คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ที่ 376/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
**************************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมขนอมโกลเด้น บีช อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ให้มี
คุณลักษณะ ๕ ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และนาไป
ขับเคลื่ อนอย่ างเป็ น รู ปธรรม ตลอดจนเสริ มร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์ภ ารกิจงานตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และดัช นีความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment)
เพื่อให้การดาเนิน งานเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑.๒ นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑.๓ นายพรศักดิ์ จินา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑.๔ นายมนูญ บุญชูวงศ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑.๕ นายสุทัศน์ แก้วพูล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑.๖ นายจตุรงค์ สุขแก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑.๗ นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
๑.๘ นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑.๙ นางมันทนา รัตนะรัต
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
1.10 นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
1.11 นางชุติมา พยุหกฤษ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
1.12 นายไตรรงค์ สาดแว
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๑๓ นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๔ นางสุจารี สินภิบาล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๕ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาแนะนา ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ดาเนินงาน ให้สาเร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสาร รับรายงานตัวและลงทะเบียน
๒.๑ นางกันยา อักษรทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2.2 นางอานวย ไตรสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.3 นางโสพิตตา แก้ววิชิต
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.4 นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.5 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.6 นางสาวจุฑามาศ ภาชนะกาญจน์ ลูกจ้าง
กรรมการ
2.7 นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง
ลูกจ้าง
กรรมการ
2.8 นางสาวผุสดี ชูชีพ
ลูกจ้าง
กรรมการ
2.9 นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา
ลูกจ้าง
กรรมการ
2.10 นางสาวซาปียา รัตนศรีสุข
ลูกจ้าง
กรรมการ
2.11 นางสาวเครือวัลย์ อิ่มพิมาย
ลูกจ้าง
กรรมการ
2.๑๒ นางสุนิสา เพียรดี
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทา/เตรียมเอกสาร รับรายงานตัวและลงทะเบียน ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่วิทยากร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
๓.๑ นายสุทัศน์ แก้วพูล
รอง ผอ.สพม.๑๒
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายไพบูลย์ พรหมดา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
๓.๓ นางพาตวรรณ ปรุเขตต์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
3.4 นางสาวศิริพร ไชยณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
3.5 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนจัดลาดับพิธีการให้เป็นไปตามกาหนดการ ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรและบันทึกภาพกิจกรรม
ตลอดงาน
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
๔.๑ นางสุจารี สินภิบาล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๔.๒ นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๔.๓ นางอานวย ไตรสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๔.4 นางสาวศิริพร ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
4.5 นายธานัท ธนะเตชะสนิท เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
4.6 นายธรรมรัตน์ นวลเขียว
พนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4.7 นางสาววิภาวรรณ เสมอภพ พนักงานธุรการ
กรรมการ
4.8 นางสาวหนึ่งฤดี จันทร์ทิพย์ ลูกจ้าง
กรรมการ
๔.9 นางสาวเครือวัลย์ อิ่มพิมาย ลูกจ้าง
กรรมการ
๔.10 ส.อ.ธีรพจน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
๔.11 นางเสาวลักษณ์ ชอบทากิจ ลูกจ้าง
กรรมการ
๔.12 นายสุนิตย์ บารุงพงศ์
ลูกจ้าง
กรรมการ
4.1๓ นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ
4.1๔ นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
ติ ด ต่ อ ประสานงานที่ พั ก จั ด เตรี ย มสถานที่ ป ระชุ ม และอ านวยความสะดวกในการบริ ก ารอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๕.๑ นายไตรรงค์ สาดแว
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประธานกรรมการ
๕.๒ นายณัฐพร สัตย์นาโค
พนักงานไฟฟ้า
กรรมการ
๕.3 นายสุชาติ รอดเนียม
พนักงานธุรการ
กรรมการ
๕.4 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดูแลอานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์โสตฯ ขณะประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทาเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับ
การอบรมทุกคน
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
6.๑ นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
6.๒ นางเพ็ญ เสมอภพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ กรรมการ
6.3 นางสุจารี สินภิบาล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6.4 นางอานวย ไตรสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
6.5 นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว ลูกจ้าง
กรรมการ
6.6 นางสาวสุภาวดี โชติพันธ์ ลูกจ้าง
กรรมการ
6.7 นางสาวฟารีดา ยอดเวียน ลูกจ้าง
กรรมการ
6.8 นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา
ลูกจ้าง
กรรมการ
6.9 นางสาวหนึ่งฤดี จันทร์ทิพย์ ลูกจ้าง
กรรมการ
6.10 นางสาวดาวรุณี มีแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
7. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร
7.1 นายมนูญ บุญชูวงศ์
7.2 นายสุทัศน์ แก้วพูล
7.3 นายคีรี มากสังข์
7.4 นายสุภาพ เต็มรัตน์
7.5 ว่าที่ ร.ต. สมพร แก้วคง

รอง ผอ.สพม.๑๒
รอง ผอ.สพม.12
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
ผู้อานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7.6 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
7.7 นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการ
7.8 นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวด
กรรมการ
7.9 นางสาวชมภู อุปการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
7.10 นายสุจินต์ วิเชียนฉาย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
กรรมการ
7.11 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
กรรมการ
7.12 นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
7.13 นางชุติมา พยุหกฤษ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
7.14 นางมันทนา รัตนะรัต
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
7.15 นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7.16 นางสุจารี สินภิบาล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7.17 นางสาวณัฐชญา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
7.18 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
7.19 นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
7.20 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ใบความรู้ ใบงาน เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรประจากลุ่มใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
8.1 นายไพบูลย์ พรหมดา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวศิริมนตร์ ชินวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8.3 นางกันยา อักษรทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8.4 นางอานวย ไตรสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
8.5 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
8.6 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาแบบประเมินผลการดาเนินงาน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุทัศน์ แก้วพูล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

