
 

                                             
 ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

ที่  220 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

และแผนป้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

------------------------------------------------------ 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนป้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูป
ประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน เพ่ือรองรับการติดตามของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และการ
รายงานผลการด าเนินงานแผนงานโครงการของหน่วยงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ และสถำนศึกษำในสังกัด จึง
แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
๑. คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และก าหนดนโยบาย จุดเน้น ทิศทางกำรด ำเนินงำน 
 ๑. นำยปัญญำรัฐฏน์  จันทร์กอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     ประธำนคณะท ำงำน 
     ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
 ๒. นำยประสิทธิ์  ค ำก่ิง      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
     ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
 ๓. นำยธีระยุทธ  อุ่นวิเศษ      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
     ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
 ๔. นำงสนม  เสริฐผล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
     ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

๕. นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ      คณะท ำงำน  
 ๖. นำงสำวดวงจันทร์  เสียงใส ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     คณะท ำงำน  
 ๗. นำงสำวสุพิชพร  ติดสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ     คณะท ำงำน  
 ๘. นำยหลักกำร  สีพำพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล               คณะท ำงำน  
 ๙. นำงพนำวัลย์  สุทธิโคตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร               คณะท ำงำน  
 ๑๐. นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี      คณะท ำงำน  
 ๑๑. นำงสมจิตร  ไพรหลวง นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร           คณะท ำงำน 
     กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๑๒. นำยบุญโรม  ปัญญำกุล ศึกษำนิเทศก ์        คณะท ำงำน  
     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 

๑๓. นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำมูล ศึกษำนิเทศก ์                 คณะท ำงำน 
 ๑๔. นำงสำวมธุรดำ  ทองสมุทร ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
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 ๑๕. นำยสุนทร  ปิระนันท์ ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
 ๑๖. นำยเมธี  มูลธ ิ  ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
 ๑๗. นำงเกษมณี  ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
 ๑๘. นำยชำญณรงค์  รำชบัวน้อย ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 

๑๙. นำงสำวจิณณพัต  ผลทิพย์ ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
 ๒๐. นำยสุดสำคร  ค ำภำ  ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
 ๒๑. นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน   
 ๒๒. นำงวรำลักษณ์  อินทำ ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
 ๒๓. ว่ำที่ ร.ท.อนุวัฒน์  ทำสีด ำ ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
 ๒๔. นำงสุพัตรำ  ไชยจงมี  ศึกษำนิเทศก์                 คณะท ำงำน 
  ๒5. นำงสำวมะลิวรรณ  ประสมศรี    นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน       คณะท ำงำน 

๒6. นำยนิคม  สมจิตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเทื่อม      คณะท ำงำน 
 ๒7. นำยสุดใจ  ละคร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหลวง         คณะท ำงำน 
 ๒8. นำยสอนชัย  พรมประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองฆ้องนำสีนวล    คณะท ำงำน 
 29. นำยบุญประเสริฐ  ไชยศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลชุมชนบ้ำนผือ     คณะท ำงำน 
 ๓0. นำยสมำน  รัตนสุทธ ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนข้ำวสำร         คณะท ำงำน 
 ๓1. นำยสุรชัย  จ ำปำฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนก้องวิทยำ     คณะท ำงำน 
 ๓2. นำยเกียรติทรงธรรม  ปรัชญำประชำกร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำโสมประชำสรรค์    คณะท ำงำน 
 ๓3. นำยสมชำย  นุ่มตูม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดจับ      คณะท ำงำน 
 ๓4. นำยพูนลำภ  นำคสุทธิ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง      คณะท ำงำน 
 ๓5. นำงสุภำรัตน์  ศิริธร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยำงโกนวิทย์      คณะท ำงำน 
 ๓6. นำยพิชิต  พันทะสี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมพลนำคลัง         คณะท ำงำน 
 ๓7. นำยนิโรจน์  มะเสนำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำจำนโนนนำโพธิ์        คณะท ำงำน 
 38. นำยบุญเลี้ยง  วงษ์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองกุงวังแสง     คณะท ำงำน 
 39. นำยพรชัย  นำมวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำงัว      คณะท ำงำน 
 ๔0. นำยสุพจน์  แข็งแรง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำซึม      คณะท ำงำน 
 ๔1. นำยอนุชำติ  ไชยศรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกเจียงโนนทอง     คณะท ำงำน 
 ๔2. นำยเฉลิม  มุ่งปั่นกลำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลำงใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์    คณะท ำงำน 
 ๔3. นำยวิเชียร  โทกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งตำลเลียน    คณะท ำงำน 
 ๔4. นำยปัญญำ  อินทะวงษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบริบำลภูมิเขตต์     คณะท ำงำน 
 ๔5. นำงสำวดำรุณี  อัคเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงก่อ      คณะท ำงำน 
 ๔6. นำงสำวสุธำทิพย์  นิยม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำค ำ      คณะท ำงำน 
 ๔7. นำงลักษณำ  ค ำภูแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำงิ้ว      คณะท ำงำน 
 ๔8. นำงทศพร  สิทธิโชติ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสระคลองพัฒนำ     คณะท ำงำน 
 49. นำงสุพรรัตน์  บุญโชติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังบง      คณะท ำงำน 
 50. นำงกชพร  เบิกบำนดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์      คณะท ำงำน 
 51. นำงสำวประภำภรณ์  วชิยัวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนธำตุนำอ้ำยใหญ่วิทยำ         คณะท ำงำน 
 52. นำงสำวอรอุมำ  แก้วพล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค ำบงเจริญสุข     คณะท ำงำน 
 53. นำยทวี  ตันนำรัตน ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเก็น      คณะท ำงำน 
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54. นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
 55. นำงอุไรพร  พิมพำแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน             คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 56. นำงสำวณัชชำ  มหำฤทธิ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 ๕7. นำยพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๕8. นำงสำววิระญำ  ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๕9. นำยสยมพล  จันทะแจ้ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์         คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นไปตำมนโยบำยและจุดเน้น เพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยหรือ

ทิศทำงในกำรก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
๒. คณะท ำงำนด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยธีระยุทธ  อุ่นวิเศษ      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       ประธำนคณะท ำงำน 
     ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
 ๒.๒ นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   คณะท ำงำน 
 ๒.๓ นำงอุไรพร  พิมพำแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               คณะท ำงำน 
 ๒.๔ นำงสำวณัชชำ  มหำฤทธิ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               คณะท ำงำน 
 ๒.๕ นำยอภิรมย์  ผิวละออ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำอ่ำง   คณะท ำงำน 
 ๒.๖ นำยณัฐภัทร  สุรำช    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนสงเครำะห์  คณะท ำงำน 
 ๒.๗ นำยวุฒิไกร  เจริญศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสมเยี่ยมโนนพัฒนำ คณะท ำงำน 
 ๒.๘ นำยพิศำล  ผิวศิริ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำต้องนำสมนึก  คณะท ำงำน 
 ๒.๙ นำยจรูญศักดิ์  สีหำรำช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำน   คณะท ำงำน 
 ๒.๑0 นำยพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน         คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
 ๒.๑1 นำงสำววิระญำ  ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน         คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒.๑2 นำยสยมพล  จันทะแจ้ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์          คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ 
  ด ำเนินกำรประสำนให้กำรประชุมจัดท ำแผนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. คณะท ำงำนฝ่ำยสถำนที ่ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำงพนำวัลย์  สุทธิโคตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        ประธำนคณะท ำงำน 
 ๓.2 นำงแป้งหอม  ค ำสำ  นักประชำสัมพันธ์        คณะท ำงำน 
 3.3 นำยพิทักษ์พร  พำนศรี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์          คณะท ำงำน 

๓.4 จ.ส.อ.สุวิทย์  ทองปั้น เจ้ำพนักงำนธุรกำร    คณะท ำงำน 
 ๓.5 นำยสุรัตน์  สมศร ี  เจ้ำพนักงำนพัสดุ     คณะท ำงำน 
 ๓.6 นำยนิคม  วรรณพัฒน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร    คณะท ำงำน 
 ๓.7 นำยวรจักร  ศรีนวล  เจ้ำพนักงำนธุรกำร    คณะท ำงำน 
 ๓.8 นำยพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
  จัดสถำนที่ จัดโต๊ะประชุมและตกแต่งห้องประชุม พร้อมดูแลควำมเรียบร้อยภำยในห้องประชุม 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดประชุมกำรจัดท ำแผนประจ ำปี ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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๔. คณะท ำงำนฝ่ำยลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำงอุไรพร  พิมพำแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        ประธำนคณะท ำงำน 
 ๔.2 นำงสำวณัชชำ  มหำฤทธิ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               คณะท ำงำน 
 ๔.3 นำงแป้งหอม  ค ำสำ  นักประชำสัมพันธ์         คณะท ำงำน 
 ๔.4 นำงสมจิตร  ไพรหลวง นักทรัพยำกรบุคคล    คณะท ำงำน 
 ๔.5 นำงสำววิระญำ  ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
 ๔.6 นำงสำวสมญำวิตรี  เมืองศรี พนักงำนพิมพ์ดีด           คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ 
  จัดเตรียมเอกสำรลงชื่อลงทะเบียน รับลงทะเบียนส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม  
๕. คณะท ำงำนฝ่ำยจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  ประกอบด้วย 
 ๕.1 นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน      ประธำนคณะท ำงำน 
 5.2 นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ศึกษำนิเทศก์              คณะท ำงำน   

5.3 นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำมูล ศึกษำนิเทศก์              คณะท ำงำน 
๕.4 นำงอุไรพร  พิมพำแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               คณะท ำงำน 

 ๕.5 นำงสำวณัชชำ  มหำฤทธิ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               คณะท ำงำน 
 ๕.6 นำยพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน         คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
 ๕.7 นำงสำววิระญำ  ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน         คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๕.8 นำยสยมพล  จันทะแจ้ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์          คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ 
  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๖. คณะท ำงำนฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำยพิทักษ์พร  พำนศรี      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์              หวัหน้ำคณะท ำงำน 
 ๖.๒ จ.ส.อ.สุวิทย์  ทองปั้น      เจ้ำพนักงำนธุรกำร    คณะท ำงำน 
 ๖.๓ นำงสำวพักตร์ศิริ  ศรีละบุตร       เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์   คณะท ำงำน 
 6.4 นำยทองพัฒน์  หอมพรมมำ       นักกำรภำรโรง    คณะท ำงำน 
 ๖.5 นำยพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ 
  จัดเตรียมอุปกรณ์โสต และคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส ำหรับกำรประชุม ดูแลอ ำนวยควำมสะดวก 
 ในกำรใช้อุปกรณ์โสตฯ ขณะด ำเนินกำรประชุม ถ่ำยภำพกิจกรรมกำรประชุม และประชำสัมพันธ์ 

กำรประชุมผ่ำนเว็บไซต์ 
๗. คณะท ำงำนฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นำงพนำวัลย์  สุทธิโคตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร          ประธำนคณะท ำงำน 
 7.2 นำงดวงใจ  หอมพรมมำ แม่บ้ำน      คณะท ำงำน 
 7.3 นำงบัญดิษย์  เทศชัยภูมิ แม่บ้ำน      คณะท ำงำน 
 ๗.4 นำงแป้งหอม  ค ำสำ  นักประชำสัมพันธ์       คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
  จัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำรับกำรประชุมตลอดระยะเวลำกำรประชุม 
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๘. คณะท ำงำนฝ่ำยกำรเงิน  ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นำงสำวสุพิชพร  ติดสุข     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ        ประธำนคณะท ำงำน 
 ๘.๒ นำงสำวนิจติยำพร  เที่ยงผดุง     นักวิชำกำรเงินและบัญชี   คณะท ำงำน 
 ๘.๓ นำยพลำกรณ์  ซำภิรมย์     เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์    คณะท ำงำน 
 8.4 นำงสำวชยำภรณ์  ผิวผ่อง     เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์    คณะท ำงำน 

๘.5 นำงสำวนันท์นภัส  รชตรุ่งเรือง   นักวิชำกำรพัสดุ              คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ 
  วำงแผนจัดเตรียมเงินเพ่ือส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม จัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำย 
 งบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 
๙. คณะท ำงำนฝ่ำยพิธีกร 
 9.1 นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน       

9.2 นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำมูล ศึกษำนิเทศก ์         
 9.3 นำยพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           
 มีหน้ำที่ 
  จัดท ำก ำหนดกำรและพิธีกำรต่ำงๆ ของโครงกำรฯ เป็นพิธีกรและผู้ด ำเนินกำรรำยกำร 
ตลอดโครงกำร 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   25  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

 
 
 
       

(นำยปัญญำรัฐฏน์  จันทร์กอง)  
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔   
      


