
                                                    
 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
----------------------------------------------------- 

 ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่  24 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563  เป็นกรอบและแนว
ทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และใช้ในการวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส่วน
ราชการหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรายงานผลให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทราบ นั้น 
 

 เพ่ือให้การดำเนินงานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์               
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  
 

1. คณะท่ีปรึกษา 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์        
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์       
 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์     
  

 มีหน้าที่  
 ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการติดตามตามและรายงานผลตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับจังหวัด 
 2.1  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์      ประธานกรรมการ 
 2.2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   กรรมการ
 2.3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   กรรมการ 
 2.4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   กรรมการ 
 2.5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   กรรมการ 
 2.6  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา   กรรมการ         
     ตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2.7  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 
 2.8  ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์       กรรมการ 
 2.9  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
 2.10 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   กรรมการ 
 

2.11 ผู้อำนวยการ/... 
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 2.11 ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 
 2.12 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์    กรรมการ 
 2.13 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหล่มสัก     กรรมการ 
 2.14 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี    กรรมการ 
 2.15 ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  กรรมการ 
 2.16 รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       กรรมการและเลขานุการ 
 2.17 นางขวัญนภา จันทร์ดี   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์          และผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.18 นายพสกร ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์         และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  
 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 2. อำนวยความสะดวกในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ของหน่วยงานในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 
 3. ติดตามการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหรือทีป่ระธานกรรมการเห็นสมควร  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับหน่วยงาน 
 3.1 นางมณีรัฏ  เทียมครู    รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์      ประธานกรรมการ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.2 นางขวัญนภา จันทร์ดี    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       รองประธานกรรมการ 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.3 นายนิคม โยกัญญา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 3.4 นางรุ่งอรุณ  ปานเจริญ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร   กรรมการ 
      และเทคโนโลยีเพชรบูรณ์      
 3.5 นายพงษ์ศิริ  เกตุดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
 3.6 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.7 นางรัศมี  จันทร์เพ็ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.8 นางสาวกชนิภา เกษมสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 
 

3.9 นายฉัตรฑพงศ/์... 



3 
 

 3.9 นายฉัตรฑพงศ์ เพชรบูรณิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 3.10 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
 3.11 นางเบญจมาศ ทองจา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 3.12 นางสาวปวงอร  เบ้าสนิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 3.13 นางภิธารฐั   ปลั่งด ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 3.14 นางสาวทิพวรรณ  ศิริวฒัน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 3.15 นายอุเทน  หาญสมบัติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
 3.16 นายพีระพงษ์ พรมทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
      และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์  
 3.17 นางสาววารีรัตน์ กิ่งพยอม  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  กรรมการ
      สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.18 นางสาวญาณิศา หมู่พรหมมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   กรรมการ 
      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.19 นางสาวธารณา พวงจนัทร์หอม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  กรรมการ 
      สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.20 นางสาวจารุณี  สวีังคำ           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.21 นางสาวสุกัญญา  ยงยุทธวิชัย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.22 นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ  รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   กรรมการ
 3.23 นายปิยพันธ์ นันท์ตา  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
      เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 3.24 นายชาติชาย  จันทร์ภริมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
      เทศบาลเมืองหล่มสัก 
 3.25 นางสาวกฤตยา  สตางค์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ 
      เทศบาลเมืองหล่มสัก 
 3.26 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

3.27 นายพสกร/...   
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 3.27 นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     และเลขานุการ 
 มีหน้าที่  
 1. ดำเนินการติดตามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานหรือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ในสังกัดหรือท่ีกำกับดูแล ให้รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้ครบถ้วน 
 2. เร่งรัด หน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแลให้รายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด  
 3. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษาในการดำเนินการ ติดตาม แก้ไข 
ปรับปรุงผลการดำเนินงาน และประสานงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมาย 
 
4. คณะกรรมการสรุปผลการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.1 นางขวัญนภา จันทร์ดี    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน            ประธานกรรมการ 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.2 นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ    
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.3 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      กรรมการ 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.4 นางสาวไฉน  ผึ่งผาย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ     กรรมการ 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.5 นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ    กรรมการ 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4.6 นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      กรรมการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     และเลขานุการ 
    

 มีหน้าที่  
 1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานหรือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี
งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา สรุปและรายงาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ   
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
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