คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ที่ ๒๔๗/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล
(Distance Learning : DL)
.............................................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดดําเนินโครงการจัดประชุมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน ICT ประจําปงบประมาณ 2560 โดยแบงเปน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่
๑ การพัฒนา DLIT โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในระบบ Online และ
Offline กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรมไดกําหนด รายละเอียดการจัด ประชุมปฏิบัติการ ไปตามศูนยเครือขาย
ประจําอําเภอ จํานวน ๕ จุด คือ อําเภอเชียงคาน (โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห”) อําเภอทาลี่
(โรงเรียนบานทาลี่) อําเภอเมืองเลย (โรงเรียนเมืองเลย) อําเภอปากชม (โรงเรียนชุมชนบานปากชม) และอําเภอนา
ดวง (โรงเรียนชุมชนบานนาดวง) ระหวางวันที่ ๒๕ พ.ค. – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๑.๑ นายรอง ปญสังกา
ผอ.สพป.ลย. ๑
๑.๒ นายสมพงษ พรมใจ
รอง ผอ. สพป.ลย.๑
๑.๓ นายสุขสันต นาหัวนิน รอง ผอ. สพป.ลย.๑
๑.๔ นางจํานงค ศรีมังกร
ผอ.กลุมนิเทศติดตามฯ
๑.๕ ผูอํานวยการกลุม ฯ ทุกกลุม
๑.๖ หัวหนากลุมงานนิเทศ ฯ ทุกกลุมงาน
๑.๗ ประธานกลุมคุณภาพการศึกษา ทุกกลุม ฯ
๑.๘ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาลี่
๑.๙ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห”
๑.๑๐ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปากชม
๑.๑๑ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานนาดวง
๑.๑๒ ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเลย
๑.๑๓ นายธงชัย โกมลไสย
ศึกษานิเทศก
๑.๑๔ นายมณฑล พรอมสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
๑.๑๕ นายประทีป จิตตงามขํา นักวิชาการคอมพิวเตอร
๑.๑๖ นายจักรกริช อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีฯ
มีหนาที่ วางแผน และใหคําปรึกษาการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ

-๒๒. คณะกรรมการวิทยากร ประกอบดวย
๒.๑ นางจํานงค ศรีมังกร
ผอ.กลุมนิเทศติดตามฯ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายมงคล คณะศิริวงค ศึกษานิเทศก
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายวีระเดช มณีนพ
รอง ผอ.โรงเรียนเมืองเลย
กรรมการ
๒.๔ นายบัวผัน ศรีชมชื่น
ครูโรงเรียนบานตาดซอ
กรรมการ
๒.๕ นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน ครู โรงเรียนเมืองเลย
กรรมการ
๒.๖ นางสาวนิตยา หยองเอน ครู โรงเรียนบานนาดอกคํา
กรรมการ
๒.๗ นางสาวศิวพร พันธมุก
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมา ฯ” กรรมการ
๒.๘ นายดนุพล คําพา
ครู โรงเรียนบานนาซาว
กรรมการ
๒.๙ นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ ครู โรงเรียนบานกกดู
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวอนุจรี ประสาวะนัง ครู โรงเรียนบานติ้วนอย
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวเบญจมาส ตอมจันทร ครู โรงเรียนบานหวยบอซืน กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวกิรติกา ศรพรหม ครู โรงเรียนบานหวยอาลัย
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวดวงดาว สานสิงห ครู โรงเรียนบานขอนแกนหนองบอน
กรรมการ
๒.๑๔ นายภาสกร ทุมสงคราม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
กรรมการ
๒.๑๕ นายธงชัย โกมลไสย
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๖ นายมณฑล พรอมสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขาฯ
๒.๑๗ นายจักรกริช อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีฯ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
มีหนาที่ วางแผน เตรียมการ และใหความรู พัฒนาการใชสื่อ DLIT โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต ๑ ในระบบ
Online และ Offline แกผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ ใหเปนไปตามกิจกรรมในตารางที่กําหนด
๓. คณะกรรมการฝายติดตั้งระบบ และจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย
๓.๑ นายมณฑล พรอมสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ ครู โรงเรียนบานใหม
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายอดิศร สุขเสริม
ครู โรงเรียนบานคกเลา
กรรมการ
๓.๔ นายฤทธิ์อนันต พลซา ครู โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด กรรมการ
๓.๕ นายปยมิตร รามศิริ
ครู โรงเรียนบานนาคอ
กรรมการ
๓.๖ นายยุทธพล ศรีพล
ครู โรงเรียนรมเกลาบานชมเจริญ กรรมการ
๓.๗ นายกมล วันทากิจ
ครู โรงเรียนบานทาบม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ นายจักรกริช อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีฯ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
มีหนาที่ ติดตั้งระบบ จัดทํา Internet ใหกับโรงเรียน และประสานงาน อาคารสถานที ที่ใชจัดอบรม จํานวน ๕ จุด
โดยใหดําเนินการกอนการประชุม ๑ วัน

-๓๔. คณะกรรมการฝายเทคนิค ไฟฟา และจัดหาอุปกรณ ประกอบดวย
๔.๑ นายมงคล คณะศิริวงค ศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายทองพัสดุ ตัญญาภักดิ์ ครู โรงเรียนบานทาลี่
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายศิริ คณะศิริวงค
ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
กรรมการ
๔.๔ นายสําเนียง ศรีบุรินทร ครู โรงเรียนบานนาสี ฯ
กรรมการ
๔.๕ นายชัยภูษิต พงศสัมพันธ ครู โรงเรียนชุมชนบานนาดวง กรรมการ
๔.๖ นายพงษสุรการ แสงพราว ครู โรงเรียนบานชุมชนบานปากหวย กรรมการ
๔.๗ นายทีปกร โพธิ์จันทร
ครู โรงเรียนบานกกทอง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ
ครู โรงเรียนเมืองเลย
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
มีหนาที่ ติดตั้งระบบไฟฟา จัดหาวัสดุ อุปกรณ พรอมทั้งดูแล ควบคุมระบบตลอดการจัดกิจกรรม ทั้ง ๕ จุด
๕. คณะกรรมการฝายพิธีกร และประชาสัมพันธ ประกอบดวย
๕.๑ นายทัถชัย โสภาพันธ
ศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางจันทรเพ็ญ ปุณนุวงศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๕.๓ นายดนุพล คําพา
ครู โรงเรียนบานนาซาว
กรรมการ
๕.๔ นายจักรกริช อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีฯ สพป.ลย.๑ กรรมการ
๕.๕ นางณัชชา ทีนา
นักประชาสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ นายรัฐเขต พานิช
นักประชาสัมพันธ
กรรมการและผูชวยฯ
มีหนาที่ เปนพิธีกรดําเนินรายการ บันทึกภาพกิจกรรม และประชาสัมพันธ การดําเนินกิจกรรม ใหเปนไปตาม
ตารางที่กําหนด
๖. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ
ประกอบดวย
๖.๑ นายกฤต สุวรรณพรหม รอง ผอ. สพป.ลย.๑
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชุมพร ธีรศิลป
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินฯ
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายธันยพงศ งอยปดพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
๖.๔ นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
กรรมการ
๖.๕ นางสาวธัญญรวี ศรีชัยนิธิวุฒิ เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการเลขานุการ
มีหนาที่ จัดซื้อและเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการ พรอมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
ใหผูที่ไดรับการ แตงตั้งเปนคณะกรรมการทุกคณะ ไดปฏิบัติงาน ดวยความเครงครัดใน บทบาทและ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดผลดีที่เปนประโยชนตอทางราชการและหนวยงาน ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายรอง ปญสังกา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

