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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 

ท่ี    362     / 2560 

        เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
.......................................................  

           ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ได้มีโครงกำร กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  และด ำเนินกำร
จัดตั้ง คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ มุ่งสู่คุณภำพ โดยมีเป้ำหมำย กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และผู้เรียนทุกโรงเรยีนในสังกัด เพื่อให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ ในกำรติดตำมบริหำรงำนทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป จึงแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี ้
           1. คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ดังน้ี 

   1.1  ว่ำที่ ร.อ.พรเนตร  ศรีทอง รองผอ.สพป.กำญจนบรุี เขต 1 ประธำนกรรมกำร 
   1.2  นำงทิพย์สุดำ  อ ำนวย ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ รองประธำน 
   1.3  นำยวินัย  ธรรมเกื้อกลู รองผอ.กลุ่มนเิทศฯ กรรมกำร 
   1.4  นำงอรพิมพ์พรรณ  คัมภีร์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.5  นำงสำวพรรณรัตน์  สงเครำะห์      ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.6  นำยสุรเดช  รุ่งศรีกนก ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.7  นำงจิรวรรณ  นำคพัฒน ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.8  นำงสำวเบญจมำศ  ทองศร ี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.9  นำงจันจิรำ  คุณฑี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.10 นำงสำวรัชณีพร จำวรุ่งวณิชสกลุ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.11 นำงทองพูน  สร้อยดอกจกิ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
   1.12 นำงนิตยำพร  แซ่ตั้ง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 

     2. คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ 
ดังน้ี 

   2.1  นำยบ ำรุง  ข่ำยค ำ ผอ.รร.บ้ำนหนองสองตอน ประธำนกรรมกำร 
   2.2  นำยณรงค์  มุกดำแสงสว่ำง ผอ.รร.วัดเขำดิน รองประธำน 
   2.3  นำยเมตตำ  ชูเลิศ ผอ.รร.วัดยำงเกำะ กรรมกำร 
   2.4  นำยพิสิทธ์ิ  ยั้งประยุทธ์   ผอ.รร.บ้ำนนำสวน กรรมกำร 
   2.5  นำยธงชัย  นนท์สันต์ ผอ.รร.บ้ำนโกรกตำรอด กรรมกำร 
   2.6  นำงอังคณำ  คุณฑี                       นักวิชำกำรศึกษำ                                กรรมกำร 
   2.7  นำงช่อผกำ  ชูเลิศ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
   2.8  นำงสำวถนอมศรี  อัมพร ผอ.กลุ่มบรหิำรกำรเงินและสินทรัพย ์ กรรมกำร 
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  2.9  นำงเยี่ยมพร  ชิตณรงค์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
  2.10 นำงวิลำวัลย์  ทองแย้ม ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร/เลขำนุกำร 

          3. คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ดังน้ี 
  3.1  นำยอ ำนำจ  สุนทรธรรม ผอ.รร.อนบุำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม ประธำนกรรมกำร 
  3.2  นำยสุวิทย์  ศรีจันทร ์ ผอ.รร.อนบุำลศรีสวัสดิ ์ รองประธำน 
  3.3  นำยสุรพล  พละศักดิ์ ผอ.รร.บ้ำนใหม่ (จินำภักดิ์วิทยำ) กรรมกำร 
  3.4  นำยยงยศ  ทัศนะพยัคฆ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                                     กรรมกำร 
  3.5  นำยสมยศ  ส ำเนียงงำม                ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                                     กรรมกำร 
  3.6  นำยวิวรรธน์  วรรณศิริ   ผอ.รร.บ้ำนหนองตำบง่ กรรมกำร 
  3.7  นำยตระกำร  อุดมวงศ์ศิร ิ ผอ.รร.วัดขุนไทยธำรำรำม กรรมกำร 
  3.8  นำงยุกฟ้ำ  พวงธรรม ผอ.รร.ลุ่มโป่งเสี้ยว กรรมกำร 
  3.9  นำงฐิติพร  เมธเมธี นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร กรรมกำร 
  3.10  นำงเบญญำภำ  เพิ่มพูน นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร กรรมกำร 
  3.11 นำงสำวพัฒนำ  อภิรัชตำนนท์ ผอ.กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล กรรมกำร/เลขำนุกำร 

         4. คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป ดังน้ี 
  4.1 นำงเตือนใจ  รักษำพงษ์ ผอ.รร.วัดศรีโลหะรำษฎรบ์ ำรงุ ประธำนกรรมกำร 
  4.2 นำยสิทธิพล  ปำนกลำง ผอ.รร.บ้ำนวังด้ง รองประธำน 
  4.3 นำยชีวิน  จินดำโชติ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                                     กรรมกำร 
  4.4 นำยยุทธชัย  ปุณยปัญนำนนท์             ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                                     กรรมกำร 
  4.5 นำยสมนึก  พงษ์สกุล ผอ.รร.บ้ำนหนองไผ ่ กรรมกำร 
  4.6 นำงสำวเพ็ญพิมล บุญรักษำทรพัย์  ผอ.รร.วัดถ้ ำมังกรทอง กรรมกำร 
  4.7 นำงทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์ ผอ.รร.วัดพุน้อย กรรมกำร 
  4.8 นำงสำวจริยำ  สีคุณ ผอ.รร.บ้ำนห้วยไร ่ กรรมกำร 
  4.9 นำงสิริรัศมี  ปฐมวีรำวรรธน ์ ผอ.รร.บ้ำนท่ำมะเฟือง กรรมกำร 
  4.10 นำยบุญเลิศ  แสวงทอง ผอ.รร.บ้ำนวังตะเคียน กรรมกำร 
  4.11 นำงพิชญำวรรณี  อุ่นเรือนงำม นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
  4.12 นำงสำวนวมลลิ์  วงษ์สนิท รักษำกำร ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร/เลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ด ำเนนิกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภำพกำรศึกษำทำงรำชกำรต่อไป 

 ทั้งนี้  ให้มีผลบงัคับใช้ตั้งแต่วันที่แต่งตั้งนี้ เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่    15  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2560 
 

                                  
                                                  (นำยวิทยำเกียรต ิ เงินดี) 
                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 


