
 
 
   

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
ที่     ๑๐๗ /๒๕๖๓ 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนแจ้งค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้ำน เพ่ือ 
         รองรับกำรติดตำมของคณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน วุฒิสภำ และกำรรำยงำนผลกำร 
         ด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำร ของหน่วยงำนในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค สังกัด สพฐ.ในระบบติดตำม 
         และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

............................................ 
 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ มีงำนเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติให้               
ทันตำมเวลำที่ก ำหนด ในกำรน ำเข้ำข้อมูลแผนงำน/โครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในปีงบประมำณ             
พ.ศ.๒๕๖๓ ในระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำเข้ำข้อมูลพ้ืนฐำนโครงกำร (M1-M5) และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรในทุกไตรมำส และต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือน               
ตุลำคม ๒๕๖๓ และเพ่ือให้กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนงำน/โครงกำร ในระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และทันตำมก ำหนดเวลำ จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนโครงกำรที่ได้รับและ           
ด ำเนินกำรแล้วเข้ำในระบบ (eMENSCR) ประกอบด้วย 

๑. นำยปัญญำรัฐน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔         ประธำน 
๒. นำยประสิทธิ์ ค ำกิ่ง  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔           รองประธำน 
๓. นำยธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔           รองประธำน 
๔. นำงสนม เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔           รองประธำน 
๕. นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวดวงจันทร์  เสียงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คณะท ำงำน  
๗. นำยหลักกำร  สีพำพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวสุพิชพร  ติดสุข ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและพัสดุ  คณะท ำงำน 
๙. นำงพนำวัลย์ สุทธิโคตร ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
๑๐. น.ส.พรศิริ  เสียงดี  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน   คณะท ำงำน 
๑๑. นำยบุญโรม  ปัญญำกุล ผอ.กลุ่ม ICT    คณะท ำงำน 
๑๒. นำยสิทธิพล  พลวี  ผอ.กลุ่มพัฒนำบุคลำกร   คณะท ำงำน 
๑๓. นำยเมธี  มูลธิ  ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๑๔. นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 



๑๕. นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำมูล ศึกษำนิเทศก ์    คณะท ำงำน 
๑๖. นำยสุดสำคร  ค ำภำ  ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๑๗. นำยสุนทร  ปิระนันท์  ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๑๘. นำยชำญณรงค์  รำชบัวน้อย ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๑๙. นำงเกษมณี  ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๒๐. นำงวรำลักษณ์  อินทำ ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๒๑. นำงสำวจิณณพัต  ผลทิพย์ ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๒๒. นำงสำวมธุรดำ ทองสมุทร ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๒๓. ว่ำที่ ร้อยโทอนุวัฒน์ ทำสีด ำ   ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๒๔. นำงสุพัตรำ ไชยจงมี  ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
๒๕. นำงศิริพร  ชัยภูมี  นักวิชำกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
๒๖. นำงสมจิตร  ไพรหลวง นักทรัพยำกรบุคคล   คณะท ำงำน 
๒๗. นำงรสสุคนธ์  บัวมี  นักทรัพยำกรบุคคล   คณะท ำงำน 
๒๘. นำงสำวอัจจิมำ บุญสุด นักทรัพยำกรบุคคล   คณะท ำงำน 
๒๙. นำงสำวนุชธิตำ  มหำฤทธิ์ นักวิชำกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
๓๐. นำงสำวพิสมัย เครือเกำะ นักจัดกำรงำนทั่วไป   คณะท ำงำน 
๓๑. นำงแป้งหอม  ค ำสำ  นักประชำสัมพันธ์   คณะท ำงำน 
๓๒. นำงสำวมะลิวรรณ  ประสมศรี นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  คณะท ำงำน 
๓๓. นำยสังวำลย์  ทำแก้ว  นักวิชำกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
๓๔. นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน            เลขำนุกำร/คณะท ำงำน 
๓๕. นำงอุไรพร  พิมพำแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร/คณะท ำงำน 
๓๖. นำงสำวณัชชำ มหำฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร/คณะท ำงำน 
๓๗. นำงสำววิระญำ ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร/คณะท ำงำน 
๓๘. นำยพงษ์พัฒน์  วงษ์ลุน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร/คณะท ำงำน 
๓๙. นำยสยมพล  จันทะแจ้ง ลูกจ้ำงชั่วครำว                      ผูช้่วยเลขำนุกำร 

ให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำรตำมที่รับผิดชอบ โดยน ำ             
เข้ำข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร (M1-M5) และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรในทุกไตรมำส 
และต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๓ 

    สั่ง ณ วันที่  ๑๙  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                    



 
 
 
 
 
 
 
 


