วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง/นก. 
17 นางสาวกนกอร  ศรศรี วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านโคกสะอาด/กร. 
18 นางปราณี  ศิริมงคล ภาษาไทย ครู/โรงเรียนบ้านสบาย/นก. 
19 นางจรัสภรณ์  ลีราช ภาษาไทย ครู/โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง/นก. 
20 นางปาริชาติ  สุวรรณสุข ปฐมวัย ครู/โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง/นก. 
21 นางสาวกนกวรรณ  อ้อมแก้ว ภาษาไทย ครู/โรงเรียนบ้านผักบุ้ง/กร. 
22 นางฐิตาพร  สู่เสน ภาษาอังกฤษ ครู/โรงเรียนบ้านสบาย/นก. 
23 นางนพมาศ  แก้วภักดี ภาษาไทย ครู/โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
24 นางราณี  ขันชัย ภาษาอังกฤษ ครู/โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์/นค. 
25 นางธิดารัตน์  มีปิด วิทยาศาสตร ์ ครู/โรงเรียนบ้านหนองแวง/นก. 
26 นายสมพงษ์  กระเสียน สังคมศึกษา ครู/โรงเรียนบ้านร่องสะอาด/พย 
27 วิจารุณี  ขันทองค า ปฐมวัย ครู/โรงเรียนบ้านสบาย/นก. 
28 นางสาวพรเทวัญ  เพ่ือสุข ภาษาอังกฤษ ครู/โรงเรียนบ้านบูรพา/กร. 
29 นางไพวัลย์  สรรพศรี ภาษาไทย ครู/โรงเรียนบ้านเกาะ/กร. 
30 นายเอกลักษณ์  นาคคันธร สังคมศึกษา ครู/โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา/นก. 
31 นางสาวปาจรีย์  นนทวงษ์ ภาษาไทย ครู/โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนเขวา/ม. 
32 นายภูธร  ค าพันธ์ ภาษาไทย ครู/โรงเรียนบ้าน 
33 นางศิริวรรณ  อุ่นทรัพย์ สังคมศึกษา ครู/โรงเรียนบ้านกุดเมืองฯ/ยช. 
34 นางวนิดา  จันทร์มาลี สังคมศึกษา ครู/โรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง/นก. 
35 นายอาธรณ์  หมื่นศร บริหารการศึกษา ครู/โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย/พย. 
 ประเมิน ว21/2560   
1 นางพิมพร  ทองไทย สังคมศึกษา ครู/โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน/ยช. 

4.7 วิทยฐานะช านาญการ  สายงานการสอน จ านวน  52  ราย (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561) 
ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษา 
1 นางสาวกรรณิการ์  แซ่เตีย ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองแวง/นค. 
2 นางสาวรัชนี  พรมสว่าง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองแวง/นค. 
3 นางสุภาภรณ์  สีหะวงษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเทิน/กร. 
4 นางโฉมยงค์  ศรีนนท์ กอท. โรงเรียนลิงไอ/วห. 
5 นายสมาน  สู่เสน กอท. โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว/ม. 
6 นางณัฐชยา  อาจหาญ วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านบูรพา/กร. 



ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษา 
7 นางศิรประภา  จันทมนตรี วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง/นก. 
8 นางสาวสายรุ้ง  จันทะศิลา ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองบาง/นก. 
9 นางจินตนา  บัวทอง ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองหวาย/กร. 
10 นายอนุชาติ  ใจกล้า สุขศึกษา/พลศึกษา โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ฯ/กร. 
11 นายศักดิ์อรุณ  สีดางาม สุขศึกษา/พลศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวง/นก. 
12 นางสาวปริศนา  หงส์ศิลา สุขศึกษา/พลศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
13 นางสาวยุพา  ปัดถา คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา/ม. 
14 นางสาวอัญชิสา  สุจริต วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี/พย. 
15 นางสาววิชชุดา  นันทวัน วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านจานหนองคู/ม. 
16 นางสาวอัจฉรารัตน์  สุวรรณพัฒน์ สุขศึกษา/พลศึกษา โรงเรียนบ้านขุมค าฯ/วห. 
17 นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มไม้ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองเตย/พย. 
18 นายสมชาย  นนทะศรี กอท. โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม/นก. 
19 นางสาวนันทิดา  สุขอ้วน วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนกล้วย/กร. 
20 นางสาวศตพร  แสงพยับ ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม/นค. 
21 นางทราภรณ์  อนุทุม คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง/นค. 
22 นางสุปราณี  ศิริวัฒน์วิมล ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่/นค. 
23 นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีแก้ว ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านผักแพวฯ/กร. 
24 นายอ านาจ  ถิ่นนาเมือง วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง/ม. 
25 นายพิเชษฐ์  ศีละพันธ์ คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ/นค. 
26 นางสาวปาริชาติ  พวงจ าปา ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโนนงาม/นก. 
27 นางสาวณฐมน  ค่ าคูณ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม/นก. 
28 นางสาวอักษร  พรมสิงห์ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง/วห. 
29 นางสาวบุปผาวรรณ  สีดา ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย/นค. 
30 นางณัฐพิมล  บุราษี ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว/ม. 
31 นายธวัชชัย  บัวไชย ภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาดี/กร. 
32 นางสาวอิสราวรรณ์  จันทร์เพ็ญ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม/นค. 
33 นางสาวจิรวดี  ศรีโนนลาน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแวด/นก. 
34 นายเศรษฐา  ค าลอย ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง/นก. 
35 นางศุภลักษณ์  ศิละวงษ์ ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ/ม. 
36 นางนิตยา  เสมอใจ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ/ม. 
37 นางสาวอมรรัตน์  บุญเสนอ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ/นค. 
38 นางนัยนา  บัวเขียว คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน/กร. 
39 นางพรธิรา  อินทร์ส าราญ วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์/ม. 
40 นางปิยธิดา  ยาศรี ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวง/นก. 
41 นางสาวนันทัชพร  พวงพุฒ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโพนดวน/วห. 
42 นายปราการ  ศรีไชย วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง/นก. 



ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษา 
43 นายณัฐชยุตม์  ลาลุน ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา/ม. 
44 นางสาวรุ่งทิพย์  แสวงทรัพย์ ปฐมวัย โรงเรียนจาน/กร. 
45 นางสาวจรัญญา  เรืองศรี คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบ้านคูบ/นก. 
46 นายคมกฤช  อารีย์ คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด/กร. 
47 นายรินท์ลภัส  ศรีค า วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง/นก. 
48 นางสาววนิดา  มะลัย ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านปลาข่อ/นค. 
49 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ บุตรวงศ์ กอท. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์/นค. 
50 นางสาวสายทอง  วรรณทวี คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบ้านสบาย/นก 
51 นายปรเมษฐ์  จิตรโชติ ศิลปะ โรงเรียนบ้านยาง/กร. 
52 นางสาวกิติยา  แสงทอง ภาษาไทย โรงเรียนบ้านรุ่ง/นก. 

 
4.8 ฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวม       จ านวน  1   ราย 
4.9 ฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     จ านวน  3   ราย 
4.10 ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบองค์กรคุณธรรม  ที่ สพป.จันทบุรี เขต 2       

และ สพป.ตราด   
4.11 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 72ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 จัดบ้านพักครู / ซ่อมแซมบ้านพักครู  
5.2 เร่งรัดติดตามการเบิกค่าเช่าบ้าน 
5.3 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
5.4 เร่งรัดติดตามการเบิกค่าการศึกษาบุตร 
5.5 การท าบัตรข้าราชการ 
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5.7 ส่งเสริมการขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
5.8 ส่งเสริมการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลคุรุสดุดี 
5.9 ส่งเสริมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
5.10 ส่งเสริมการคัดเลือกบุคลากร สพฐ.ดีเด่น 
5.11 สนับสนุนจัดซื้อเสื้อกีฬาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ในส านักงานเขตฯ คนละ 1-2  ตัว เป็นประจ าทุกปี   
5.12 สนับสนุนจัดซื้อเสื้อแจ็คเก็ตงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปี 2562 (ธ.ค. 2563) 
        ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตฯ คนละ 1 ตัว 
5.13 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น  

- มีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด เจล แอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิบริการ 
- มีนักการ ลูกจ้างดูแล บ ารุงรักษาความสะอาด  ห้องประชุม เครื่องเสียงอาคาร สถานที่ 
- มีน้ าดื่มบริการ น้ าประปา ไฟฟ้า  
- มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ  
  และโทรศัพท์ 
- มีอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์สี – ขาวด า   
- มีบุคลากรทีม่ีความสามารถ เชี่ยวชาญในการซ่อม บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างดียิ่ง 

5.14 ประสานธนาคารกรุงไทยจัดให้มีตู้ ATM ไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ที่หน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.15 ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาศักยภาพตามโครงการต่าง ๆ  
        ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
5.16 มีกองทุนเงินสวัสดิการให้กู้ยืมเม่ือมีเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน 
5.17 ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามที่ส่วนราชการก าหนดเพ่ือพัฒนาตนเอง 
5.18 ส่งเสริมให้ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด  
        และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสร้างสมประสบการณ์เพ่ือน ามาพัฒนางานได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04008/ว 740  

ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Interity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงก าหนดนโยบายส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 

6.1 จดัท าแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
6.2 ศึกษาดูงานส านักงานต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นประจ าทุกปี 
6.3 ประกาศเจตจ านงเขตสุจริต 
6.4 ประกาศแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน/ให้ความรู้เพ่ือลดให้เหลือศูนย์ 
6.5 ประกาศช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทาง 

การรับฟังความคิดเห็น 
6.6 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น 

มาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต  
มาตรฐานป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ เป็นต้น 

6.7 ด าเนินการโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรภาภิบาล 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) และบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วม 

6.8 จดัท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับบุคลากรในสังกัดทุกคน 

6.9 ด าเนินกิจกรรมน้ าใจงามตามคุณธรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
“น้ าใจงาม วินัยเข้ม รับผิดชอบสูง” 

 
 
 

 


