คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1
ที่ 282 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1
……………………….
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1 จัดทำรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ..ศ. 2560 เพื่อให้กำรดำเนินงำนในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบตำมประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. นำยธนชน มุทำพร
ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเสงี่ยม ทองละมุล
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยบัญญัติ เพ็ญจันทร์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำร
4. นำยอนันต์ ชัชชวพันธ์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำร
5 .นำยพรภิรมย์ สุทธิกำนต์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำร
6. นำยวิไล เบิบชัยภูมิ
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำร
7. นำยสุรศักดิ์ ฦำชำ
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำร
8. นำยศักดิ์สว่ำง สำยโส
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำร
9. นำยวิรัตน์ วิทยำนุวัฒน์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำร
10. นำงยุวดี นำคคำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
11. นำงไข่มุก เดชำวำศน์ฐนนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
12. นำยประยงค์ มำแสง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กรรมกำร
13. นำงสุรีพร โพธิ์งำม
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
14. นำงพวงเพชร อัครทวีทอง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
15. น.ส.ณัฐชยำ โชติสวัสดิ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
16. น.ส.อุ่นเรือน สุขมำก
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
17. น.ส.กรพินธ์ โชติรำษี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
18. นำงขนิษฐำ วิเศษแสงศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
19. นำยวีรวัฒน์ กัณทวีชัย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
20. นำงศรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
21. นำยวิเชียร เคนชมภู
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1
กรรมกำรและเลขำนุกำร
22. นำงรัชฎำพร ชูสกุล
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร
23. น.ส.สมลักษณ์ ศรียณำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร
24. นำยธนำนันต์ เทพจันทร์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร
/ คณะกรรมกำร.....

-2คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพฐ. ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยวิชัย เพ็ชรเรือง
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยลด
เวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
นำยอภิชำติ พรหมฝำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร สอดคล้องตำมช่วงวัย
1. นำยสุนทร ศรีภิรมย์
ศึกษำนิเทศก์ขำนำญกำรพิเศษ
2. นำยวรำกรณ์ งำมศรีนวสกุล ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้
ในสถำนศึกษำ
นำงธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรม ลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำนำมัย และ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพิ่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์มีสุขภำพที่ดี
เจริญเติบโตสมวัย
1. นำยประยงค์ มำแสง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
2. นำยชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงดวงพร ไตรเสนีย์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
4. นำงจันทร์หอม เบ้ำลี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
5. นำงรัชดำ จันทรวิมลพันธ์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
นำงจันทร์หอม เบ้ำลี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ
นำงจันทร์หอม เบ้ำลี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และมี
พัฒนำกำรตำมช่วงวัย
นำงอุไรวรรณ ทนุพันธ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลด
พฤติกรรมเสี่ยง
1. นำงจันทร์หอม เบ้ำลี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงรัชดำ จันทรวิมลพันธ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
/ 3.นำงนวลพักตร์.....

-33. นำงนวลพักตร์ เคนจัตุรัส
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด
ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
1. นำงธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยวรำกรณ์ งำมศรีนวสกุล ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ยุทธศำสร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
นำยประยงค์ มำแสง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำระบบ TEPE
Online
1. น.ส.กมลฉัตร จำนงบุญ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
2. น.ส.สุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษำ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
1. น.ส.สมทรง พรหมมณี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอุทิศ บุญเสนำ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำมสมรรถนะของสำยงำน (ใช้ผล
ของ ก.พ.ร. มำตรฐำนที่ 44 องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 5)
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 90 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2) ได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะ
ของสำยงำน (ไม่ติดตำมประเมินผล)
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดมีแผนอัตรำกำลังเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
1. นำงวรำภรณ์ ตวงวิไล
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวเกศินี โชคสวัสดิ์
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติตกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำ
ในเรื่องของกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT & O-NET)
1. น.ส.สำวิกำ จักรบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถำนศกึษำสังกัด สพฐ. มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน
ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน (ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ข้อสอบประเมินกำรอ่ำน)
1. น.ส.สำวิกำ จักรบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่
เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก
1. นำยชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวลดำมำลย์ วงศ์พรหม ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
/ ตัวชี้วดัที่ 4....

-4ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น ป.1 สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
นำยวิชัย เพ็ชรเรือง
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
1. น.ส.สำวิกำ จักรบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ชั้น ม. 3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
1. น.ส.สำวิกำ จักรบุตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
แบบ STEM Education
นำยวิษณุ ฉลองขวัญ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนใน
ระดับชั้น ป.1-4
นำยวิชัย เพ็ชรเรือง
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรศึกษำ
ต่อควำมควำมถนัดและควำมสนใจ
1. นำงนวลพักตร์ เคนจัตุรัส นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
2. นำงจงจินต์ วงษ์วิไล
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
3. นำงสำวนลพรรณ คิดพ่อค้ำ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำค้นพบควำมถนัด ควำมสนใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพ (สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
นำยวรำกรณ์ งำมศรีนวสกุล
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร สนับสนุนด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
1. นำยประเมิน บุญเสนำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยอภิชำติ พรหมฝำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. น.ส.อุ่นเรือน สุขมำก
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน
น.ส.กรพินธ์ โชติรำษี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV, DLIT, ETV ได้เหมำะสมกับกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน
1. นำยประเมิน บุญเสนำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยอภิชำติ พรหมฝำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
/ ยุทธศำสตร์ที่ 6......

-5ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
นำงศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ 0.2
นำงนวลพักตร์ เคนจัตุรัส
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลดลง (นักเรียนต่ำกว่ำ
40 คนลงมำ)
น.ส.อุ่นเรือน สุขมำก
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำ
เฉพำะรำยบุคคล
1. นำงสำวลดำมำลย์ วงศ์พรหม ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำยชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล
1. นำงสำวลดำมำลย์ วงศ์พรหม ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำยชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกำสและเด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
1. นำงสำวลดำมำลย์ วงศ์พรหม ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำยชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 100 กำรคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำแต่ละประเภท
1. นำงจันทร์หอม เบ้ำลี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวนลพรรณ คิดพ่อค้ำ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. น.ส.อุ่นเรือน สุขมำก
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวสุลัดดำ จูกระโทก นักจ้ดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
3. นำงวนิดำ สุนคร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
4. นำงสำวกมลฉัตร จำนงบุญ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำระดับดีขึ้นไป
น.ส.สุลัดดำ จูกระโทก
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนสังกัด สพฐ. มีผลกำรประเมินตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรระดับดีมำกขึ้นไป
1. นำงยุวดี นำคคำ
ผอ.กลุ่มอำนำยกำร
2. นำงสำวสุลัดดำ จูกระโทก นักจ้ดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ส่วนที่ 2 แบบติดตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยที่ 2 โครงกำรประชำรัฐ
1. นำยสุนทร ศรีภิรมย์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยอภิชำติ พรหมฝำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
/ นโยบำยที่ 4....

-6นโยบำยที่ 4 โรงเรียนคุณธรรม
1. นำยสุนทร ศรีภิรมย์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยอภิชำติ พรหมฝำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นโยบำยที่ 9 กำรพัฒนำโรงเรียน ICU
1. นำยสุนทร ศรีภิรมย์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยวรำกรณ์ งำมศรีนวสกุล ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
นโยบำยที่ 13 กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนน
นำงจันทร์หอม เบ้ำลี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ส่วนที่ 3 แบบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี 2560
เรื่องที่ 1 กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2560 (งบปกติ)
1. นำงสุรีพร โพธิ์งำม
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
2. นำยสนธยำ ปรำบนอก
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงอรพรรณ นรำพล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
เรื่องที่ 2 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1. นำงสุรีพร โพธิ์งำม
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
2. น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รังกำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
ให้คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ สรุปรำยงำนตำม
แบบฟอร์มของ สพฐ. และจัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน รวบรวมผลงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรติดตำมฯ จำก
สพฐ. ให้เป็นไปด้วยด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
(นำยธนชน มุทำพร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1
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