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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ที่ 424 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559
------------------------------------ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จะดาเนินการจัดทาแผน
ปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ไม่ซ้าซ้อน ต่อเนื่อง เป็นขั้นตอน และตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน อานวยการ
ความสะดวกในการดาเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายสุรินทร์ แก้วมณี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 นายอุดม สายโท
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
กรรมการ
1.3 นายธนู อักษร
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
กรรมการ
1.4 นางผกาภรณ์ พลายสังข์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
กรรมการ
1.5 นายรัตนศักดิ์ สาวจู
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและ
เลขานุการ
1.6 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีหน้าที่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย
2.1 นายสุรินทร์ แก้วมณี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
2.2 นายธนู อักษร
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
2.3 นายอุดม สายโท
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
2.4 นางผกาภรณ์ พลายสังข์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
2.5 นายรัตนศักดิ์ สาวจู
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2.6 นางเนาวนิตย์ แสงนาค
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2.7 นางพีโชบล ชาญนาวา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.8 นายฉัตรมงคล พูลศรี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
2.9 นางนพมาศ ประสาททอง ผู้อานวยการกลุ่มสถานศึกษาเอกชน
2.10 นางชามาภัทร ไข่แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.11 นายศุกล เทพหยด
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2.12 นางสาวอานวย ศรีอาวุธ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

2.13 นายอาดูล อ่าปลอด
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2.14 นายอานาจ ตินะมาตร
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2.15 นายสมศักดิ์ งูนิ่ม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2.16 นายนิเวช อินสุวอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ
2.17 นายสุวัฒน์ สายยืด
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ
2.18 นายสมศักดิ์ บุญขา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ
2.19 นายเกษตร มุกข์ดา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
2.20 นายทูลใจ ศรีพรหม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
2.21 นายนิคม กลิ่นปาน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
2.22 นายไพรสันต์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมครูและผู้บริหารอาเภอวัดโบสถ์
2.23 นายวัชรินทร์ ทับทองหลาง รองนายกสมาคมครูและผู้บริหารอาเภอพรหมพิราม
2.24 นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม นายกสมาคมครูและผู้บริหารอาเภอนครไทย
2.25 นายแสวง เมฆแสงสี
นายกสมาคมครูและผู้บริหารอาเภอชาติตระการ
2.26 ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ทุกคน
2.27 นายนฤดล คุณยศยิ่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
2.28 นางสาวจันจิรา อุน่ ไพร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
2.29 นางศุลีพร พร้าโมต
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
2.30 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
2.31 นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
2.32 นางบุญญาณี โชติธนธัญญานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
2.33 นางบุญญานุช พรหมมินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2.34 นางจุรีพร กุลคง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2.35 นางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
3. คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559 มีหน้าที่ วิเคราะห์ สังเคราะห์
แผน/โครงการ การจัดทาแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย
3.1 นายธนู อักษร
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะทางาน
3.2 นางสาวทิพภารัตน์ นานวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางาน
3.3 นางเนตรนุช แก้วมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางาน
3.4 นางนาฎนภา สีดาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางาน
3.5 นางพิกุลทอง สังข์เงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางาน
3.6 นายรัตนศักดิ์ สาวจู
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางานและ
เลขานุการ
3.7 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.8 นางสาววนิศา รอดฉาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ประกอบด้วย
4.1 นายธนู อักษร
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ประธานกรรมการ
4.2 นายศุกล เทพหยด
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
4.3 นางอุทิศ น้อยนึ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.4 นางศุลีพร พร้าโมต
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
4.5 นางประดิษฐา คล้ายลักษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
4.6 นางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
4.7 นางสาวภัทรภร นิ่มกัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
4.8 นางสาวหทัยรัตน์ ปิน่ สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว
ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
4.1 นางผกาภรณ์ พลายสังข์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ประธานกรรมการ
4.2 นางปาริชาติ ทองแท้
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการ
4.3 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการ
4.4 นางสาวภวรัญชน์ มากกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
4.5 นายชาคริต มากศรทรง
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
กรรมการ
4.6 นายมินทาดา ภูมิดี
พนักงานขับรถ
กรรมการ
4.7 นายองอาจ ผสม
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4
กรรมการและ
เลขานุการ
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทางาน ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี 2559 ให้สาเร็จและบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

จัดทาโดย
ที่ปรึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี
นายอุดม สายโท

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

คณะทางาน
นายรัตนศักดิ์
นางสาวทิพภารัตน์
นางเนตรนุช
นางนาฎนภา
นางพิกุลทอง
นางสายสุนีย์
นางสาววนิศา

สาวจู
นานวม
แก้วมณี
สีดาดี
สังข์เงิน
ปุณณะรัตน์
รอดฉาย

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เผยแพร่

จานวน 100 เล่ม
ผ่านเว็บไซต์ http://www.phitsanulok3.com/index.php

ปีงบประมาณ
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