
 

(ส าเนา) 

ค าสั่งส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  AWARDS) 

ครั้งที่ ๖ ประจ าปี  ๒๕๕๙  ระดับภาคใต้ 

................................................................................ 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ก าหนดให้มีการประกวดผลงานสถานศึกษาและบุคคลรางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ระดับภาคใต้  ก าหนดจัดการประกวดผลงาน ในวันที่  ๑๘ – ๑๙  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙   ณ  โรงแรมเอส ดี พี ระนอง   อ าเภอเมือง  จังหวัดระนอง   นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกวดหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ครั้งที่ ๖
ประจ าปี  ๒๕๕๙  ระดับภาคใต้  ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม  ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม  รองผู้บริหาร
สถานศึกษายอดเยี่ยม  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  และลูกจ้างยอดเยี่ยม  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 

  ๑. นางศรีจิตต์  ขวัญแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายณัฐพงศ์  บ ารุง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ๓. นายสมควร  คงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา กรรมการ 
  ๔. นายวชิระ  ขวัญเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓  กรรมการ 
   จังหวัดสงขลา  
  ๕. นายสัญญา  ศรีสัยยาสน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ 
   ประจ าจังหวัดสตูล  
  ๖. นายกมล  สุวรรณเอกฉัตร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ กรรมการ 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ๗. นายประชา  โชติรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  กรรมการ 
   สุราษฎร์ธานี  
  ๘. นางนิภา   อุตรา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ 
   ประจ าจังหวัดระนอง 

/๙.  นายสุรัตน์... 



  
  ๙. นายสุรัตน์  บุญฤทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ประจ าจังหวัดปัตตานี  
  ๑๐. นางเดือนวดี  เสนช ู รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการและ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑. นางถวิล  คงสุวรรณ ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและ 
   โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒. นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการและ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่

  ๑. วางแผนการด าเนินงานการประกวดผลงานของสถานศึกษาและบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

  ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและ

สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้  

  ๓. วางแผนการจัดวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดนิทรรศการและการ

น าเสนอผลงานของผู้เข้าประกวด 

  ๔. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของสถานศึกษาและผู้เข้าประกวดทุกประเภทรางวัล 

  ๕. ด าเนินการประกวดผลงานตามวัน เวลาที่ก าหนด และก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้การ

ด าเนินการประกวดมีความโปร่งใส 

  ๖. ให้ค าปรึกษาเสนอแนะ แนะน า และอ านวยความสะดวกในการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  

(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

 ๒.  คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบด้วย 

  ๑. นายกมล  สุวรรณเอกฉัตร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 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  ผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 
  ๘. นายประชา  โชติรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี กรรมการ 
  ๙. นายสมควร  คงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา  กรรมการ 
  ๑๐. นายสัญญา  ศรีสัยยาสน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสตลู กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวนงลักษณ์  กุลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกระบี ่กรรมการ 
  ๑๒. นางสุพรรณา  แก้วเพ่ิมพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒  กรรมการ 
    จังหวัดสตูล  
  ๑๓. นางวนิดา  สุรบรรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวดัภูเกต็ กรรมการ 
  ๑๔. นางถวิล  คงสุวรรณ ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 
  ๑๕. นางโกสุม  วรรณเมธ ี ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 
 

 มีหน้าที่  ประเมินผลงานรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.(OBEC  AWARDS)  ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  และคู่มือการ

ประเมินฯ  ในส่วนโรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชา 

นุเคราะห์ และส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  ประกอบด้วย 
 

  ๑. นางศรีจิตต์  ขวัญแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนงลักษณ์  กุลพิพัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   ประจ าจังหวัดกระบี่  
  ๓. นางนิภา  อุตรา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ 
   ประจ าจังหวัดระนอง  
  ๔. นายปรีชา   สัจจกุล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ กรรมการ 
   จงัหวัดระนอง  
  ๕. นางเดือนวดี  เสนช ู รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 
  ๖. นางถวิล  คงสุวรรณ ์ ครูช านาญการพเิศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางโกสุม  วรรณเมธ ี ครูช านาญการพเิศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการและ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘. นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน ์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการและ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙. นางสาวรัตนวดี  สุดเอื้อม พนักงานธุรการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการและ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
 



 มีหน้าที ่

  ๑.รับใบสมัคร  รับผลงานของผู้เข้าประกวด ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด จัดตารางรายการแข่งขัน ประกาศ

สถานที่จัดการประกวด ประกาศสถานศึกษาและบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าประกวด

และคณะกรรมการประเมินผลงาน 

  ๒.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้าประกวดทุก

รายการ 

  ๓. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการด าเนินงานการจัดการประกวดรางวัล

ทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  AWARDS) 

  ๔. รวบรวมเอกสารรายงานผลและผลการตัดสินจากคณะกรรมการทุกชุด  ตรวจสอบความถูกต้อง 

  ๕. จัดท ารายงานผลพร้อมเอกสารผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ในระดับภาคให้ส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษทั้งในรูปเอกสารและไฟล์แนบ 

  ๖.ประมวลผลการตัดสินรางวัลทุกประเภท น าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานให้ความเห็นชอบ และเสนอผล

การตัดสินผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และในรูปแบบเอกสาร 
 

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  ประกอบด้วย 
 

  ๑. นายสมควร  คงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวชิระ  ขวัญเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ รองประธานกรรมการ 
   จังหวัดสงขลา  
  ๓. นายสัญญา  ศรีสัยยาสน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ 
   ประจ าจังหวัดสตูล  
  ๔. นางสุพรรณา  แก้วเพ่ิมพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการและเลขานุการ 
   จังหวัดสตูล  
  ๕. นางเพ็ญศรี  นิสโร รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษา กรรมการ 
   จังหวัดสงขลา และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ 

  ๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของสถานศึกษาและบุคคลที่สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ๒. ประสานแจ้งผลการตรวจสอบสถานศึกษาและบุคคลที่มีคุณสมบัติให้กับผู้ดูแลระบบงานประกวดรางวัล 

ทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคใต้  (การศึกษาพิเศษ) 

  ๓. รวบรวมผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

/๕. คณะกรรมการ... 



 ๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ ประกอบด้วย 
 

  ๑. นายวชิระ  ขวัญเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ ประธานกรรมการ 
     จังหวัดสงขลา  
  ๒. นางสาวทวีวรรณ  พงศ์จินต์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
     โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา  
  ๓. นางนภาพร  คงสอน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 
  ๔. นายสุรัตน์  บุญฤทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  กรรมการ 
     ประจ าจังหวัดปัตตานี และเลขานุการ 
  ๕. นางเดือนวดี  เสนช ู รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 

      และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  

  ๑. เบิก-จ่ายงบประมาณ  ควบคุมการเบิกจ่ายและการจัดท าเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน  

บัญชี  และพัสดุ 

  ๒. สรุปและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

  ๑. นางนิภา  อุตรา  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประธานกรรมการ 
     ประจ าจังหวัดระนอง  
  ๒. นางเดือนวดี  เสนช ู รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 
  ๓. นายปรีชา  สัจจกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๓๘  กรรมการ 
     จังหวัดระนอง  
  ๔. นางโกสุม  วรรณเมธ ี ครูช านาญการพเิศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 
      และเลขานุการ 
  ๕. นางถวิล  คงสุวรรณ ์ ครูช านาญการพเิศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ 

      และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าที่... 

 

 

 



 มีหน้าที่ 

  ๑. ประสานการจัดสถานทีใ่ห้เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินงานจัดประกวดรางวลัทรงคุณค่า  สพฐ. 

(OBEC AWARDS)  

  ๒. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯฝ่ายต่างๆ 

 

   ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินฯ ต่อไป 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
     (นางญาณกร   จันทหาร) 
          ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 

 

 


