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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
------------------------------------------------สืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวีดีโอคอนเฟอเรนส์ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560 สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แจ้ง
นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง โดยให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ ตของสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อีกทั้ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึ กษำสงขลำ เขต 3 มี นโยบำยที่ จะใช้ ระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรเพื่ อจั ดท ำศู นย์ ข้ อมู ล
สำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมข้อมูลทื่สำคัญและจำเป็นของทุกกลุ่มงำน
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรกับผู้รับบริกำรทุกระดับ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อดูแลด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทั้งระบบ สำมำรถช่วยเหลือสถำนศึกษำในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สมบูรณ์ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรทีป่ รึกษำ มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ สนับสนุน และอำนวยควำมสะดวกให้กำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยอภิเชษ คีรีโชติ
รอง ผอ.สพป.สงขลำ เขต 3
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำงวำสนำ ขลิกโท
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
1.4 นำงสำวรัชนี พรหมมำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร/เลขำนุกำร
2. คณะกรรมกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นที่ปรึกษำ ให้ควำม
ช่วยเหลือ แก้ปัญหำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และจัดทำศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
2.1. นำงสำวรัชนี พรหมมำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงสำวปิยะรัตน์ กอก็ศรี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
2.3 นำยดนรอฝำด โส๊ะหัด
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนเคลียง
กรรมกำร
2.4. นำงสำววิลำวัลย์ อำหมำด
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนเคลียง
กรรมกำร
2.5 นำยศักรียำ เหมมันต์
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้ำขำว
กรรมกำร
2.6 นำยปรีชำ ชุมฤทธิ์
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนเคลียง
กรรมกำร
2.7 นำยอัศนี รัตนชัย
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนสะพำนเคียน กรรมกำร
2.8 นำงสำวอรุณี คงอำสำ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนลำชิง
กรรมกำร
/2.9 นำยเชิดวงศ์...
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2.9 นำยเชิดวงศ์ ชี้เจริญ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะท้อน กรรมกำร
2.10 นำยกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะท้อน กรรมกำร
2.11 นำยดนุเดช เหมรัญ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนสะพำนเคียน กรรมกำร
2.12 นำยฆบฝำด หีมหวัง
ครู โรงเรียนบ้ำนลำชิง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรติดตำมและพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ต มีหน้ำที่ ติดตำม ประสำนงำนด้ำนระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดูแล แก้ปัญหำ ให้คำปรึกษำในกำรใช้ระบบเครือข่ำย เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสถำนศึกษำในสังกัด ประกอบด้วย
3.1 นำงสำวรัชนี พรหมมำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำงสำวปิยะรัตน์ กอก็ศรี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
3.3 นำยดนรอฝำด โส๊ะหัด
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนเคลียง
กรรมกำร
3.4. นำงสำววิลำวัลย์ อำหมำด
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนเคลียง
กรรมกำร
3.5 นำยศักรียำ เหมมันต์
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้ำขำว
กรรมกำร
3.6 นำยปรีชำ ชุมฤทธิ์
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนเคลียง
กรรมกำร
3.7 นำยอัศนี รัตนชัย
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนสะพำนเคียน กรรมกำร
3.8 นำงสำวอรุณี คงอำสำ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนลำชิง
กรรมกำร
3.9 นำยเชิดวงศ์ ชี้เจริญ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะท้อน กรรมกำร
3.10 นำยกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะท้อน กรรมกำร
3.11 นำยดนุเดช เหมรัญ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนสะพำนเคียน กรรมกำร
3.12 นำยม่ำดน จันอิ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนนำ
กรรมกำร
3.13 นำยอำยุทธ สะอุ
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนตลิ่งชัน
กรรมกำร
3.14 นำงวรรณำ พระไพรี
ครู โรงเรียนบ้ำนเทพำ
กรรมกำร
3.15 นำยมำรุต ภิรมย์
ครู โรงเรียนวัดนิคมประสำท
กรรมกำร
3.16 นำยนิยม พิมลไทย
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะท้อน กรรมกำร
3.17 นำยสะมะแอ สำและ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนนำทวี
กรรมกำร
3.18 นำยก้อเสม เบ็นหมัด
ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งไม้ด้วน 1
กรรมกำร
3.19 นำยรุสรำญ อะหลี
ครู โรงเรียนบ้ำนทับโกบ
กรรมกำร
3.20 นำยปรีชำ พืชนุกูล
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนทุ่งไพล
กรรมกำร
3.21 นำยสำคร แก้วเพ็ชร
พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนฉลุง
กรรมกำร
3.22 นำยฆบฝำด หีมหวัง
ครู โรงเรียนบ้ำนลำชิง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
รำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ำงต้น ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2560
(นำยสมศักดิ์ นิตย์คำพร)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
รักษำรำชกำรแทน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
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บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรติดตำมและพัฒนำปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
ที่
ตำแหน่ง/สังกัด
อำเภอที่รับผิดชอบ
1 1. นำงสำวรัชนี พรหมมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
จะนะ
2. นำยเชิดวงศ์ ชี้เจริญ พนักงำนรำชกำร/ชุมชนบ้ำนสะท้อน
3. นำยอำยุทธ สะอุ
พนักงำนรำชกำร/ตลิ่งชัน
4. นำยม่ำดน จันอิ
พนักงำนรำชกำร/บ้ำนนำ
2 1. นำงสำวปิยะรัตน์ กอก็ศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เทพำ
2. นำยศักรียำ เหมมันต์ พนักงำนรำชกำร/บ้ำนทุ่งน้ำขำว
3. นำยดนุเดช เหมรัญ พนักงำนรำชกำร/บ้ำนสะพำนเคียน
4. นำยมำรุต ภิรมย์
ครู/วัดนิคมประสำท
5. นำงวรรณำ พระไพรี ครู/บ้ำนเทพำ
3 1. นำยฆบฝำด หีมหวัง ครู/บ้ำนลำชิง
นำทวี
2. นำยปรีชำ ชุมฤทธิ์
ครู/บ้ำนเคลียง
3. นำยนิยม พิมลไทย พนักงำนรำชกำร/ชุมชนบ้ำนสะท้อน
4. นำยสะมะแอ สำและ ครูผู้ช่วย/บ้ำนนำทวี
4 1. นำยดนรอฝำด โส๊ะหัด พนักงำนรำชกำร/บ้ำนเคลียง
สะเดำ
2. นำยอัศนี รัตนชัย
พนักงำนรำชกำร/บ้ำนสะพำนเคียน
3. นำยก้อเสม เบ็นหมัด ครู/บ้ำนทุ่งไม้ด้วน 1
4. นำยรุสรำญ อะหลี
ครู/บ้ำนทับโกบ
5 1. นำงสำววิลำวัลย์ อำหมำด พนักงำนรำชกำร/บ้ำนเคลียง
สะบ้ำย้อย
2. นำงสำวอรุณี คงอำสำ พนักงำนรำชกำร/บ้ำนลำชิง
3. นำยกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ พนักงำนรำชกำร/ชุมชนบ้ำนสะท้อน
4. นำยปรีชำ พืชนุกูล
พนักงำนรำชกำร/บ้ำนทุ่งไพล
5. นำยสำคร แก้วเพ็ชร
พนักงำนรำชกำร/บ้ำนฉลุง

โทรศัพท์
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