
 
 
 
 

  

รายงานผลการดำเนินงาน 
 

การเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในภารกิจ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



คำนำ 
 

เอกสารฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ซึ่งเอกสารฉบับนี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ITA online 2021) ตามแบบวัดกำหนดตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ (Open Data and Transparency Assessment : OIT)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้รวบรวมข้อมูลหรือกิจกรรมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ เพื่อความ
โปร่งใสในภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  

ขอขอบพระคุณท่านผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕             
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ทุกท่าน และผู้อำนวยการกลุ่ม  
ทุกกลุ่ม ที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดทำ และขอขอบคุณบุคลากรในสังกัด ที่ให้ความร่วมมือในการ  
รวบรวมข้อมูลหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 256๕ เพ่ือจัดทำรายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

 
 
 
 
 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ๑ 
    - โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ๓ 
    - ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๔ 
    - แผนที่เขตพ้ืนที่บริการ ๔ 
๒. แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วม ๗ 
    ตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
    - มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗ 
    - วิธีการดำเนินงาน ๘ 
ภาคผนวก ๑๑ 
 
 

 



๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ ๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจ
หน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ           
ของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน             
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐ เอกชน             

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง               

หรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5      
แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศ ึกษา พ.ศ.  2546 และประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง การแบ ่งส ่วนราชการภายใน                   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป ็น (10)                     
ของข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที่                  
การศึกษา พ.ศ. 2560 แบ่งเพิ่มเป็น 10 กลุ่มงาน ดังนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี 

รอง ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ 

 
“ภายในปี 2566  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรชั้นนำ

ระดับภูมิภาค ด้านการบริหาร
จัดการที่มุ่งสู่มาตรฐาน บริการ
เหนือความคาดหมาย ภายใต้
แนวทางศาสตร์พระราชา” 

 

สถานศึกษา 



๔ 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 ที่ตั้งและพื้นที่บริการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมลิวรรณ ตำบล
ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 มีพื้นที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ประชากรในวัยเรียนของพื้นที่บริการ 7 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,095 ตารางกิโลเมตร จำแนกตามขนาด
พ้ืนที่เป็นรายอำเภอ  ดังนี้ 

อำเภอชุมแพ  ขนาดพ้ืนที ่  510      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอภูผาม่าน  ขนาดพ้ืนที ่  284      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอภูเวียง  ขนาดพ้ืนที ่  621      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอเวียงเก่า  ขนาดพ้ืนที ่  286      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอหนองเรือ  ขนาดพ้ืนที ่  673      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอสีชมพู  ขนาดพ้ืนที ่  529      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอหนองนาคำ  ขนาดพ้ืนที ่  192      ตารางกิโลเมตร 

 
แผนที่เขตพื้นที่บริการ 
 แผนที่เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวน 7 อำเภอ 
ประกอบด้วย อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคํา อำเภอสีชมพู 
อำเภอภูผาม่าน  
 

 
แผนที่แสดงเขตพ้ืนที่บริการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) 
1) ข้อมูลบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที ่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก ์ 17 
4 บุคลากรอ่ืนตาม ม. 38 ค (2) 43 
5 ลูกจ้างประจำ 3 
6 พนักงานราชการ 2 
7 ลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ สพฐ. 4 
8 ลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ สพท. 6 
 รวม 79 

 
2) ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน  
 ตารางที่ แสดงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน 
ที ่ ตำแหน่ง จำนวน 

(คน) 
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 176 
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 16 
3 คร ู 2,111 
4 ลูกจ้างประจำ 77 
5 พนักงานราชการ 197 
6 ครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูวิกฤต, ครูวิทย์ฯ-คณิตฯ) 46 
7 ธุรการโรงเรียน 240 
8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 130 
9 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 76 
10 ครูผู้ทรงคุณค่า 4 
 รวม 3,073 

ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด  (ข้อมูล  ณ  วันที่  13  มกราคม  2565) 
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด  256  โรงเรียน  ประกอบด้วย  254 โรงเรียนและ 2 สาขา 
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- จำแนกตามขนาดสถานศึกษา 

อำเภอ 
  

ขนาดสถานศึกษา  
รวม 
(โรงเรียน) 

นักเรียน เล็ก กลาง ใหญ ่ ใหญ่พิเศษ 
0 คน* 1  – 1 2 0 

คน 
1 2 1  – 
600 คน 

6 0 1  – 
1,500 คน 

1 ,501  คน 
ขึ้นไป 

หนองเรือ  43 19 1 - 63 

ชุมแพ 1* 35 19 2 - 57 

สีชมพู  25 21  - 46 

ภูเวียง 1* 35 11 2 - 49 

เวียงเก่า  8 3  - 11 

ภูผาม่าน  8 7  - 15 

หนองนาคำ  8 7  - 15 

รวม 2 162 87 5 0 256 

* โรงเรียนที ่มีจำนวนนักเรียน = 0 คน  :  ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง อ.ชุมแพ          
และโรงเรียนบ้านเลิงแสง  อ.ภูเวียง   

- จำแนกโรงเรียนตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนโรงเรียน 
(โรงเรียน) 

1.  ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 186 
2.  ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 70 
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๒. แนวทางการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที ่ได้กำหนดเรื ่อง “การมีส่วนร่วมของ 
หน่วยงาน ภาคเอกชน ที่มีต่อหน้าที่ภาครัฐ ตามมาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เป็น
เวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใ ช้จ่าย มาตรา 54 
วรรคหนึ่ง รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย มาตรา 54 วรรคสอง รัฐต้องดำเนินการ              
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้การมี  
ส่วนร่วม (Participation) เป็นเงื่อนไขและหลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
ซึ่งกำหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมเป็น 
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมกำกับดูแล เป็นต้น  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ให้ความสำคัญและมีนโยบายใน การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อเป็นการแสดง               
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ โดยมอบหมาย 
ให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลักของ  
ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2562 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการ  
     มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  

 1. คำจำกัดความ  
  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ  

ทางอ้อม จากการดำเนินงานของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

   “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที ่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด               
ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจ
กำหนด ทิศทางการพัฒนาการดำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกัน
โดยรัฐเป็น เพียงผู้สนับสนุน  

 สำหรับในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 256๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีนโยบายดังนี้ 

 1. ให้ทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นำผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  

 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ได้รับทราบถึงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕       
โดยกำหนดให้จัดทำเป็นคลิปวิดีทัศน์ KKN5weekly ในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตาม ภารกิจที่

กฎหมายกำหนด ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก 4 ด้าน และงานอื่น ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมายเพิ่มเติม เช่น นโยบาย เป็นต้น ในขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ  บุคลากร 
จึงจำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจให้กับบุคคลอื่น เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จึงได้
กระจายอำนาจภารกิจหลัก 4 ด้านให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้  

  1.1) การบริหารงานด้านวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื ้อโรคไวรัสเริ ่มระบาดใน ประเทศจีน
ปลายปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ New Normal ที่สอดรับกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ 
แต่การเรียนรู้ของ นักเรียนต้องได้รับอย่างต่อเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ แม้มีการแพร่
ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๕ ดำเนินการ บริหารงานด้านวิชาการ ให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบ
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในสถานการณ์ของการ
เกิดโรคระบาด โดยมี ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามีส่วนร่วม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ 
On hand Online On demand และ On air การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดทำถุงยังชีพเพ่ือ
การศึกษา คลิปวีดีโอสื่อการสอน จำนวน 400 คลิป การส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา   โดย
คุณคร ูสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หร ือศึกษาได ้ที่ หน ้า Website ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษ
kwww.kkn5.go.th เพ่ือให้คุณครูได้นำสื่อการเรียนการสอนไปใช้กับนักเรียนในรูปแบบ On hand  
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  1.2) การบริหารงบประมาณ มีการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแต่ละกลุ่มงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ        
จัดทำแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ คณะกรรมการพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งการบริหารงบประมาณ จะประกอบด้วย        
การจัดทำเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้
เงินและผลการดำเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหาร
บัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
   1.3) การบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสิ่งที่จะให้เกิดผลสำเร็จได้นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่ การวางแผน  การสรรหา การคัดเลือก 
การพัฒนา และการปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจาก  ราชการ และขอ
ยกตัวอย่างกรณีการย้ายข้าราชการครู จะมีการตรวจสอบตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลัง  และความ
ต้องการ แจ้งตำแหน่งว่างและให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารการประเมินตามปฏิทินที่ สพฐ.  กำหนด 
รวบรวมคำร้องขอย้ายและแยกประเภทคำร้อง กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งคำร้องขอย้าย  ไปต่าง
เขตพื้นที่การศึกษาพร้อมรายงานการประชุม กศจ.อนุมัติเป็นหลักการในการส่งคำร้องขอย้ายไปต่าง  เขตพื้นที่
การศึกษา ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง  การย้าย
และจัดประชุม สรุปข้อมูลการย้ายเข้าที่ประชุม กศจ.เห็นชอบ ดำเนินการสั่งแต่งตั้งไปยังโรงเรียน ที่เก่ียวข้อง 

  1.4) การบริหารงานทั่วไป สถานศึกษามีความอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้านนี้
มากที่สุด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติจัดให้มีการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจำ และจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจั ดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเป็น 14 กลุ่ม           
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน              
และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัด เสนอรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแต่งตั้ง โดยให้มี
บทบาทหน้าที่ดังนี ้

     2.1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน
บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 2.2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 2.3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 2.4) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสเสริม

มกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
 2.6) กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

 2.7) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 



๑๐ 
 

 2.8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.9) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

 2.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่
กำหนดกำหนดโดยควรมีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 3. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เสนอแนะแนวทางในการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ร่วมให้การสนับสนุนทรัพยากร ร่วมจัดหาหรือร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่น

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ตามบริบทของสถานศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการอาคารและสถานที่ของสถานศึกษา เช่น การประชุม 

การแข่งขันกีฬา การจัดงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
เช่น การทำบุญตักบาตร การรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น การให้บริการกับชุมชน เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาการ จิตอาสา ร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะกรรมการ วิทยากร เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขันพื้นฐาน เช่น การบริจาคทุนการศึกษา การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม                
ชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา ชุดนักเรียน เป็นต้น 

 6. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือมอบนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในทุกวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ของเดือน โดยเป็นการประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีการกระตุ้น ปลุกเร้า สร้างความตระหนักและรับรู้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญ
ของการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เน้นให้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบ
ผลสำเร็จ นักเรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อเลี ้ยงตนเองและ
ครอบครัวต่อไป 

  7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) การเรียนรู้โดยใช้สื ่อทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จัดการเรียนรู้แบบ 
LEARN AT HOME “ สำหรับนักเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างต่ อเนื ่อง          
ในระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิธีการ “เรียนรู้ที่บ้าน สานต่อที่โรงเรียน” ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ 
ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้สร้างสื่อและนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทำหน้าที่ กำกับ ติดตามและสร้างขวัญและกำลังใจ 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน หรือกระบวนการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนั้น 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 ๒) มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที ่ พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู ้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด



๑๑ 
 

การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการ กตปน. และร่วมกันสนับสนุน
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง ตามคำสั่ง ที่ 3๘0/256๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน 256๔ เรื่อง               
การมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  

 ๓) จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ที่ ๑๗๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแบบนิเทศ กำกับ
ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับติดตามความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษามีทั้งหมด จำนวน ๓๔  ชุด คณะกรรมการ
แต่ละชุดประกอบผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ชุดละ ๕ - ๘ คน ดำเนินการนิเทศ กำกับ
ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑    ปีการศึกษา ๒๕๖๕โรงเรียนต่างศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการแต่ละชุด ส่งแบบนิเทศ กำกับติดตามฯ เป็นรายโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ ชุด และแบบ
สรุปผลการนิเทศ กำกับติดตามฯ พร้อมทั้ง ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

ที่ ๑๗๗ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงกำหนดการ
นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่าง วันที ่ ๒๓ - ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕  
         ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม          
ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
๑) นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการ 
๒) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕  รองประธานกรรมการ 
๓) นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ 
๔) นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕  กรรมการ 
๕) นายจีรมิตร แสงเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๖) นายจิตวัต แก้วทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
๗) นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการ 
๘) นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๙) นางธนิภา พันธ์ศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๑๐) นางธรรญรัชน์ ทะคง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการ 
 ๑๑) นายภาณุมาศ บ้านเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายฯ กรรมการ 
๑๒) นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ กรรมการ 
 ๑๓) นายปองคุณ ปราบพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 ๑๔) นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖) นางณิชาภา จันทะกา ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้การนิเทศ กำกับติดตาม                       
การเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
           /๒.คณะกรรมการ... 



๒๗ 
 

 

๒. คณะกรรมการกำกับติดตาม ดูแล ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย 
๑)    นายสุขสันต์  คุ้มบัว รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕  
๒) นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕  
๓) นายสุระพล  สอนเสนา รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕  

   มีหน้าที ่กำกับติดตาม ดูแล ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนในอำเภอที่รับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน               
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 

  ชุดที่ ๑  
๑)    นายสุรเดช  พิมพ์ชายน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ประธานกรรมการ 
๒) นายธนะภูมิ  ธนภูมิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ รองประธานกรรมการ 
๓) นายสุเมธ  ดีชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่ กรรมการ 
๔) นายปรมินทร์  น้อยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา กรรมการ 
๕) นางจริยา  นิตยา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการ 
๖) นางธิติมน  คำมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๗) นางสาวนวรัตน์  พลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที ่นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า โรงเรียนบ้านหนองบัว 
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 

  ชุดที่ ๒ 
๑)    นายพลกฤษณ  ศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ประธานกรรมการ 
๒) นายพนมไพร  ปราบแกะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง รองประธานกรรมการ 
๓) นายสมศักดิ์  จันทร์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการ 
๔) นายจิตติพล  โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย กรรมการ 
๕) นางจันทร์มณี  เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า กรรมการ 
๖) นางอรุณศรี  ศรีบุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านแดง โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ โรงเรียนบ้านหนอง
ขาม                                                                                                         โรงเรียนบ้าน
นาแพงคุรุรัฐสามัคค ีโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา และโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา  

  ชุดที่ ๓ 
๑)    นายทรงวุฒิ  ทาระสา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดุกวิทยา ประธานกรรมการ 
๒) นายศุภรัตน์  บุญไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) นายมรุต  บุตรดีเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการ 
๔) นายทรงศักดิ์  ลาดเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการ 
๕) นายบรรจง  ทุมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา กรรมการ 
๖) นางอิสราภรณ์  สิงห์เพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

           /มีหน้าที.่.. 



๒๘ 
 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา และโรงเรียน
หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา      

 ชุดที่ ๔ 
๑)    นายระลึก  ราชาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงธนสารโศภณ ประธานกรรมการ 
๒) นายสุริยะ  ชิดทอง ผู้อำนวยการโรงเรยีนโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) นายปิยะณัฐ  บุญแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นห้วยขี้หนดูอนเพิ่มวิทยา กรรมการ 
๔) นายประทวน  ไชยประปา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสหกรณ์เทพรักษา กรรมการ 
๕) นายอุ่นทยา  ผาผง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ กรรมการ 
๖) นางจารุรัตน์  ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๗) นางธวัลรัตน์  หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนนาหว้านาเจริญ โรงเรียนโสกห้างศึกษา โรงเรียนบ้านโนนกระ
เดา  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา โรงเรียนห้วยชันวิทยา โรงเรียนบ้านคำ
ใหญ ่                และโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 

  ชุดที่ ๕    
๑)    นายชวลิต  หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเสาวนีย์  ผาจันทร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) นายวรชาติ  แฝงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไคร่นุ่น กรรมการ 
๔) นายเรืองศักดิ์  ยามโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อ กรรมการ 
๕) นายสมบูรณ์  จันทร์พุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเดา กรรมการ 
๖) นายวุฒิชัย  วรครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านขนวน โรงเรียนบ้านหนองนาคำ โรงเรียนบ้านศาลา
ดิน  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง -หนองหว้า                   
และโรงเรียนบ้านหนองหอย 

  ชุดที่ ๖  
๑)    นายพุฒิศักดิ์  อุปรัง ผู้อำนวยการโรงเรยีนโนนอุดมสะอาดวิทยา ประธานกรรมการ 
๒) นายบัวเพชร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกห้างศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓) นายกำธร  ชาติดวงผจญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำใหญ่ กรรมการ 
๔) นายไพศาล  เมฆสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) กรรมการ 
๕) นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๖) นายณภพ  น้ำใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้านาเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ โรงเรียนบ้านนาดี  โรงเรียนบ้านสะอาด โรงเรียนบ้านหัวภู และโรงเรียนหนองแวงวิทยา    

 

 

 



๒๙ 
 

 

 

 

  ชุดที่ ๗ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ ่งแสง โรงเรียนบ้านนาชุมแสง               
โรงเรียนบ้านเรือ โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม โรงเรียนบ้านโคกสง่า โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้าน
กุดน้ำใสโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร และโรงเรียนอนุบาลภูเวียง 

  ชุดที่ ๘        

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านโคก
ไร่              โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา โรงเรียนบ้านอ่างศิลา โรงเรียนบ้านสงเปือย และโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 

  ชุดที่ ๙ 
     

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 
โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา โรงเรียนบ้านหนองพลวง โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู                            
โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพ่ิมวิทยา 

  ชุดที่ ๑๐ 

๑)    นายประดิษฐ์  ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองนาคำ ประธานกรรมการ 
๒) นางวิไลวรรณ  ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดี รองประธานกรรมการ 
๓) นางลำเพยภรณ์  หนองเส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา กรรมการ 
๔) นายเติม  ปุราถาเน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ กรรมการ 
๕) นายสุรศักดิ์  จันทะแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ 
๖) นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๗) นายจิรสิน  เฮ้าเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายวิเชียร  หมื่นชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน ประธานกรรมการ 
๒) นายวรจักษ์  วงศ์ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
๓) นายวีระเดช  ทีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน กรรมการ 
๔) นายฟ้าสาง  คำทองเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาฝาย กรรมการ 
๕) นายนราวุธ  การอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย กรรมการ 
๖) นายจตุพล  ยุระศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นหนองหญา้ปล้องหนองหวา้ กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายธวัชชัย  พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกรรมการ 
๒) นายธนธรรม  มีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า รองประธานกรรมการ 
๓) นางภควดี  หารปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามรังสรรค์ กรรมการ 
๔) นายชัยรัตน์  คิดถูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นหนองนาคำประชานุเคราะห์ กรรมการ 
๕) นายปิติกร  หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายนงค์ศักดิ์  เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ 
๒) นางพรรณทอง  ทับชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวพัชรีวรรณ  ช่างโม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี กรรมการ 
๔) นางวัฒนาพร  อาคมคง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

           /ชุดที่ ๗... 



๓๐ 
 

       
   
  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน โรงเรียนบ้านหัน โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านพระบาท โรงเรียนบ้านหว้า
ทอง และโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 

   ชุดที่ ๑๑        

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก โรงเรียนโนนสะอาด
พิทยา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสง
พรสวรรค์  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง และโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่  

  ชุดที่ ๑๒      

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน                 
โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง โรงเรียนบ้านสำราญหินลาดโรงเรียนบ้านกุดกว้าง โรงเรียนบ้านขนวนนคร                    
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 

  ชุดที่ ๑๓     

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด            
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านร่องสมอ โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร โรงเรียนบ้านนาเปือย โรงเรียนบ้าน
หว้าและโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 

 

 

๕) นางวนิดา  เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายประยุทธ  ธรรมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลา ประธานกรรมการ 
๒) นายถาวร  จิบจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า รองประธานกรรมการ 
๓) นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
๔) นายเจษฎากร  เคนจันทร์ทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางน้อย กรรมการ 
๕) นายสุวิจักขณ์  ภัสสพรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ 
๖) นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๗) นายนพชาติ  วรวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายบุญสุข  โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทันวิทยา ประธานกรรมการ 
๒) นายชัยยุทธ  คุณทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง รองประธานกรรมการ 
๓) นายสิทธิโชค  ดีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสมอ กรรมการ 
๔) นางจำเนียร  วิชัยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า กรรมการ 
๕) นางกวินดาว  คงแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังข่า กรรมการ 
๖) นางศุภาวีร์  รบศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดแคน กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายหลาง  สมบัติหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้า ประธานกรรมการ 
๒) นายมานิตร  มั่นกุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็ง รองประธานกรรมการ 
๓) นายคงฤทธิ์  ศีลคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม กรรมการ 
๔) นางณิชาภา  จันทะกา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๕) นายพงศธร  พาเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดประชาสรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 

           /มีหน้าที่... 



๓๑ 
 

 

  ชุดที่ ๑๔     

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านกุดแคน โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชา
อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านกุดเลา โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง  โรงเรียนบ้านโนนทอง โรงเรียนบ้านฝางน้อย และโรงเรียนบ้านสระพังข่า 

ชุดที่ ๑๕     

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านดอนแขม โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว โรงเรียนบ้านนา
งิ้ว โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประชารัฐ  และโรงเรียนบ้านยางคำ 

  ชุดที่ ๑๖   

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอน
โมง โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ ่มโนนศิลาประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองสระ โรงเรียนบ้านหนอง
ผือราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านกงประชานุกูล 

  ชุดที่ ๑๗   

๑)    นายพัฒนา  อำท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ประธานกรรมการ 
๒) นางฉัตรรัตน์ดา  วรรณพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
๓) นางธรรญรัชน์ ทะคง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการ 
๔) นางกนกพิชญ์  คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว กรรมการ 
๕) นางนารีลักษณ์  ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ กรรมการ 
๖) นางนิรดา  เดชคงพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายลือชัย  สำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา ประธานกรรมการ 
๒) นายนพพร  ชามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด รองประธานกรรมการ 
๓) นางดรุณี  ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผดุ่สิตประชาสรรค์ กรรมการ 
๔) นายอนันตวิทย์  พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนนคร กรรมการ 
๕) นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๖) นายกิติพงษ์  รัดอัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายวิมาน  รถหามแห ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง ประธานกรรมการ 
๒) นางกองแก้ว  เจตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนคูณโนนศิลา รองประธานกรรมการ 
๓) นายสุรพงษ์  พรมชมชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา กรรมการ 
๔) นายบุญเหลือ  มาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ กรรมการ 
๕) นางอัจฉราวดี  ทิพนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายสมศักดิ์  พูลรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ประธานกรรมการ 
๒) นายปัญญา  ศรีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง รองประธานกรรมการ 
๓) นายพัฒนากร  อบมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา กรรมการ 
๔) นายวิฉัตร  มาสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นหนองผือราษฎร์ประสทิธิ ์ กรรมการ 
๕) นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการ  
๖) นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
๗)  นายอนุชา  มาคะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว กรรมการและเลขานุการ 

          /ชุดที่ ๑๔... 

           /มีหน้าที่... 



๓๒ 
 

  มีหน้าที ่นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม โรงเรียนท่าศาลาวิทยา โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 
โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ โรงเรียนบ้านป่า
เสี้ยว  และโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 

  ชุดที่ ๑๘  

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านนาหว้า โรงเรียนบ้านเม็ง โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 
โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง โรงเรียนบ้านหาดโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี          
และโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง  

  ชุดที่ ๑๙ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม โรงเรียนบ้านยอด
ห้วย โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี และโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์   

   ชุดที่ ๒๐ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านไชยสอ โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา และ
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 

 

 

 

 

 

๑)    นางรุ่งทิวา  บาลยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงประชานุกูล ประธานกรรมการ 
๒) นายอนุชา  ลมคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ รองประธานกรรมการ 
๓) นายธีรศักดิ์  ศรีสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ กรรมการ 
๔) นายณรงวิทย์  ตรีพงษ์รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง กรรมการ 
๕) นายวิชัย  มหาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแขม กรรมการ  
๖)  นางสาวสภุาภรณ์  ศิริวงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายแสงดาว  เชิดชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ ประธานกรรมการ 
๒) นายพจน์  ปุรัมพกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน รองประธานกรรมการ 
๓) นายจีรมิตร  แสงเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔) นายคมสัน  บุดดาดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ กรรมการ 
๕) นายเฉลียว  อนุตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายพินิต  แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒) นายประสพโชค  เหล่าคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ รองประธานกรรมการ 
๓) นายอำพันธุ์   บุญหวังช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔) นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๕) นางงามนิตย์  ลิโป้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการและเลขานุการ 

          /ชุดที่ ๒๑... 



๓๓ 
 

  ชุดที่ ๒๑ 

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านขามป้อม โรงเรียนบ้านนาสีนวน โรงเรียนบ้านโป่ง
เอียด    โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด โรงเรียนบ้านหนองศาลา โรงเรียน
หนองหว้าวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 

  ชุดที่ ๒๒ 
 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ โรงเรียนบ้านโนน
อุดม โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" โรงเรียนโนนงาม
ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา โรงเรียนบ้านนาเพียง และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  

  ชุดที่ ๒๓ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ โรงเรียนชีพอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านป่า
กล้วย โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง โรงเรียนบ้านซำ
ภูทอง และโรงเรียนบ้านนาน้ำซำ   

 

 

 

 

  ชุดที่ ๒๔ 

๑)    นายสุเทพ  เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรยีนวงัหูกวางราษฎร์ผุดงวิทย์ ประธานกรรมการ 
๒) นางยุพิน  คำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย รองประธานกรรมการ 
๓) นายจิตวัต  แก้วทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
๔) นายธนวิชย์  แสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม กรรมการ 
๕) นางประภาพร  ตรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วย กรรมการ 
๖) นายฟากรี  ทองดีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล กรรมการ  
๗)  นายสมพร  ทะเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายนิยม  ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ประธานกรรมการ 
๒) นายจักรเพชร นิลพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวรดาณัฐ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ กรรมการ 
๔) นางศิริรัตน์ อนุตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสอ กรรมการ 
๕) นายศิขริน  ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
๖)  นายบัณฑิต  เหล่าสุขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายสมศักดิ์  มะมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นายปัณณวิชญ์  มหาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว รองประธานกรรมการ 
๓) นายวิรัตน์  ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ กรรมการ 
๔) นายวิธูร  ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ กรรมการ 
๕) นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
๖)  นางพิมพ์สุภา  เจียงภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโก กรรมการและเลขานุการ 

    /ชุดที่ ๒๔... 



๓๔ 
 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านวังสวาบ โรงเรียนบ้านสองคอน โรงเรียนบ้านโนน
คอม โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา โรงเรียนนาฝายวิทยา โรงเรียนบ้านเขาวง และโรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะ
คร่านตาดฟ้า  

  ชุดที่ ๒๕ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนบ้านโนนบรุษุ 
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาบ้านซำผักหนาม  และโรงเรียนบ้านโนนลาน 

  ชุดที่ ๒๖ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว โรงเรียนบ้านร่องแซง โรงเรียนบ้าน
ธาตุ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล และโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205  

  ชุดที่ ๒๗ 

 

๑)    นายสวิต  คำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว ประธานกรรมการ 
๒) นายเฉลิมชัย  สมท่า ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล รองประธานกรรมการ 
๓) นางธนิภา  พันธ์ศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๔) นางณัฐกุล  กิตติภักดีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม กรรมการ 
๕) นายสุขวัชร  เทพปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 กรรมการ 
๖)  นางสาวศุภนันท์  พิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายเจริญฤทธิ์  วรวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ประธานกรรมการ 
๒) นายสุปรีชา  ถนอมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" รองประธานกรรมการ 
๓) นายบุญคุ้ม  การนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม กรรมการ 
๔) นายเขตรรัตน์  บุญหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา กรรมการ 
๕) นางปุณยวีร์  จิตศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ กรรมการ  
๖) นางรุจาภา  ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๗)  นายกัณฑ์อเนก  ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายสิรวิชญ์  ธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒) นายประสิทธิ์  บุญซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน รองประธานกรรมการ 
๓) นายปองคุณ  ปราบพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
๔) นายประเสริฐ  ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา กรรมการ 
๕) นายทวีวัฒน์  เวชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม กรรมการ 
๖) นายชัยนาท  พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ  
๗)  นางสาวภัณฑิญาภา เขียนชานาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายกิตติพร  ภูพันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ประธานกรรมการ 
๒) ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์ ทิพฤาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวเจริญศรี  สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
๔) นายเสน่ห์  โคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ 
๕) นายวรานันท์  เหลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำภูทอง กรรมการ 
๖) นางพรผกา  จวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้ำซำ กรรมการ  
๗)  นายทินกร จันทร์เทพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคอม กรรมการและเลขานุการ 

          /มีหน้าที่... 



๓๕ 
 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนชุมชนชุมแพ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง โรงเรียนบ้านชุมแพ           
และโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 

  ชุดที่ ๒๘ 

 มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ โรงเรียนชุมชน
หนองคะเน และโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา  

  ชุดที่ ๒๙ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา โรงเรียนบ้านโคก
ม่วง  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว 
วังทรายขาว  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพ่ิม และโรงเรียนบ้านศรีสุข   

  ชุดที่ ๓๐ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี โรงเรียนบ้านท่า
ช้าง โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ โรงเรียนบ้าน
ปากห้วยฝาง และโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 

  ชุดที่ ๓๑ 

๑)    ว่าที่ร้อยตรี สะไกร โสมาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสวาบ ประธานกรรมการ 
๒) นายอาทิตย์  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง รองประธานกรรมการ 
๓) นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ กรรมการ 
๔) นายศรุต  บุญโนนแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา กรรมการ 
๕) นายคีระคิน  คำหนองไผ่ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
๖)  นายวิมล ศรีบุตรตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายสาธิต  คำชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาม ประธานกรรมการ 
๒) นายประยูร  ชารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง รองประธานกรรมการ 
๓) นายภิรมย์  คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา กรรมการ 
๔) นางสมปอง  จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
๕)  นายศักดิ์ดา  ประยูรชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายบุญสวน  วรรณโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นายอำนวย  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวกฤษณา โพธิ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าน กรรมการ 
๔) นายวุฒิพงษ์  ศรีจันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ กรรมการ  
๕)  นายต่อพงษ์  ผิวนางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายคำปัญญา  ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ประธานกรรมการ 
๒) นายประดิษฐ์  วงษ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว รองประธานกรรมการ 
๓) นายภาณุมาศ  บ้านเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคด ี กรรมการ 
๔) นายธรรมวิทย์ หนูบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ กรรมการ 
๕) นายอภิรักษ์  สุพิมพ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพ่ิม กรรมการ  

๖)  นางสาวยุวเรศ  โพธิปัสสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 



๓๖ 
 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านซำยาง โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง โรงเรียนท่า
กุญชร โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 
โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว และโรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม 

  ชุดที่ ๓๒ 

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว โรงเรียนภูห่านศึกษา  
โรงเรียนบ้านสันติสุข โรงเรียนบ้านหนองโก โรงเรียนบ้านหนองแดง โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์                 
และโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 

  ชุดที่ ๓๓ 

  มีหน้าที ่นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้า
ปล้อง โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม โรงเรียนบ้านซำจำปา โรงเรียนบ้านนาอุดม  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ และ
โรงเรียนบ้านผาขาม 

  ชุดที่ ๓๔ 

         

  มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตามฯ โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ โรงเรียนบ้าน
ป่าน โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา และโรงเรียน
อนุบาลสีชมพู 

 

 
 4. คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการนิเทศ ประกอบด้วย 

๑)    นายชาญชัย ทองล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี ประธานกรรมการ 
๒) นายวีระวุธ  เรืองตังญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) รองประธานกรรมการ 
๓) นายกฤษฎา ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ กรรมการ 
๔) นายบันทึก คงพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการ  
๕)  นายสมชาย  โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๖) นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายเสรี  หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน ประธานกรรมการ 
๒) นายสมดี  จำนวงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง รองประธานกรรมการ 
๓) นายสาโรจน์  ปาสาทัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม กรรมการ 
๔) นายอรรถวัต  ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ กรรมการ  
๕)  นายณฐฐพณ  ลูกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชร กรรมการ 
๖) นายไกรศร  พ่ึงภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑)    นายสุราษฎร์  จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง ประธานกรรมการ 
๒) นายภาคภูมิ  ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓) นายอำนาจ  พลเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว กรรมการ 
๔) นายวิชิตร  จุลวงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ  
๕)  นายเกียรติชัย  ศรีระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม กรรมการ 
๖) นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๗) นางจารวี  ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา กรรมการและเลขานุการ 

   /๔.คณะกรรมการ.. 



๓๗ 
 

๑)   นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการ 
๒)   นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ 
๓)   นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๔)   นายคีระคิน คำหนองไผ่ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๕)   นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๖)   นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
๗)   นางณิชาภา จันทะกา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘)   นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลการนิเทศติดตาม สรุปและรายงานผลต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด  

  ๕. คณะกรรมการคณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ ประกอบด้วย 
๑)   นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕        ประธานกรรมการ 
๒)   นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
๓)   นางสาววิไลวรรณ  สามหมอ              นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
๔)   นางญาณภาดา สร้อยเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
๕)   นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
๖)   นางสาวสิริรัตน์  ปาล ี นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการและเลขานุการ 
๗)   นายปริญญา ชอบค้า  พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และตรวจสอบ
หลักฐาน           การเบิกจ่ายการใช้เงินตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

            ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วย                      ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                    สั่ง  ณ  วันที่  ๙  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕               
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