คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๒๑ / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูรูปแบบครบวงจร
………………………………
ตำมที่รัฐบำลมีภำรกิจหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภำยใต้กำรนำของ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง (High Income Country) ด้วยกำร
ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงกำรเร่งพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมพร้อม
ในด้ำนทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นกำรพัฒนำกำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตำมยุทธศำสตร์ที่ 5
นอกจำกนี้นำยกรัฐมนตรี มีข้อสั่งกำรให้เร่งดำเนินกำรยกระดับศักยภำพบุคลำกรภำครัฐทุกระดับ ด้ำนทักษะดิจิทัล
(Digital Skills) โดยมีกรอบแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลและกำหนดทิศทำงในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
เชิงดิจิทัลของภำครัฐไทยให้มีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม และยั่งยืน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มีนโยบำยพัฒนำข้ำรำชกำรครูให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล จึงได้จัดให้มีหลักสูตรและประกำศหลักสูตรและ
หน่วยการพัฒนาข้าราชการครู
เพื่อให้กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูในสังกัดเป็นไปอย่ำงมีคุ ณภำพและตรงกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร
นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรำยชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร
๑. นำยมำรุต อุปนิสำกร ผอ.สพป.มุกดำหำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยณรงค์ โล่ห์คำ
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสุริยะ ใจวงษ์
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยประภำส ไชยมี
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยมนตรี ลำดนำเลำ
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
กรรมกำร
๖. นำงวิหำญ พละพร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินฯ
กรรมกำร
๗. นำยประสพสุข จันเต็ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๘. นำยสำยันต์ ผำดโผน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
๙. นำงนวลออง ประยงค์หอม ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑๐. นำงนีรนำท ห้วยทรำย ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑๑. นำงสุพัตรำ พรมรักษำ ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
๑๒. นำยกิตติพล โคตรสุโพธิ์ ประธำนประธำนเครือข่ำยแก้วมุกดำมุกดำหำร
กรรมกำร
๑๓. นำยพศิณศักดิ์ กลำงประพันธ์ ประธำนเครือข่ำยคำอำฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษำ
กรรมกำร
1๔. นำยสุรชำติ แสนวิเศษ ประธำนเครือข่ำยสะพำนมิตรภำพ
กรรมกำร
1๕. นำยโอวำท สุเลิศ
ประธำนเครือข่ำยไตรมิตรนวพัฒน์
กรรมกำร
1๖. นำยอำทิตย์ ทองรอบ ประธำนเครือข่ำยเมืองน้ำทิพย์
กรรมกำร
1๗. นำยสมปอง เสียงล้ำ ประธำนเครือข่ำยคำชะอีคำบก
กรรมกำร
1๘. นำยทักษิณ คนซื่อ
ประธำนเครือข่ำยคำชะอีก้ำวหน้ำ
กรรมกำร
๑๙. นายบรม บารุงสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายหว้านใหญ่
กรรมการ

2
20. นำยประยุทธ ศรีเสน ประธำนเครือข่ำยคำชะอีศึกษำพัฒน์
กรรมกำร
21. นำยพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์ ประธำนเครือข่ำยดอนตำล
กรรมกำร
22. นำยจิตติพงษ์ มัธยม ประธำนเครือข่ำยภูสระดอกบัว
กรรมกำร
23. นำยอนันต์ ปริปุรณะ ประธำนเครือข่ำยภูผำเทิบพัฒนำ
กรรมกำร
24. นำยอุดม ส่วยโสภำ
ประธำนเครือข่ำยคำสร้อยนำอุดม
กรรมกำร
25. นำยอภิเชก เผ่ำภูไทย ประธำนเครือข่ำยธำรบังอี่
กรรมกำร
26. นำยสังคม วีระพันธ์ ประธำนเครือข่ำยร่มกกชัยพัฒนำ
กรรมกำร
27. นำยศิโรจน์ อำจวิชัย ประธำนเครือข่ำยดงหลวง
กรรมกำร
28. นำยสมบิล บริสุทธิ์ ประธำนเครือข่ำยดงหลวงตอนบน
กรรมการ
29. นำยวิทยำ วังคะฮำต ประธำนเครือข่ำยเมืองหนองสูง
กรรมกำร
30. นำยเสกสรรค์ อำจวิชัย ประธำนเครือข่ำยคีรีวงศึกษำ
กรรมกำร
31. นำยสโมสร หนองสูง คณะกรรมกำร กต.ปน.
กรรมกำร
3๒. นำยอดุลย์ ลมงำม
คณะกรรมกำร กต.ปน.
กรรมกำร
3๓. นำยชัยณรงค์ ฤทธิวงค์ คณะกรรมกำร กต.ปน.
กรรมกำร
34. นำยกำนต์ นักลำ
คณะกรรมกำร กต.ปน.
กรรมกำร
3๕. นำยปิโย ลุสุข
คณะกรรมกำร กต.ปน.
กรรมกำร
3๖. นำงทวิกำ บำรุงสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3๗. นำยถำวร บัณฑิตเสน ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3๘. นำยเสถียร ถิ่นมุกดำ ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3๙. นำงกรรณิกำร์ บัณฑิตแสน ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๔๐. นำงฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๔๑. นำงประยูรรัตน์ เดชประมวลพล ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๔๒. นำงสำวภัชรี ภูมิหำทอง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๔๓. นำงมิตรภูไทย หงษ์เวียง นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
กรรมกำร
๔๔. นำงทวินันท์ ไชยมำโย นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๔๕. นำงสำวขวัญกมล นครชัย นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๔๖. นำงสำวอนง เสียงเพรำะ นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๔๗. นำงสำวพรรมณี นำโสก นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๔๘. นำงสุรีพร ที่ดี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
กรรมกำร
๔๙. นำยอภัย ปริปุรณะ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕๐. นำงทวิกำ บำรุงสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕๑. นำยสุรทิน อุ่นเมือง
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕๒. นำงปรำณี เผ่ำเพ็ง
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕๓. นำงดวงฤดี เผ่ำภูไทย นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
พิจาณาคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบครบวงจร ตามทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศหลักสูตรและหน่วยการพัฒนาข้าราชการครู ให้สอดคล้องและตรงกับสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำร นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เพื่อให้กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูใน
สังกัดเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ พร้อมมีหน้าที่กากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์
ยุติธรรม เกิดผลดีต่อทางราชการ และให้ดาเนินการตามระเบียบการสอบโดยเคร่งคัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นายณรงค์ โล่ห์คา)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

