
 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
                                                   ที ่  300/2565   

       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และ 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2566 - 2570 

 
ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2566 และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำง         
ในกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจและบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
และขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 วรรค 2 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
ว่ำด้วย กำรมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2566 – 2570  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรชุดที่ 1 ประกอบด้วย 
1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2     ประธำนกรรมกำร 
1.2 นางนงค์นาถ ศรีทองกุล กตปน. กรรมกำร 
1.3 นางนิภา ศรีเปารยะ กตปน. กรรมกำร 
1.4 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผอ.รร.อนุบำลสวี(บ้ำนนำโพธ์) กรรมกำร 
1.5 นายประเสริฐ  บุญทองกุล ผอ.รร.ประชำเอื้ออำรี กรรมกำร 
1.6 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผอ.รร.บ้ำนในเหมือง กรรมกำร 
1.7 นางวราภรณ์  เครือเมฆ ผอ.รร.วัดสว่ำงมนัส กรรมกำร 
1.8 นางอวยพร เพชรกุล ผอ.รร.บ้ำนคลองกก กรรมกำร 
1.9 นายส าเริง นิลพัฒน์ ผอ.รร.บ้ำนเขำน้อยสำมัคคี กรรมกำร 
1.10 นายสัมภาษณ ์ ตรีวุธ ผอ.รร.บ้ำนเล็บกะรอก กรรมกำร 
1.11 นางอภิชณา  แจ้งใจเย็น ผอ.รร.บ้ำนคู กรรมกำร 
1.12 นางสาววิระวรรณ  บูรณากูล ผอ.รร.บ้ำนเขำตะเภำทอง กรรมกำร 
1.13 นายเอนก  ทองเหลือ ผอ.รร.บ้ำนสำมแยกจ ำปำ กรรมกำร 
1.14 นายมาโนช  ชูส าราญ ผอ.รร.สำมัคคีวัฒนำ กรรมกำร 
1.15 นางกรรณิการ ์ จงจิตร   ผอ.รร.วัดปิยะวัฒนาราม กรรมกำร 
1.16 นางรุ่งนภา  ธนบัตร   ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาหลาง กรรมกำร 
1.17 นางเสาวภา  บุญทองกุล   ผอ.รร.บ้านทับใหม่ กรรมกำร 
1.18 นายอ าพร  ศรีพรหม ผอ.รร.อนุบาลพะโต๊ะ กรรมกำร 
1.19 นายเอกวิทย์  ม่วงน้อย ผอ.รร.บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา กรรมกำร 
1.20 นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ ผอ.รร.บ้านพระรักษ์ราษฏร์บ ารุง กรรมกำร 
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1.21 นางวันดี  ขวัญทอง ผอ.รร.บ้านคลองระ กรรมกำร 
1.22 นายไพฑูรย์ ศรีวะสิทธิ์ ผอ.รร.วัดราชบุรณะ กรรมกำร 
1.23 นายกันยกร  อุมา ผอ.รร.วัดนพคุณ กรรมกำร 
1.24 น.ส.รุ่งระพี  โกสวิดา ผอ.รร.วัดประสาทนิกร กรรมกำร 
1.25 น.ส.ชฎุา  ปาลโมกข์ ผอ.รร.วัดวาลุการาม กรรมกำร 
1.26 น.ส.ภนิดา  นพช านาญ ผอ.รร.ชุมชนวัดขันเงิน กรรมกำร 
1.27 นางณัฐพร  บุญร่ม ผอ.รร.บ้านปากน  าหลังสวนฯ กรรมกำร 
1.28 นายยงยุทธ  สุขหญีต ผอ.รร.บ้านสะพานยูง กรรมกำร 
1.29 น.ส.รจนา  กลิ่นหอม ผอ.รร.บ้านควนตะวันออก กรรมกำร 
1.30 นายศักดิ์ชาย  บุญมี ผอ.รร.วัดราษฏร์อรุณ กรรมกำร 
1.31 นางประไพ  ยมขวัญเมือง ผอ.รร.บ้านเขาค่าย กรรมกำร 
1.32 น.ส.มยุรี  เดชธานี ผอ.รร.บ้านทุ่งคาโตนด กรรมกำร 
1.33 นายสมหมาย โพธิสาร ผอ.รร.บ้านห้วยทรายขาว กรรมกำร 
1.34 นายครรชิต  รักชู ผอ.รร.ชุมชนสว ี กรรมกำร 
1.35 น.ส.จีรนันท์  วงศ์สงวน ผอ.รร.บ้านคลองน้อย กรรมกำร 
1.36 นายสุนันท์  แก้วนาโพธิ์ ผอ.รร.วัดบรรพวารีเขต กรรมกำร 
1.37 น.ส.จันทรา ไหมเพชร ผอ.รร.บ้านนาเหรี่ยง กรรมกำร 
1.38 นายเดชะนันท์  ศิริมาลา ผอ.รร.ค่ายลูกเสืออ าเภอสวี กรรมกำร 
1.39 นายจารึก  ปานสวี ผอ.รร.บ้านน  าฉา กรรมกำร 
1.40 น.ส.อัจฉรา  รัตตะมาน ผอ.รร.ชุมชนวัดท่าสุธาราม กรรมกำร 
1.41 น.ส.ณัฐชานันท์  สิงอุดม ผอ.รร.วัดเทพนิมิตวนาราม กรรมกำร 
1.42 นายสนธยา  ช่วยสสีวัสดิ์ ผอ.รร.บ้านห้วยมุด กรรมกำร 
1.43 นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข ผอ.รร.บ้านบางหยี กรรมกำร 
1.44 น.ส.ฎีกา  นักฟ้อน ครู รร.บ้านคลองระ กรรมกำร 
1.45 น.ส.รัชดาภรณ์  ไชยณรงค์ ครู รร.วัดราชบุรณะ กรรมกำร 
1.46 น.ส.จีราภรณ์  แสนทวีสุข ครู รร.วัดนพคุณ กรรมกำร 
1.47 น.ส.นันทิกา  นาคฉายา ครู รร.วัดประสาทนิกร กรรมกำร 
1.48 นางสุมณทา  มานะเดช ครู รร.วัดสว่างมนัส กรรมกำร 
1.49 น.ส.กาญจนา  นามวงษ์ ครู รร.บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 กรรมกำร 
1.50 นางเยาวลักษณ์  พิกุลทอง ครู รร.วัดราษฏร์บ ารุง กรรมกำร 
1.51 น.ส.ณัฐพร  แก้วอ่อน ครู รร.บ้านเขาค่าย กรรมกำร 
1.52 น.ส.สุจิรา  ศรีปาน ครู รร.บ้านทุ่งคาโตนด กรรมกำร 
1.53 น.ส.น  าฝน  ชนะ ครู รร.บ้านห้วยทรายขาว กรรมกำร 
1.54 น.ส.นวกนก  ศรทอง ครู รร.บ้านห้วยชัน กรรมกำร 
1.55 นายพรหมลิขิต  ศรีสุทโธ ครู รร.วัดชุมแสง กรรมกำร 
1.56 น.ส.เยาวณี  อินสุรธาร ครู รร.อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) กรรมกำร 
1.57 นางฤทัย  สมตน ครู รร.บ้านคู กรรมกำร 
1.58 น.ส.ศรีสมร  ศรีพูล ครู รร.บ้านเขาล้าน กรรมกำร 
1.59 นางอภิญญา  บุญทองใหม่ ครู รร.วัดแหลมปอ กรรมกำร 
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1.60 นางสุพัตรา  ปัญญาวิศิษย์ ครู รร.บ้านสามแยกจ าปา กรรมกำร 
1.61 น.ส.อุษา  บัวชาวเกาะ ครู รร.บ้านทับช้าง กรรมกำร 
1.62 น.ส.ขนิษฐา  ทองแก้ว ครู รร.วัดเทพนิมิตวนาราม กรรมกำร 
1.63 น.ส.อมรา  กาฬบุตร ครู รร.บ้านสวนสมบูรณ์ กรรมกำร 
1.64 นางสรารัตน์  นุมาศ ครู รร.สหกรณ์พัฒนา กรรมกำร 
1.65 น.ส.กมลทิพย์  สมมุ่ง ครู รร.บ้านดอนแค กรรมกำร 
1.66 น.ส.ชะนิตรา  ค าหม่อง ครู รร.อนุบาลพะโต๊ะ กรรมกำร 
1.67 น.ส.สารีนา สือนิ ครู รร.บ้านพระรักษ์ราฏร์บ ารุง กรรมกำร 
1.68 น.ส.ทาริกา  ยอดราช ครู รร.บ้านเขาตะเภาทอง กรรมกำร 
1.69 นำงนิตทรำ  ศรีพรหม ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
1.70 นำงเมธินันท์  นิลประเสริฐ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล               กรรมกำร 
1.71 นำงอุไร  นบนุ่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ               กรรมกำร 
1.72 นำงเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมฯ               กรรมกำร 
1.73 นำงสำวอัจฉรำ  ชูแนม ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์               กรรมกำร 
1.74 นำงดวงใจ  สุวรรณเนำว์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.75 นำงสวภำ  ศิริ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
1.76 นำงสำวยุวดี  วงษ์ค ำจันทร์ นิติกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
1.77 นำงละออ  สอนสุทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำร 
1.78 นำงสำววรรณ์ฤทัย  แสงนิล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                         กรรมกำร 
1.79 นำยพิสิฐ  แก้วมำก ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                         กรรมกำร 
1.80 น.ส.สภุำวิณี  กุศลชู ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
1.81 นำงกฤติมำ  เกตุสถิต ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
1.82 น.ส.นรำนนท์  ข ำอนันต์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
1.83 นำงจำรุวรรณ  ใจเพียร นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
1.84 นำงเบญญำภำ  ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
1.85 นำวนิดำ  เลำห์ประเสริฐ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
1.86 นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
1.87 นำยสุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
1.88 นำงศิมำรัฐ  มีฉิม ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.89 นำงจันทรำ  หำแก้ว           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.90 น.ส.นงนุช โรจน์โมสิข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร               

 มีหน้ำที่ วิเครำะห์ วำงแผน และด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566–2570 ให้สอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้น เป้ำหมำย และ
ตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ  ตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2   

2. คณะกรรมกำรชุดที่ 2   ประกอบด้วย 

2.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2      ประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงศิมำรัฐ  มีฉิม ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                กรรมกำร 
2.4 นำงจิตรำ  พรหมเรือง           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                กรรมกำร 
2.5 นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ          นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                กรรมกำร 
2.6 นำยไพ สุขศิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                กรรมกำร 
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2.7 นำงละออ สอนสุทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                กรรมกำร 
2.8 นำงจันทรำ  หำแก้ว           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.9 น.ส.นงนุช  โรจน์โมสิข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.10 นำงรัชฎำพร  พรมเรือง       อัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ลงทะเบียน ประสำนเกี่ยวกับ จัดเตรียมข้อมูลรำยละเอียด วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 – 
2570  จัดพิมพ์ เข้ำรูปเล่ม  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นให้กับ คณะกรรมกำรชุดที่ 1   

3. คณะกรรมกำรชุดที่ 3   ประกอบด้วย 
3.1 นำงดวงใจ  สุวรรณ์เนำว์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร      ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี           นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                กรรมกำร 
3.3 นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ          นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                กรรมกำร 
3.4 นำงจิตรำ  พรหมเรือง           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                กรรมกำร 
3.5 นำยไพ สุขศิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                กรรมกำร 
3.6 นำยสุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                 กรรมกำร 
3.7 นำยอนุกูล  รอดทองดี ช่ำงไม้                 กรรมกำร 
3.8 นำงรัชฎำพร  พรมเรือง       อัตรำจ้ำง                กรรมกำร 
3.9 น.ส.วันวิสำ นุ้ยสุข อัตรำจ้ำง                 กรรมกำร 
3.10 นำยกมลชนก สุขอุบล อัตรำจ้ำง                 กรรมกำร 
3.11 นำงนิรวรรณ์ แดงละอุ่น พนักงำนท ำควำมสะอำด                 กรรมกำร  
3.12 น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนกุำร 

มีหน้ำที่ พิธีกร/พิธีกำร ประชำสัมพันธ์ ถ่ำยทอดสด จัดเตรียมสถำนที่ห้องประชุม และอ ำนวยควำม
สะดวกอำหำรและเครื่องดื่ม 
4. คณะกรรมกำรชุดที่ 4   ประกอบด้วย 

4.1 น.ส.อัจฉรำ ชูแนม ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำงธิดำรัตน์ ภรำมร นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฎิบัติกำร                กรรมกำร 
4.3 น.ส.อำทิตยำ ศรีบุญเรือง อัตรำจ้ำง                กรรมกำร 
4.4 น.ส.รัตนำภร จันทร์สมบัต ิ          อัตรำจ้ำง                กรรมกำร 
4.5 น.ส.ณัฐวี  มุขสุข อัตรำจ้ำง                กรรมกำร 
4.6 น.ส.ศศิวิมล ไปดง อัตรำจ้ำง                กรรมกำร 
4.7 นำงอัฐชิญฐำ  จิยำเพชร           นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนกุำร 

มีหน้ำที่ เบิก-จ่ำย และล้ำงหนี้เงินยืม ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์           

เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

                        ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                  สั่ง   ณ  วันที่   18  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 
                                                            

                                               
                                             (นำยชัชวำล  อำรำษฎร์) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2          


