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ประเภทกีฬา คำาคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นประถมศึกษา ระดับประถมปลาย ป.5 – ป.6 และ

ระดับมัธยมต้น ม.1-ม.3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

(โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล)
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

ที่  278/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ประจ�ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 ด้วยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต  1 จะด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำร  รำยงำนผลกำร

ด�ำเนินงำน ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำภำรกิจของ

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรและควำมส�ำเรจ็

จำกกำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำ

เอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ   

 1. นำยสำยัณห์  ผำน้อย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 2. นำยรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 3. ดร.วิเศษ  พลอำจทัน รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 4. น.ส.ประภำพร ส�ำเรียงจิตต์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 5. นำยจิรพงษ์  ไชยยศ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 6.  นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 7. นำยสุวัฒน์ชัย  แสนรำช รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 8. ดร.ศิริกุล  นำมศิริ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 9. นำยวิบูลย์  โพธิลุขำ  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

 10. ดร.นฤชล  ไหลงำม รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

  มีหน้ำที่   ให้ค�ำปรึกษำ  เสนอแนะ  แก้ปัญหำอุปสรรค  ก�ำหนดกรอบกิจกรรมและอ�ำนวยควำมสะดวก  

ในกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  

2. คณะกรรมกำรด�ำเนินงำน  สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปี พ.ศ.2557

 1. ดร.วิเศษ  พลอำจทัน รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1   ประธำนกรรมกำร  

 2. นำยประสิทธิ์  ภูมิขันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล กรรมกำร

   กำรจัดกำรศึกษำ  

 3. นำงสำวศุภรัสมิ์  อำจอ�ำนวย  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร                    

 4. นำงธนิกำ  โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

 5. นำยยุทธนำ  เอกำพันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    กรรมกำร

 6. นำยอัคเดช  ศุกระชำต ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มอ�ำนวยกำร กรรมกำร 

 7. นำงสำวพัชลี  เชำว์พลกรัง ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร

 8. นำยพิชิต  บุตรศรีสวย ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน กรรมกำร                    
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 9. นำงเจรจำ  ประจันตะเสน ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร/เลขำนุกำร  

 10. นำงสำวนพภำภรณ์ ตุงไธสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ 

 11. นำงจรวยพร  หำดสมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ 

  มีหน้ำที่  วิเครำะห์  สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ตำมเป้ำหมำย  

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ 

3. คณะกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผล/ภำพกิจกรรม/ออกแบบปกรูปเล่มกรำฟฟิค                                                                                    

 1. ดร.วิเศษ  พลอำจทัน รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1                  ประธำนกรรมกำร    

 2. นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร

 3. นำงสำรภี   วินิจสิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร   กรรมกำร

 4. นำงจรวยพร  หำดสมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร   กรรมกำร

 5. นำงจรรยำ    ส�ำเริง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร   กรรมกำร

 6. นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร กรรมกำร

 7. นำงจิตตำ  แสนเกษม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร กรรมกำร

 8. นำงสุจิตร์  ไชยโก นักประชำสัมพันธ์ช�ำนำญกำร กรรมกำร

 9. นำยสุรไกร  หำนะกุล พนักงำนรำชกำร กรรมกำร

 10. นำงเจรจำ  ประจันตะเสน ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร/เลขำนุกำร  

 11. นำงสำวนพภำภรณ์ ตุงไธสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร   กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ

 12. นำงจรวยพร  หำดสมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ    

  มีหน้ำที่   รวบรวมข้อมูล จัดท�ำรำยละเอียดผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรและจัดท�ำสรุปผลกำร  ด�ำเนินงำน

โครงกำร  ปัญหำ/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  ในกำรด�ำเนินงำน  พร้อมภำพกิจกรรมประกอบในเอกสำรรำยงำนผล  

ออกแบบปก กรำฟฟิค จัดท�ำรูปเล่ม

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน

 1. นำยยุทธนำ  เอกำพันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงวิมลพรรณ พยัคฆกุล เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีอำวุโส               กรรมกำร

 3. นำงวิไล  รัตนวงศ์      นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำร กรรมกำร 

 4. นำงธษฤวรรณ  แสนธิ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำร            กรรมกำร

 5. นำงนิตยำ  ศุกระชำต       นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/เลขำนุกำร

 6. นำงสุนทรียำ  มหำโยธำ       นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ

 มีหน้ำที่   ด�ำเนินกำรด้ำนหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงิน ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ  

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ในกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง กำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี

 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที ่ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ และรับผิดชอบต่อภำรกิจทีม่อบหมำยให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ต่อไป

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      สั่ง  ณ  วันที่   21  กรกฎำคม  พ.ศ. 2557

                                                                                        

                                   

 (นำยสำยัณห์  ผำน้อย)

   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

คณะท�ำงำน
ที่ปรึกษำ 
นำยสำยัณห์  ผำน้อย           ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำยรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

ดร.วิเศษ  พลอำจทัน รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำงสำวประภำพร  ส�ำเรียงจิตต์  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำยจิรพงษ์  ไชยยศ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำยสุวัฒน์ชัย  แสนรำช รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

ดร.ศิริกุล  นำมศิริ                รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำยวิบูลย์  โพธิลุขำ            รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

ดร.นฤชล  ไหลงำม                  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

คณะท�ำงำน
ดร.วิเศษ  พลอำจทัน รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำงเจรจำ  ประจันตะเสน          ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   

นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ   

นำงสำรภี  วินิจสิริ        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงจรรยำ  ส�ำเริง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร  

นำงสำวนพภำภรณ์  ตุงไธสง     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงจรวยพร  หำดสมบัติ       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงณิชชำรีย์   ตั้งวำนิชกพงษ์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร  

นำงจิตตำ  แสนเกษม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร  

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557  

รวบรวม /วิเครำะห์ /สรุป/รำยงำนผล/เขียนรำยงำนต้นฉบับเอกสำรและจัดท�ำรูปเล่ม    
นำงสำวนพภำภรณ์  ตุงไธสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร
     

ออกแบบปก
นำยสุรไกร  หำนะกุล พนักงำนรำชกำร

ประสำนกำรพิมพ์ 
นำงสุนทรียำ  มหำโยธำ นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร

บรรณำธิกำรกิจ
ดร.วิเศษ  พลอำจทัน รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

นำงเจรจำ  ประจันตะเสน   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

นำงสำวนพภำภรณ์  ตุงไธสง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร    


