
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ที่ 471/๒๕๖0 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
......................................... 

 
  ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้หน่วยงำนใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
นครศรีธรรมรำช สำระส ำคัญประกอบด้วย เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิต โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ 

  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
นครศรีธรรมรำช  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 

  ๑.คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    ๑.๒ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    ๑.๓ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

  มีหน้ำทีค่วบคุม ดูแล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์   

 ๒. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบด้วย 
๒.๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ประธำนคณะท ำงำน 
๒.๒ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช รองประธำนคณะท ำงำน 
๒.๓ นำยษฐำ ขำวข ำ ผู้แทนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
คณะท ำงำน 

2.4 รองศำสตรำจำรย์วิมล  ด ำศรี ผู้แทนอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ 

คณะท ำงำน 

2.5 นำยภักดี  เหมทำนนท์ ผู้แทนอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ 

คณะท ำงำน 

๒.๖ นำยเผชิญ  อุปนันท์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

คณะท ำงำน 

๒.๗ นำงสำวละมุญ  จินกระวี ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะท ำงำน 
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๒.๘ นำงจุฑำรัตน์  มำนะชนม์ ผอ.กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ คณะท ำงำน 

๒.๙ นำงทิพย์วัน  ชูหน ู ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน คณะท ำงำน 

๒.๑0 นำงปรีญำ  อ่อนสูง ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน คณะท ำงำน 

๒.๑๑ นำงธนวรรณ  เภรีฤกษ์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล คณะท ำงำน 

๒.๑๒ นำงสำวดำวรุณี  มีแสง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน คณะท ำงำน 

๒.๑๓ นำงเรวดี  พงเสนำ นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๒.๑๔ นำยวิลำศ  ชูช่วย ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๒.๑๕ นำงจิรำพร  ชิณวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๒.๑๖ นำยสุภรณ์  แสงผะกำย ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๒.๑๗ นำงสำวศิริมนตร์  ชิณวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๒.๑๘ ดร.เกศกนก ณ พัทลุง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๒.๑๙ นำงดำวน้อย ญำณสูตร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๒.๒0 นำงจันทรำ  ด่ำนคงรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ เชี่ยวชำญ คณะท ำงำน 
๒.๒๑ นำงสำวเกษรำ บริสุทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๒ นำงสำวรัตนำ  อินทรพฤกษำ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๓ นำงสมจินต์  กลับกลำย ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๔ นำยเริงบพิธ  เพชรคง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๕ นำงวนิดำ  ทองนุ่น ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๖ นำงประทุม  บำรมีวุฒิ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๗ นำงสำวพัชรดำ  ลิขิตกำร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๘ นำงอภิสรำ  มีนิ่ม นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๒.๒๙ นำงเณศรำ  สุวรรณำ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓0 นำงสำวเพ็ญศรี  ทศพร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓๑ นำงสำวณัฐชยำ  เอียดขนำน ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓๒ นำยวชัรพงศ์  ไชยศร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓๓ นำยธีรศักดิ์  ศักดิ์ศรี ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
2.34 นำงสุวคนธ์  บวัรัตนกำญจน์ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓5 นำงแสงจันทร์  นำคปลัด นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
2.36 นำงสุพรรณี  สิงหเทศ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓7 นำงนงนภัส  ปรชีำรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓8 นำงพวงเพ็ญ  จิตรจ ำนอง นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๓9 นำงนวพร  ผอมด ำ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.40 นำงศิริพร ศิริคุณ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.41 นำงนงค์นำฎ  ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๔2 นำงอำธัญญำ วรพฤกษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๔3 นำงสุดำ  จันทร์สน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
2.44 นำงสิริอร  อินทร์แก้ว นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๒.๔5 นำงสำวเรวดี  สุขเสนำ นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร คณะท ำงำน 
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๒.๔6 นำงสำวรัตนำภรณ์  หนูแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 

๒.๔7 นำงเพ็ญนภำ  โชติพงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๔8 นำงบุญยืน  เลี้ยงสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๔9 นำงศิริพร  ธรรมชำติ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.50 นำยชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis ) ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร 
ยุทธศสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร  ตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๙ และแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ตำมกรอบแนวทำงที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ตำมบริบทและควำมต้องกำรของพ้ืนที่ในกำรจัด
กำรศึกษำ และปฏิบัติกำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  

  ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
 มีหน้ำที่วิเครำะห์แผนงำนโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้อง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจุดเน้นของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย สู่กำรปฏิบัติ และเร่งรัดติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน ประสำนผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของโครงกำร โดยรวบรวมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมื่อสิ้นสุดแผนงำน
โครงกำรดังนี้  
  ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ คู่คุณธรรม
ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร      รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ประธำนกรรมกำร 

  ๓.๑.๒ นำยเผชิญ  อุปนันท์      ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำม                          กรรมกำร                   
                                                        และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ           
  ๓.๑.๓ นำงปรีญำ  อ่อนสูง        ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน              กรรมกำร 
  ๓.๑.4 นำงจิรำพร  ชิณวงศ์      ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
  ๓.๑.5 นำงสำวศิริมนตร์  ชิณวงศ์      ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
  ๓.๑.6 นำยสภุรณ์  แสงผะกำย      ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำร 
  ๓.๑.7 นำงสมจินต์ กลับกลำย      ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
  ๓.๑.8 นำงสำวณัฐชยำ เอียดขนำน    ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร                                         กรรมกำร 
  ๓.๑.9 นำงสุพรรณี  สิงหเทศ     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
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          ๓.๑.๑0 นำงนวพร  ผอมด ำ         นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร               กรรมกำร 
  ๓.๑.๑1 นำงนงนภัส  ปรีชำรตัน์      นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๓.๑.๑2 นำงพวงเพ็ญ  จิตรจ ำนอง     นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒   กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร      รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๒.๒ นำงสวุคนธ์  บัวรัตนกำญจน์    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
  ๓.๒.๓ นำงสุพรรณี  สิงหเทศ     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                     กรรมกำร 
  ๓.๒.๔ นำงศิริพร  ศิริคุณ       นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๓.๒.๕ นำงนงค์นำฎ  ศรีเมือง      นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
  ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   กำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๓.๓.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร      รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๓.๒ นำงธนวรรณ  เภรีฤกษ์      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล             กรรมกำร 
  ๓.๓.๓ นำงสำวศิริมนตร์  ชิณวงศ์      ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
  ๓.๓.๔ นำงแสงจันทร์  นำคปลัด      นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔   กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ตลำดแรงงำน ประกอบด้วย 
  ๓.๔.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร      รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๔.๒ นำยวิลำศ  ชูชว่ย                ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร 
  ๓.๔.๓ นำงสุดำ  จันทร์สน        นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร              กรรมกำร 
  ๓.๔.4 นำงเพ็ญนภำ  โชติพงศ์      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                        ช ำนำญกำร      

  ๓.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕   กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี 

ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๓.๕.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร      รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๕.๒ นำงทิพย์วัน  ชูหนู      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน                   กรรมกำร 
  ๓.๕.๓ นำงสำวศิริมนตร์  ชิณวงศ์      ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
  ๓.๕.๕ นำงอภิสรำ  มีนิ่ม       นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๓.๕.๔ นำงอำธัญญำ วรพฤกษ์      นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๓.๖ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖   กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพ่ือกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๓.๖.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร      รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๖.๒ นำงสำวรัตนำภรณ์  หนูแก้ว    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                       กรรมกำร 
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  ๓.๖.๓ นำงศิริพร  ธรรมชำติ      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  3.6.4 นำงบุญยืน  เลี้ยงสกุล   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

  ๓.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗   กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นสำกล ประกอบด้วย 
  ๓.๗.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร      รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๗.๒ ดร.เกศกนก  ณ พัทลุง      ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร 
  ๓.๗.๓ นำยชัยยศ อลงกตกิตติคุณ      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๓.๗.๔ นำงสำวเรวดี  สุขเสนำ      นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณในการจัดท าแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
๔.๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ประธำนคณะท ำงำน 
๔.๒ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช รองประธำนคณะท ำงำน 
๔.๓ นำยเผชิญ  อุปนันท์ ปฎิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
คณะท ำงำน 

๔.๔ นำงสำวละมุญ  จินกระวี ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะท ำงำน 

๔.๕ นำงจุฑำรัตน์  มำนะชนม์ ผอ.กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ คณะท ำงำน 

๔.๖ นำงทิพย์วัน  ชูหน ู ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน คณะท ำงำน 

๔.๗ นำงปรีญำ  อ่อนสูง    ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกจิกำรนักเรียน คณะท ำงำน 

๔.๘ นำงธนวรรณ  เภรีฤกษ์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล คณะท ำงำน 

๔.๙ นำงสำวดำวรุณี  มีแสง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน คณะท ำงำน 

๔.๑0 นำงเรวดี  พงเสนำ นักประชำสัมพนัธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๔.๑๑ นำยวิลำศ  ชูช่วย ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๔.๑๒ นำงจิรำพร  ชิณวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๔.๑๓ นำยสุภรณ์  แสงผะกำย ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๔.๑๔ นำงสำวศิริมนตร์  ชิณวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๔.๑๕ ดร.เกศกนก ณ พัทลุง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

๔.๑๖ นำงดำวน้อย ญำณสูตร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

4.17 นำงสำวรัตนำภรณ์  หนูแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 

4.18 นำงเพ็ญนภำ  โชติพงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.19 นำงบุญยืน  เลี้ยงสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.20 นำงศิริพร  ธรรมชำติ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.21 นำยชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
 
มีหน้าที่ 
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 พิจำรณำงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตำมกรอบแนวทำงที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

๕. คณะท างานฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
5.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประธำนคณะท ำงำน 
5.๒ นำงสำวละมุญ  จินกระวี ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะท ำงำน 

5.๓ นำงอภิสรำ  มีนิ่ม นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
5.๔ นำงบุญยืน  เลี้ยงสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

5.๕ นำงสำวดำวรุณี  มีแสง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
คณะท ำงำน/
เลขำนุกำร 

5.๖ นำงสำวสรวีย์  มูสิกะ  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร 
คณะท ำงำน/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่  

จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเบิก – จ่ำย  (ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบี้ยเลี้ยงพำหนะ) กำรจัดซื้อ               
จัดจ้ำง พร้อมทั้งบริหำรงบประมำณให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตำมวัตถุประสงค์  
 
๖. คณะท างานฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 

๖.๑ นำยไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประธำนคณะท ำงำน 
๖.๒ นำงอภิสรำ มีนิ่ม นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
๖.๓ นำงบุญยืน  เลี้ยงสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

๖.๔ นำงสุดำ  จันทร์สน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๖.๕ นำงพวงเพ็ญ  จิตรจ ำนอง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๖.๖ นำงนวพร ผอมด ำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๖.๗ นำงอำธัญญำ วรพฤกษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
6.8 นำงสิริอร  อินทร์แก้ว  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๖.9 นำงศิริพร  ธรรมชำติ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร คณะท ำงำน 

๖.10 นำงสำวเรวดี สุขเสนำ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร คณะท ำงำน 
๖.๑1 นำงสำวรัตนำภรณ์  หนูแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 

๖.๑2 นำงเพ็ญนภำ  โชติพงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
คณะท ำงำน/ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖.๑3 นำยชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร 
คณะท ำงำน/ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลทำงกำรศึกษำ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จัดหำสถำนที่ประชุม จัดท ำบัญชี                 
ลงเวลำ รับลงทะเบียน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกกำรประชุมและประสำนงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดท ำ
ต้นฉบับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  
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