(สาเนา)
คาสั่งสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ ๖ ประจาปี ๒๕๕๙ ระดับภาคใต้
................................................................................
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการประกวดผลงานสถานศึกษาและบุคคลรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ กาหนดจัดการประกวดผลงาน ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอส ดี พี ระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง นั้น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกวดหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖
ประจาปี ๒๕๕๙ ระดับภาคใต้ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม รองผู้บริหาร
สถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม และลูกจ้างยอดเยี่ยม ดังรายนามต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
๒. นายณัฐพงศ์ บารุง

ผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. นายสมควร คงแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
๔. นายวชิระ ขวัญเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓
จังหวัดสงขลา
๕. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสตูล
๖. นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. นายประชา โชติรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สุราษฎร์ธานี
๘. นางนิภา อุตรา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระนอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๙. นายสุรัตน์...

๙. นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ประจาจังหวัดปัตตานี
๑๐. นางเดือนวดี เสนชู
รองผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผนการดาเนิน งานการประกวดผลงานของสถานศึกษาและบุคคลตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและ
สถานศึกษาในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้
๓. วางแผนการจัดวัส ดุอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการจัดนิทรรศการและการ
นาเสนอผลงานของผู้เข้าประกวด
๔. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของสถานศึกษาและผู้เข้าประกวดทุกประเภทรางวัล
๕. ดาเนินการประกวดผลงานตามวัน เวลาที่กาหนด และกากับ ติดตาม แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การ
ดาเนินการประกวดมีความโปร่งใส
๖. ให้ คาปรึ กษาเสนอแนะ แนะนา และอ านวยความสะดวกในการประกวด รางวั ล ทรงคุณ ค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖ ประจาปี ๒๕๕๙
๒. คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย
๑. นายกมล สุวรรณเอกฉัตร

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ ประธานกรรมการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. นายนิพนธ์ นิกาจิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายสมศักดิ์ ชัยมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
/๗. นางศรีจิตต์...

๗. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
๘. นายประชา โชติรัตน์
๙. นายสมควร คงแสง
๑๐. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์
๑๑. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์
๑๒. นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน
๑๓. นางวนิดา สุรบรรณ์
๑๔. นางถวิล คงสุวรรณ์
๑๕. นางโกสุม วรรณเมธี

ผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ธานี กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสตูล กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกระบี่ กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ
จังหวัดสตูล
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ

มีหน้าที่ ประเมินผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และคู่มือการ
ประเมินฯ ในส่วนโรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์ก ารศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ และส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย
๑. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
๒. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดกระบี่
๓. นางนิภา อุตรา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระนอง
๔. นายปรีชา สัจจกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘
จังหวัดระนอง
๕. นางเดือนวดี เสนชู
รองผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
๖. นางถวิล คงสุวรรณ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
๗. นางโกสุม วรรณเมธี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
๘. นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
๙. นางสาวรัตนวดี สุดเอื้อม พนักงานธุรการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
/มีหน้าที่...

มีหน้าที่
๑.รับใบสมัคร รับผลงานของผู้เข้า ประกวด ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด จัดตารางรายการแข่งขัน ประกาศ
สถานที่จัดการประกวด ประกาศสถานศึกษาและบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ พิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าประกวด
และคณะกรรมการประเมินผลงาน
๒.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสาหรับคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้าประกวดทุก
รายการ
๓. ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการดาเนินงานการจัดการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
๔. รวบรวมเอกสารรายงานผลและผลการตัดสินจากคณะกรรมการทุกชุด ตรวจสอบความถูกต้อง
๕. จั ด ทารายงานผลพร้ อมเอกสารผลงานการประกวดรางวัล ทรงคุณ ค่า สพฐ. ในระดับ ภาคให้ ส านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษทั้งในรูปเอกสารและไฟล์แนบ
๖.ประมวลผลการตัดสินรางวัลทุกประเภท นาเสนอคณะกรรมการดาเนินงานให้ความเห็นชอบ และเสนอผล
การตัดสินผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และในรูปแบบเอกสาร
๔. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบด้วย
๑. นายสมควร คงแสง
๒. นายวชิระ ขวัญเพชร

ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓
จังหวัดสงขลา
๓. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสตูล
๔. นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒
จังหวัดสตูล
๕. นางเพ็ญศรี นิสโร
รองผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสงขลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของสถานศึกษาและบุคคลที่สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒. ประสานแจ้งผลการตรวจสอบสถานศึกษาและบุคคลที่มีคุณสมบัติให้กับผู้ดูแลระบบงานประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคใต้ (การศึกษาพิเศษ)
๓. รวบรวมผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
/๕. คณะกรรมการ...

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ ประกอบด้วย
๑. นายวชิระ ขวัญเพชร
๒. นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์
๓. นางนภาพร คงสอน
๔. นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
๕. นางเดือนวดี เสนชู

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓
จังหวัดสงขลา
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดปัตตานี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. เบิก-จ่ายงบประมาณ ควบคุมการเบิกจ่ายและการจัดทาเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน
บัญชี และพัสดุ
๒. สรุปและรายงานผลการใช้งบประมาณ
๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑. นางนิภา อุตรา
๒. นางเดือนวดี เสนชู
๓. นายปรีชา สัจจกุล
๔. นางโกสุม วรรณเมธี
๕. นางถวิล คงสุวรรณ์

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการ
ประจาจังหวัดระนอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ กรรมการ
จังหวัดระนอง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ
และเลขานุการ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
/มีหน้าที่...

มีหน้าที่
๑. ประสานการจัดสถานทีใ่ ห้เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินงานจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)
๒. จัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯฝ่ายต่างๆ
ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางญาณกร จันทหาร)
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

