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เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยกำรติดตั้ง ขยำยปรับปรุง และซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้ำ และระบบประปำ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
****************************
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำ
จั ดสรรงบประมำณรำยกำรติดตั้ ง ขยำยปรั บปรุง และซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ ำ – ประปำ เพื่ อพิ จำรณำช่ วยเหลื อ
สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษ พิจำรณำรำยละเอียดคำเสนอของบประมำณในกำรติดตั้ง
ขยำยปรั บปรุ ง และซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ ำ – ประปำ ตำมควำมจ ำเป็ น ขำดแคลน และมี ควำมจ ำเป็ นเร่งด่ วน
เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร และเพื่อรองรับสื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงและอุปกรณ์ ระบบสื่ อกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมที่จะให้ กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรจัดหำระบบประปำที่มีคุณภำพเพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียน
เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณรำยกำรติดตั้ง ขยำยปรับปรุง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ ให้ สถำนศึกษำ
มีควำมเหมำะสม ถูกต้อง เป็นธรรม และสอดคล้องกับงบประมำณและสภำพควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
ดังนั้ น เพื่อให้ กำรประชุม เชิงปฏิบัติกำรจัดทำแนวทำงกำรจัด สรรงบประมำณจัดประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรพิ จำรณำจั ดสรรงบประมำณกำรติ ดตั้ ง ขยำยปรั บปรุ ง และซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ ำ – ประปำ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะทำงำนประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
1. นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นำยณรงค์ แผ้วพลสง
3. นำงสุกัญญำ งำมบรรจง

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะทางาน
๑. นำยณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. ว่ำที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดำ
ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. นำยสุนำจ แก้วสุข
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1
4. นำยสำยัณห์ ไกรนรำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
5. นำยภิรมย์ จีนธำดำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3
6. นำงมนิดำ อดิศัยสกุล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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7. นำยพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1
8. นำงสุภำรีย์ โพนเงิน
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1
9. นำยยงยุทธ พรหมแก้ว
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
10. นำยสุวิทย์ มุกดำภิรมย์
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1
11. นำยเดช ศิรินำม
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
12. นำยบุญชอบ โตคำ
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
13. นำยประพัทธ์ รัตนอรุณ
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14
14. นำยสมเกียรติ ชิดไธสง
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
15. นำยทวีสิทธิ์ มั่นจิต
คณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3
16. นำงนรำกร ศรีวำปี
คณะทำงำน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1
17. นำงอภิศญำรัศมิ์ ประรำศรี
คณะทำงำน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27
18. นำยพิพัฒน์ เพ็ชรพรมศร
คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
19. นำงดณษภร ผิวขำว
คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
20. นำงวรำภรณ์ ยอนถวิล
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1
21. นำงสำววิภำวดี เหล็มต๊ะ
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
22. นำยมนตรี ประไวย์
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3
23. นำยเอกชัย ปุยะติ
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3
24. นำงไพรินทร์ ประดิษฐ์ชัย
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2
25. นำยคำภำ หำนะกูล
คณะทำงำน
นำยช่ำงโยธำอำวุโส สำนักอำนวยกำร
26. นำยวสันต์ สวนเขื่อน
คณะทำงำน
นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน สำนักอำนวยกำร
27. นำงสำวกัลยำ ชูโชติ
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ 1 สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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28. นำยเอกลักษณ์ ทิมทอง
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มสำรสนเทศ สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
29. นำงอุบลรัตน์ อินทะเตชะ
คณะทำงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
30. นำงสำววิภำภรณ์ ฤทธิ์ชัย
คณะทำงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
31. นำงสำวสุประวีณ์ มำโยง
คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
32. นำยพินิจ สังสีมำ
คณะทำงำน
ครู คศ.3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18
33. นำยลิขิต บุญครอบ
คณะทำงำน
ครู คศ.1 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยำ” สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3
34. นำยมงคลฤกษ์ ขำละม้ำย
คณะทำงำน
ครู คศ.1 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยสระบุรี สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4
35. นำงสำวสุกัญญำ ว่องปรัชญำ
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ 2
และเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
36. นำงสำวเยำวลักษณ์ ตะบูนพงษ์
คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
37. นำยสัณห์ไชย พลรักษ์
คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
38. นำยมนตรี ศรีอุทธำ
คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
39. นำงสำวกชกร ปำลกะวงศ์
คณะทำงำน
พนักงำนธุรกำร สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
40. นำงสำวพรสวรรค์ จันอิน
คณะทำงำน
พนักงำนพิมพ์ดีด สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
โดยให้คณะทำงำนมีหน้ำที่ วิเครำะห์ จัดทำเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยกำรติดตั้ง ขยำย
ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ – ประปำ ให้สอดคล้องกับงบประมำณของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและสรุปผลรำยละเอียดกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. ๒๕61

(นำยณรงค์ แผ้วพลสง)
รองเลขำธิกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

