คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ 225 /๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
--------------------------------------------------------------ดวยสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต ๕ ได ดําเนิ นงานโครงการโรงเรี ยน
คุณธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ไดกําหนดใหมีกิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและนักเรียนแกนนําในการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมของชาติ โดยกําหนดจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา และชี้แจงการดําเนินงานโครงการสําหรับผูบริหารและครูแกนนํา ในวันที่ ๒๐
และ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสิริโพธิ์แกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
เพื่อใหการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ
เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะทํางานและกรรมการดําเนินการจัดอบรม ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายดุสิต สมศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
2) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน ฯ
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
3) นายเสรี ตุมออน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน ฯ
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
4) นายประวิทย จิตเสนาะ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
5) นายอุทิศ ศรีประสงค ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
6) นายสุระชัย มีศรี
ผูอํานวยการนโยบายและแผน
กรรมการ
7) นางชนัฎดา บุตรสิงห
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
8) นางรสมาลี เสนารินทร
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
9) นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
10) นางอําพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
11) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
12) นางเสาวณีย สมดี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
13) นายคัมภีร เจริญราษฎร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
14) นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
15) นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
16) นางสาวสุนิภา ไพบูลยพิมพ
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒
มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงานจัดอบรมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ใหคําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวก และแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให
การอบรมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
๒. คณะวิทยากร ประกอบดวย
1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
หัวหนาวิทยากร
2) นายประวิทย จิตเสนาะ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากร
3) นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
4) นางอําพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
5) นางเสาวณีย สมดี
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
6) นายไสว วรรณรัตน
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
7) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
8) นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
9) นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
10) นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
11) นางสุดาพร สายแวว
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
12) นางสาวชื่นพจี มนตขลัง
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
13) นางสาวจรัญญาภรณ พจนธีรมนตรี ศึกษานิเทศก
วิทยากร
14) นายคัมภีร เจริญราษฎร
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
15) นายพงศธร แกวอราม
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
16) นางสุวิมล ไวยารัตน
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
17) นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
18) นางสาวสุนิภา ไพบูลยพิมพ
ศึกษานิเทศก
วิทยากร
19) นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ ศึกษานิเทศก
วิทยากร
20) นายฤทธี ตรีแสน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนจิก
วิทยากร
21) นางอําพร สุทธัง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
วิทยากร
22) นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยทราย
วิทยากร
23) นายสา สีลากุล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคอ
วิทยากร
24) นายอดุลยศักดิ์ นารินรักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทยากร
25) นายชีวิน บุญถม
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
วิทยากร
26) นางจิรัญญา จันทะนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวงาม
วิทยากร
27) นายสถิต ไสยกิจ
ผูอํานวยการโรงเรียนคําบาก
วิทยากร
28) นายสังวาล เหล็กเพ็ชร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขี้เห็น
วิทยากร
29) นายมานพ ธานี
ครูโรงเรียนชุมชนบานโนนคอ
วิทยากร
30) นางอรทัย พรหมวงศ
ครูโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
วิทยากร
31) นางราตรี บั้งทอง
ครูโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
วิทยากร
มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงานจัดอบรม เปนวิทยากรใหความรู จัดทําหลักสูตร- เอกสารประกอบการ
อบรม ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกผูเขาอบรม ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

๓
๓. คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย
1) นายเสรี ตุมออน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ประธานฯ
2) นายอุทิศ ศรีประสงค
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย รองประธานฯ
3) นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4) นางกัลยา ปะทารมย
นักวิชาการการเงิน
กรรมการ
5) นางสาวศรีนุช โสระเวช
เจาพนักงานพัสดุ
กรรมการ
6) นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
7) นางพวงผกา บุตรนอย
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการเบิกจายเงิน และการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเงินใหถูกตอง และแลวเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔. ฝายพิธีการ/ประชาสัมพันธ ประกอบดวย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก
นางสาวจรัญญาภรณ พจนธีรมนตรี ศึกษานิเทศก
นางสาวสุนิภา ไพบูลยพิมพ
ศึกษานิเทศก
นายอาทิตย ลาพรมมา
ครูโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก
นายบุญยนิษฐ พิริยะกิจธํารง นักประชาสัมพันธ
นางสาวดวงหทัย ผลดก
นักประชาสัมพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ เปนพิธีกรในชวงเวลาการอบรม จัดทําคํากลาวรายงาน และคํากลาวเปดอบรมในพิธีเปดและ
พิธีปดการอบรม
๕. คณะกรรมการรับรายงานตัว แจกเอกสารและจัดทําเกียรติบัตร ประกอบดวย
1) นางสุนิภา ไพบูลยพิมพ
ศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3) นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
4) นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน
พนักงานราชการ
กรรมการ
5) นางไกรศรี โสภะถา
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
6) นางนัฐมนตร สุดาบุตร
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
7) นางวรินรําไพ บุญชวย
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ รับรายงานตัว จัดทําบัญชีลงเวลา แจกเอกสาร ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จัดทําเกียรติบัตร และอํานวยความสะดวกทั่วไปแกผูเขาอบรม
๖. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่และเทคนิค ประกอบดวย
1) นายกัญญา เสนสอน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
2) นายพงศธร แกวอราม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
3) นายประสาน พิลาศาสตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
4) นายอาทิตย ลาพรมมา
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
5) นายรัฐพล สุพงษ
ลูกจางชั่วคราว
6) นายวีระศักดิ์ บุญตอ
ลูกจางชั่วคราว
7) นางเสาวภา สาระขันธ
ลูกจางชั่วคราว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔
8) นางไกรศรี โสภะถา
9) นายธีรศักดิ์ บุญทรง
10) นางจีรพรรณ แสงชัย

ลูกจางชั่วคราว
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่จะขอใชสถานที่อบรม จัดเตรียม ตกแตงสถานที่จัดหาโตะ
เกาอี้ใหเพียงพอกับจํานวนผูเขาอบรมใหเปนระบบและสัดสวน จัดทํา – จัดหาปายและติดตั้งใหเรียบรอย
๗. คณะกรรมการฝายประเมินผล ประกอบดวย
1) นายประวิทย จิตเสนาะ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ประธานกรรมการ
2) นายไสว วรรณรัตน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3) นางสาวสุนิภา ไพบูลยพิมพ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4) นางอําพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
5) นางเสาวณีย สมดี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
6) นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
7) นางสุดาพร สายแวว
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
8) นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
9) นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
10) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
11) นางนัฐมนตร สุดาบุตร
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12) นางวรินรําไพ บุญชวย
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทําแบบประเมิน สรุปรายงานและประมวลผลการนิเทศติดตาม จัดทําเปนรูปเลม รายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหการดําเนินการจัด
ศั กยภาพวิ ทยากรครู แกนนํ า ตามโครงการโรงเรี ยนคุ ณธรรม ของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายดุสิต สมศรี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

