คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ ๕๕๖/ ๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
ดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
...............................................
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ไดกําหนดจัดทําโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งการบริหารจัดการเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาดูงาน ที่เหมาะสม
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย จึงจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน ให เ ป น ผู ที่ มี ค วามรอบรู แ ละมี ป ระสบการณ ในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
จะดําเนินการระหวาง วันที่ ๒๒–๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กําหนดการศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ ที่มีการบริหาร
จัดการเปนเลิศดานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม และเพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้.
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๑.๑ นายถาวร คูณิรัตน
ผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ประธาน
๑.๑ นายประมวล ใจภักดี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
รองประธาน
๑.๒ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๑.๓ นายไชยณรงค จันทรคงหอม รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๑.๔ ประธานเครือขายสถานศึกษาในสังกัด ทุกเครือขาย
กรรมการ
๑.๕ นางรสมาลี เสนารินทร ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑.๖ นางจิดาภา ชุมพล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายบุญยนิษฐ พิริยะกิจธํารง นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดูงาน อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อใหการอบรมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ นายถาวร คูณิรัตน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
๒.๒ นายประมวล ใจภักดี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
๒.๓ นายธงชัย กันตะพงษ
ประธานเครือขายสถานศึกษากุดประทาย
๒.๔ นายดุสิต พรมดี
ประธานเครือขายสถานศึกษาคําครั่ง
๒.๕ นายประพาส ศรีชัยบาล ประธานเครือขายสถานศึกษาแกงโนนกาเร็น
๒.๖ วาที่ ร.ท.ศุภวัชร ชํานาญนาค ประธานเครือขายสถานศึกษานากระแซงทุงเทิง
๒.๗ นายคงเดช สมดี
ประธานเครือขายสถานศึกษาเดชอุดม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๘ ส.ต.ท.สมพงษ แกวมณี
๒.๙ นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
๒.๑๐ นายเกรียงไกร กุลบุตร
๒.๑๑ นายบุญศร จูมลี
๒.๑๒ นายบุญมี จรทะผา
๒.๑๓ วาที่ ร.ท.ธีระนันท พูนพิน
๒.๑๔ นายพงศวิทย ถูระวรรณ
๒.๑๕ นายอําพร ผาดโผน
๒.๑๖ นายนพดล ใจบุญ
๒.๑๗ นายเกียรติศักดิ์ บอสุข
๒.๑๘ นายสาคร รุจิวิทยานนท
๒.๑๙ นายนิคม นามวงศ
๒.๒๐ ส.อ.สุภาพ อุณาภาค
๒.๒๑ นายเกษม ศิริโคตร
๒.๒๒ นายอรุณ บุญวรรณ
๒.๒๓ นายสุพล ทิพยสุข
๒.๒๔ นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
๒.๒๕ นายไสว วงศสาลี
๒.๒๖ นายกิตติภาส สิงหเสน
๒.๒๗ นายนฤทธิ์ ดุจดา
๒.๒๘ นายสุรทอน หมั่นนิยม
๒.๒๙ นายไพรี สายแวว
๒.๓๐ นายอัครเดช สมชาติ
๒.๓๑ นายทันใจ สายแวว
๒.๓๒ นางจิรัญญา จันทนา
๒.๓๓ นายวสันต ธุรี
๒.๓๔ นายวีรสิทธิ์ วงศวรรณ
๒.๓๕ นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
๒.๓๖ นางอุตรี เชื้อประทุม
๒.๓๗ นางนิตยา สุทธิประภา
๒.๓๘ นางจิดาภา ชุมพล

ประธานเครือขายสถานศึกษาทาโพธิ์ศรีโนนสะอาด
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษานาสวง นาเจริญ ปาโมง
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษากลาง
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษาบัวงาม
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาหวยขา
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาคอแลน
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาบุณฑริก
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษานาโพธิ์แมด
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษาหนองสะโนโนนคอ
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาโนนแดง
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาโนนพรสวรรค
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษานาจะหลวย
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษาโนนสมบูรณ
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาโสกแสง
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษายางเกาขาม
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษาบุเปอยยางใหญ
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาโดมประดิษฐ
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาน้ําขุน
กรรมการ
ประธานเครือขายสถานศึกษาไพบูลย
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาขี้เหล็ก
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาหนองอมนาหอม
กรรมการ
ประธาน เครือขายสถานศึกษาทุงศรีอุดม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสมสะอาด
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงโตน
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๒.๓๙ นายบุญยนิษฐ พิริยะกิจธํารง นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการพัฒนาประสานงาน อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น จัดหาทัวร
จัดที่พัก ประสานงานโรเรียนศึกษาดูงาน เพื่อใหการศึกษาดูงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ
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๓. คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย
๓.๑ นายดุสิต พรมดี
๓.๒ นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร
๓.๓ นายสมาน วิโรจนอุไรเรือง
๓.๔ นางจิดาภา ชุมพล
๓.๕ นายวสันต ธุรี
๓.๖ นายวีระสิทธิ์ วงศวรรณ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาทุง
ประธาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
รองประธาน
ผูอํานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนบาสมสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดเก็บเงินจากผูรวมโครงการ บริหารจัดการการเงินในแตละกิจกรรม ใหเปนไปดวยความถูกตอง
ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
๔. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ พิธีกร กิจกรรมสัมพันธ ประกอบดวย
๔.๑ นายสุพล ทิพยสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
๔.๒ นางจิรัญญา จันทนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
๔.๓ นายวสันต ธุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสมสะอาด
๔.๔ นางนิตยา สุทธิประภา
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
๔.๕ นายบุญยนิษฐ พิริยะกิจธํารง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๔.๖ นางอุตรี เชื้อประทุม
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรสงเคราะห

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

มีหนาที่ เปนพิธีกร จัดสถานที่ ดูแลความเรียบรอยในการดําเนินการจัดกิจกรรม นันทนาการ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๕. คณะกรรมการฝายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ประกอบดวย
๕.๑ นางสุธาลินี คําสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางกลาง
๕.๒ นางอําพร สุทธัง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
๕.๓ นางอุไร ศรไชย
ผูอํานวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา
๕.๔ นางสาวทัศนีย แกวงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
๕.๕ นางเสริมสวย วงศดวง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนใหญ
๕.๖ นางสาวศิริพร ถาวร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปดอุม
๕.๗ นางศศิรักษ ศรี โชติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนชันชนะ
๕.๘ นางสาวอัมพร สายสมบัติ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหมากมาย
๕.๙ นางสาวกาญจนา โพธิบา ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุน
๕.๑๐ นางสริยา ปองโลห
ผูอํานวยการโรงเรียนบานซําสะกวยนอย
๕.๑๑ นางสายสมร แคนังเรียะ รองผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกชําแระ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ใหบริการและอํานวยความสะดวก อาหาร อาหารวางและน้ําดื่ม ใหเพียงพอแกผูรวมศึกษาดูงาน
พรอมทั้งปฐมพยาบาล และดูแลความพรอมเรียบรอยในดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4
๑๐. คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
๑๐.๑ นายทันใจ สายแวว
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ประธาน
๑๐.๒ วาที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกลาง
รองประธาน
๑๐.๓ นางรสมาลี เสนารินทร ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๐.๔ นางจิดาภา ชุมพล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
๑๐.๖ นายวีรสิทธิ์ วงศวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ สรุปผลรายงาน การสัมมนาศึกษาดูงาน เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ตอไป
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อให
การดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นายถาวร คูณิรัตน)
ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

