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   มีหน้าที ่  ด ำเนินกำรด้ำนหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงิน ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ในกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปี 
    

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ และรับผิดชอบต่อภำรกิจที่มอบหมำย 
ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

         สั่ง  ณ  วันที่   2  ตุลำคม  พ.ศ. 2556 
                         

                                   
          

                     (นายสายัณห์  ผาน้อย) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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คณะทำางาน

ที่ปรึกษา
นายสายัณห์  ผาน้อย           ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ดร.วิเศษ  พลอาจทัน รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

น.ส.ประภาพร  ส�าเรียงจิตต์     รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายจิรพงษ์  ไชยยศ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายด�ารงค์  พิมพ์จันทรากุล     รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ดร.ศิริกุล  นามศิริ                รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายวิบูลย์  โพธิลุขา            รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นางนฤชล  ไหลงาม             รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ผู้อ�านวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่มในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกท่าน

คณะทำางาน
ดร.วิเศษ  พลอาจทัน รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นางเจรจา  ประจันตะเสน     ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   

นางสุมัทนา  แก้วจินดา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ   

นางสารภี  วินิจสิริ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางจรวยพร  หาดสมบัติ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

นางจรรยา  ส�าเริง                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางณิชากร  ตั้งวานิชกพงษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

นางจิตตา  แสนเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ทุกท่าน             

รวบรวม /วิเคราะห์ /สรุป/รายงานผลและจัดทำารูปเล่ม    
นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     

ภาพกิจกรรมประกอบ/ออกแบบปกกราฟฟิค
นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     

นางสุจิตร์   ไชยโก                นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ 

นายสุรไกร  หานะกุล พนักงานราชการ
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