
                                                                                                                           

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต ๑ 
           ที่ 19 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
….………………………………… 

      ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๑ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๑ เพื่ อ ให้หน่วยงำนใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่ อนกำรบริห ำร                       
จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

      เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสำมำรถ 
น ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรปปธรรม เกิดผลสัมททธิตตำมเปาำหมำย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

๑. นำยวิทยำเกียรติ  เงินดี ผป้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต ๑   ประธำน 
๒. ว่ำที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง รองผป้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำฯ   รองประธำน 
3. นำยวิชัย  กลัวผิด  ผป้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. กรรมกำร 
4. นำยสุจินต์  หอมเสมอ  ผป้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนวิจัย ในคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.   กรรมกำร 
5. นำยบ ำรุง  ข่ำยค ำ  ประธำนเครือข่ำยกลุม่หนองบัว-แก่งเสี้ยน    กรรมกำร 
6. นำงสำวจริยำ  สีคุณ  ประธำนเครือข่ำยกลุม่พังตร ุ     กรรมกำร 
7. นำงสิรริัศมี  ปฐมวีรำวรรธน ์ ประธำนเครือข่ำยกลุม่จรเข้เผือก     กรรมกำร 
8. นำยสุวิทย์  ศรีจันทร ์  ประธำนเครือข่ำยกลุม่ศรสีวัสดิต 1     กรรมกำร 
9. นำยบุญเลิศ  แสวงทอง  ผป้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน    กรรมกำร 
10. นำยฉลอง  ข ำมำก  ผป้อ ำนวยกำรกลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลฯ   กรรมกำร 
11. นำงช่อผกำ  ชปเลิศ  ผป้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
12. นำงทิพย์สุดำ  อ ำนวย  ผป้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร 
13. นำงสำวถนอมศรี  อัมพร ผป้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรกำรเงินและสินทรัพย ์   กรรมกำร 
14. นำงสำวพัฒนำ อภิรัชตำนนท ์ ผป้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
15. นำงสำวนวมลลิต  วงษ์สนิท รักษำกำรผป้อ ำนวยกำรกลุม่อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
16. นำยวินัย  ธรรมเกื้อกปล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
17. นำงอรพิมพพ์รรณ  คัมภีร์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
18. นำงนิตยำพร  แซ่ตั้ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
19. นำงทองพปน  สรอ้ยดอกจิก ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
20. นำงจันจริำ  คุณฑี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
21. นำงวลีพร  ภำคภปมิ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
22. นำยทวี   เนำวรัตนพันธ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
23. นำงสำวรัชนิดำ  สิงห์มณ ี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     กรรมกำร 
24. นำงรพีพร  สงิหเ์จริญ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     กรรมกำร 
25. นำงสำวก ำไลมำศ  มีทรัพย ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     กรรมกำร 
26. นำงสำวเสวรี  น้อยนำท นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร     กรรมกำร 
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27. นำงวิลำวัลย์  ทองแย้ม ผป้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
28. นำงอรวรรณ  สำยจันทร ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ   กรรมกำรและผป้ช่วยเลขำนุกำร 
29. นำงประทมุวัน  มณีสว่ำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          กรรมกำรและผป้ช่วยเลขำนุกำร 
30. นำงสำวจินตนำ  ศรีธินันท์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร        กรรมกำรและผป้ช่วยเลขำนุกำร 
31. นำงอังคนำ  คุณฑี        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำรและผป้ช่วยเลขำนุกำร 
32. นำงฐิติพร  เมธเมธี  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร         กรรมกำรและผป้ช่วยเลขำนุกำร 
33. นำยคเณศวร์  เกิดผล  ครป โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎรบ์ ำรุง        กรรมกำรและผป้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 มีหน้าท่ี วิเครำะห์ทิศทำงกำรพฒันำกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต ๑ 
และพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร งบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖1 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต ๑ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อทำงรำชกำร 

                   ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                           สั่ง  ณ  วันที่ 12  เดือน   มกรำคม  พ.ศ. 2561  

 

 

 
(นำยวิทยำเกียรติ  เงินดี) 

ผป้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

  
 


