คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ ๓๙๒ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
มุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ
...............................................
ตามที่ สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต ๕ ได อนุมัติงบประมาณ
ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ ซึ่งการบริหารจัดการเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาดูงานที่เหมาะสม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย
ระหวางวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเลย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ กําหนดนโยบายใหมีการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดขึ้น และไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนดังกลาวขางตน
จึงจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารการศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน โดยตําแหนงใหเปนผูที่มี
ความรอบรูและมีประสบการณในการบริหารจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยการจัดอบรมสัมมนา
ตามวัน เวลา และสถานที่ด ัง กลา วขา งตน และเพื่อให ก ารดํ าเนิ น งานตามโครงการดังกล าวเป น ไปอย างมี
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคจึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้.
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๑.๑ นายดุสิต สมศรี
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ประธาน
๑.๒ นายประมวล ใจภักดี
รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
รองประธาน
๑.๓ นายสุริยะ พุทธิผล
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
รองประธาน
๑.๔ นายยศภัทร แกวพิทักษ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๑.๕ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๑.๖ นายไชยณรงค จันทรคงหอม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๑.๗ นายพิชัย วงศษาบุตร
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๑.๘ นายประวิทย จิตเสนาะ
ผูอํานวยการกลุมนิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑.๙ นายสุรชัย มีศรี
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
๑.๑๐ นายอุทิศ ศรีประสงค
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
๑.๑๑ นางชนัฎดา บุตรสิงห
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑.๑๒ นายสุพรรณ ทองพุม ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๓ นางจิดาภา ชุมพล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดูงาน อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อใหการอบรมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
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๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ นายประมวล ใจภักดี
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ประธาน
๒.๒ นายสมพงษ ทับทิมหิน
ผูอํานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
รองประธาน
๒.๓ นายทันใจ สายแวว
ผูอํานวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
รองประธาน
๒.๔ นายสมเดช สาวันดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงชาง
กรรมการ
๒.๕ นายกมล จินพละ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ
๒.๖ วาที่ ร.ต.สมควร กงเงิน ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
๒.๗ นางจิรัญญา จันทนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวงาม
กรรมการ
๒.๘ นายชัชวาล สมบูรณ
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษากุดประทาย
กรรมการ
๒.๙ นายดุสิต พรมดี
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาคําครั่ง
กรรมการ
๒.๑๐ นายประภาส ศรีชัยบาล ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาแกงโนนกาเร็น
กรรมการ
๒.๑๑ นายพยุงศักดิ์ แกวสงค ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษานากระแซงทุงเทิง
กรรมการ
๒.๑๒ นายวิมล เมอมะนา
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาเดชอุดม
กรรมการ
๒.๑๓ นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาทาโพธิ์ศรีโนนสะอาด
กรรมการ
๒.๑๔ นายฤทธี ตรีแสน
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษานาสวง นาเจริญ ปาโมง
กรรมการ
๒.๑๕ นายสิทธิศักดิ์ จันทรศรี ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษากลาง
กรรมการ
๒.๑๖ นายบุญสอน จูมลี
รองประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาบัวงาม
กรรมการ
๒.๑๗ นายบุญมี จรทะผา
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาหวยขา
กรรมการ
๒.๑๘ นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาคอแลน
กรรมการ
๒.๑๙ นายพงศวิทย ถูระวรรณ ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาบุณฑริก
กรรมการ
๒.๒๐ นายบุญยสิทธิ์ ภัทรินทรโสภณ ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษานาโพธิ์บานแมด
กรรมการ
๒.๒๑ นายวานิช บุปผาวัลย
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาหนองสะโนโนนคอ
กรรมการ
๒.๒๒ นายเกียรติศักดิ์ บอสุข ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาโนนแดง
กรรมการ
๒.๒๓ นายถวิล เกษสุพรรณ
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาโนนพรสวรรค
กรรมการ
๒.๒๔ นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษานาจะหลวย
กรรมการ
๒.๒๕ นายบุญธรรม จําปาแดง ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาโนนสมบูรณ
กรรมการ
๒.๒๖ นายอารันทร บํารุง
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาโสกแสง
กรรมการ
๒.๒๗ นายสมร คําสุข
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษายางเกาขาม
กรรมการ
๒.๒๘ นายสุพล ทิพยสุข
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาบุเปอยยางใหญ
กรรมการ
๒.๒๙ นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาโดมประดิษฐ
กรรมการ
๒.๓๐ นายไสว วงศสาลี
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร
กรรมการ
๒.๓๑ นายกิตติภาส สิงหเสน
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาน้ําขุน
กรรมการ
๒.๓๒ นายวงศชัย บุญศรี
เลขานุการกลุมเครือขายสถานศึกษาไพบูลย
กรรมการ
๒.๓๓ นายสุรทอน หมั่นนิยม ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาขี้เหล็ก
กรรมการ
๒.๓๔ นายจารึก โสมรักษ
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาหนองอมนาหอม
กรรมการ
๒.๓๕ นายอาทิตย มุธุสิทธิ์
ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาทุงศรีอุดม
กรรมการ
๒.๓๖ นายกัญญา เสนสอน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
๒.๓๗ นายสุริยันต บุปผาวัลย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๓๘ นายไสว วรรณรัตน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
/๒.๓๘ นายสุพรรณ ……
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๒.๓๘ นายสุพรรณ ทองพุม
๒.๓๙ นางจิดาภา ชุมพล

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ดําเนินการพัฒนาประสานงาน อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหการศึกษา
ดูงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
๓. คณะกรรมการฝายศึกษาดูงาน ประกอบดวย
๓.๑ นายทันใจ สายแวว
ผูอํานวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๓.๒ นายจารึก โสมรักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญจโนนดู
๓.๓ นายสุพล ทิพยสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
๓.๔ นางจิรัญญา จันทนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวงาม
๓.๕ นายสมาน วิโรจนอุไรเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตย
๓.๖ นางจิดาภา ชุมพล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๓.๗ นางสาวสิริกร ประสพสุข ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา
๔.๘ วาที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ ดุจดา ผูอํานวยการโรงเรียนบานอุดมสุข

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ประสานโรงเรียนที่จะศึกษาดูงาน เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
๔. คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย
๔.๑ นายพิชัย วงศษาบุตร
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ประธาน
๔.๒ นายอุทิศ ศรีประสงค
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
รองประธาน
๔.๓ นายดุสิต พรมดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาทุง
กรรมการ
๔.๔ นายทันใจ สายแวว
ผูอํานวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
กรรมการ
๔.๕ นางอัมพร สุทธัง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
กรรมการ
๔.๖ นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
๔.๗ วาที่ ร.ต.สมควร กงเงิน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
๔.๘ นายสุจันทร นาวงษศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาโอง
กรรมการ
๔.๙ นายสุภาพ อุนาภาค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว
กรรมการ
๔.๑๐ นายอารันทร บํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงเพียง
กรรมการ
๔.๑๑ นายสมาน วิโรจนอุไรเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตย
กรรมการ
๔.๑๒ นางพวงผกา บุตรนอย
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔.๑๓ นางเดือนฉาย ชูรัตน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
กรรมการ
๔.๑๔ นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๕ นายวีรสิทธิ์ วงควรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๙.๑๖ นายวสันต ธุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสมสะอาด
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเก็บเงินจากผูรวมโครงการ ในอําเภอที่รับผิดชอบ บริหารจัดการการเงินในแตละกิจกรรม ให
เปนไปดวยความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
/๕. คณะกรรมการฝายจัดหาทัวร
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๕. คณะกรรมการฝายจัดหาทัวร ประกอบดวย
๕.๑ นายสมพงษ ทับทิมหิน
๕.๒ นายสมเดช สาวันดี
๕.๓ นายนิรันดร ยานิพันธ
๕.๔ นายสุรทอน หมั่นนิยม
๕.๕ นายบัญชา รุกขะวัน
๕.๖ วาที่ ร.ต.สมควร กงเงิน

ผูอํานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขี้เหล็ก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ติดตอ ประสาน จัดหาทัวร คัดเลือกรถ โดยคํานึงถึงความสะดวก ความปลอดภัย
๖. คณะกรรมการฝายกิจกรรมพิธีกร และสถานที่ ประกอบดวย
๖.๑ นายสุพล ทิพยสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
ประธาน
๖.๒ นายจารึก โสมรักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญจโนนดู
รองประธาน
๖.๓ นายสมาน นามปญญา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบก
กรรมการ
๖.๔ นายธีระศักดิ์ ปทุมราษฎร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสาเลา
กรรมการ
๖.๕ นางจิรัญญา จันทนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวงาม
กรรมการ
๖.๖ นางสาวสิริกร ประสพสุข ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา
กรรมการ
๖.๗ นายวสันต ธุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสมสะอาด
กรรมการ
๖.๘ นางรสมาลี เสนารินทร
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๖.๙ นายภณพัท คุณานิธิธร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ
๖.๑๐ นายบุญยนิษฐ พิริยะกิจธํารง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑๑ นางอุตรี เชื้อประทุม
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองยาว กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๑๒ นางสาวดวงฤทัย ผลดก นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่ เปนพิธีกร จัดสถานที่ และดําเนินการจัดกิจกรรม นันทนาการ รวมทั้งประชาสัมพันธ และ
ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๗. คณะกรรมการฝายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ประกอบดวย
๗.๑ นางสุธาลีนี คําสุข
๗.๒ นางโกษีย วงษสุธา
๗.๓ นางสายสมร เคหารมย
๗.๔ นางสาวทัศนีย แกวงาม
๗.๕ นางอุไร อารีย
๗.๖ นายวสันต ธุรี
๗.๗ นายวีรสิทธิ์ วงศวรรณ
๗.๘ นายคณากร พูลเพิ่ม
๗.๙ นายประกาสิทธิ์ ศรีลา
๗.๑๐ นางเสริมสวย วงศดวง
๗.๑๑ นางสาวศิริพร ถาวร

ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธิ์สงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสวาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแปก
ผูอํานวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสมสะอาด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
ผูอํานวยการโรงเรียน ตชด.บานคอ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปดอุม

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๗.๑๒ นางศศิรักษ …….
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๗.๑๒ นางศศิรักษ ศรีโชติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนชัยชนะ
กรรมการ
๗.๑๓ นางประภาพร อุนาภาค รองผูอํานวยการโรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ
๗.๑๔ นายธวัชชัย คูณทอง
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
๗.๑๕ นายวิฑูรย ลาสิงห
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
๗.๑๖ นายระพีพัฒน ภามาศ
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
กรรมการ
๗.๑๗ นางนิตยา สุทธิประภา รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
๗.๑๘ นางปาลิตา เปรยรัตน
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
๗.๑๙ นางสาวสายสมร แคนังเรียะ รองผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกชําแระ
กรรมการ
๗.๒๐ นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคํากลาง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๑ นางสริยา ปองโลห
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปอย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗.๒๒ นางสาวกาญจนา โพธิบา ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุน
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหบริการและอํานวยความสะดวก อาหาร อาหารวางและน้ําดื่ม ใหเพียงพอแกผูเขาศึกษาดูงาน
พรอมทั้งปฐมพยาบาล แจกจายเสื้อทีมใหกับผูรวมศึกษาดูงาน และดูแลความพรอมเรียบรอยในดําเนินการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
๘. คณะกรรมการฝายจัดหองพัก ประกอบดวย
๘.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร
๘.๒ นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
๘.๓ นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย
๘.๔ นายเกรียงไกร กุลบุตร
๘.๕ นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
๘.๖ นายวสันต ธุรี
๘.๗ นายสาคร รุจิวิทยานนท
๘.๘ นางสาวสิริกร ประสพสุข
๘.๙ นายธวัชชัย พันธุด ี
๘.๑๐ นางสริยา ปองโลห

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคํากลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนหมากเดือย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาเลิง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสมสะอาด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตบหู
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองดินดํา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปอย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ใหบริการและอํานวยความสะดวกในการจัดหองพัก ในอําเภอที่รับผิดชอบ
๙. คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
๙.๑
๙.๒
๙.๓
๙.๕
๙.๔
๙.๖

นายจารึก โสมรักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญจโนนดู
นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
วาที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกลาง
นางจิดาภา ชุมพล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นายวีรสิทธิ์ วงศวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
นางสาวฐิตาภัทร อุทธการ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหน าที่ สรุป ผลรายงาน การสั มมนาศึกษาดูงาน เสนอตอผู อํานวยการสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ตอไป
/ใหคณะกรรมการ………
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ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหการดําเนินงานตาม
โครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
(นายดุสิต สมศรี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

