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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ท่ี 375 /  2558 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

--------------------------------- 

ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  2559  เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  

 

 เพื่อให้การด าเนินงาน ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสนองต่อนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และมาตรการท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณ  2559   ดังนี้ 

1. ท่ีปรึกษา  
1.1 นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์   ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3               
1.2 นายสิทธิชัย  สมเดช   รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3        
1.3 นายประสพสุข   หีบแก้ว  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3    

  1.4 นายปัญญา  สาระกุมาร  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3    
1.5 นายสายทอง  ไตรยะวิภาค  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3    

 
 2.คณะกรรมการก าหนดนโยบาย  กล่ันกรอง โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 
   2.1 นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์   ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3              ประธานกรรมการ 
   2.2 นายสิทธิชัย  สมเดช   รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3       รองประธานกรรมการ 
  2.3 นายประสพสุข   หีบแก้ว  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3   กรรมการ 
  2.4 นายปัญญา  สาระกุมาร  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3   กรรมการ 
  2.5 นายสายทอง  ไตรยะวิภาค  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3   กรรมการ 
  2.6 นายวิชิต  ธนยั่งยืน   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
  2.7 นายอานิน  สุขณล้ า   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
  2.8 นายสิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
  2.9 นางพิศมัย  พานิชย์กุลโรจ  ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
  2.10 นางอุไรรัตน์  โสภา  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
  2.11 นางสาวปาจรีย์  โสธิฤทธิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
  2.12 นายสง่า  โทผาวงษ์  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  2.13 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  2.14 นายไชยยา  อะการะวัง  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
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 /1.15 นางธญัญ์รัตน์......... 
  2.15 นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
  2.16 นายนิรันดรชัย  พลนิกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการและเลขานุการ 
  2.17 นางวิไลวรรณ์  ชินกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  2.18 นางสาวญาธิมา  นามปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

        มีหน้าที่  
   1. วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น การด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3   
   2. พิจารณากล่ันกรองโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดและมาตรฐานการ ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความจ าเป็นเร่งด่วน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3        
               

  3. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
  3.1 นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3             ประธานกรรมการ 
  3.2 นายปัญญา  สาระกุมาร  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3         รองประธานกรรมการ 
  3.3 นายวิชิต  ธนยั่งยืน   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   กรรมการ 
  3.4 นายอานิน  สุขณล้ า   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
  3.5 นายสิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
  3.6 นางพิศมัย  พานิชย์กุลโรจ  ผอ.กลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
  3.7 นางอุไรรัตน์  โสภา   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
  3.8 นางสาวปาจรีย์  โสธิฤทธิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
  3.9 นายสง่า  โทผาวงษ์   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  3.10 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  3.11 นายไชยยา  อะการะวัง  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  3.12 นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  3.13 นางทิพยวิมล  ดวงเวียงค า  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  3.14 นางวิไลพร  บุตรภักดี  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  3.15 นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
  3.16 นางสาวนนทรัตน์ บุญจรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  3.17 นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  3.18 นางสาวญาธิมา  นามปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  3.19 นายวิระ  โสธิฤทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  3.20 นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ  นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
  3.21 นายณัฐพล  คุ้มวงศ์  นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
  3.22 นายนิรันดรชัย  พลนิกร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการและเลขานุการฯ 
  3.23 นางวิไลวรรณ์  ชินกร            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและช่วยเลขาฯ 
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  3.24 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและช่วยเลขาฯ 
3.25 นางสาวกรรณิการ์  /……. 

  3.25 นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว  เจ้าหน้าท่ีธุรการ        กรรมการและช่วยเลขาฯ 
  3.26 นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีก าจร เจ้าหน้าท่ีธุรการ            กรรมการและช่วยเลขาฯ 
  3.27 นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ                           กรรมการและช่วยเลขาฯ 
 

   มีหน้าที่ จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีก าหนด เพื่อบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายหน่วย
เหนือ 
  

       ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง ด าเนินการตามส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
     ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันท่ี      9     พฤศจิกายน     พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

                (นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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คณะจัดท าเอกสาร 

 

  ท่ีปรึกษา 

  นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อ านวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
  นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
  นายประสพสุข  หีบแก้ว  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
  นายปัญญา   สาระกุมาร  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
  นายสายทอง  ไตรยะวิภาค รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
   
 

 

คณะท างาน 

  นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
  นายนิรันดรชัย  พลนิกร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
  นางสาวนนทรัตน์  บุญจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  นางวิไลวรรณ์  ชินกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  นางสาวญาธิมา  นามปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
  นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีก าจร เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 


