
Individual Development Plan : ID PLAN 

นางสุภัทรา  บูรณารมย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

1. ช่ือ       นางสุภัทรา  บูรณารมย์ 
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.) งานวิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด 
 2.) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง     
 4.) ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในกรณี นางจงกล  อรรถอาภรณ์   ไม่อยู่ 
 5.) งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

วัน เดือน  ปี เกิด   27 มีนาคม 2518   
ที่อยู่ปัจจุบัน  14 ซอย 2/1 ถนนท่าหิน  ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000 
เบอร์โทรศัพท ์  089-2599885 
สถานที่ทำงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   
                      ถนนคีรีรัถยา  ตำบลธงชัย   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี 76000 
เบอร์โทรศัพท ์  032 – 401445   e-mail  sbooranarom@gmail.com 
เชื้อชาติ  ไทย    สัญชาติ   ไทย       ศาสนา  พุทธ 

4.  ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี   (ศษ.บ.)  วิชาเอกบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาตรี    (ศศ.บ.)  วิชาเอกการจัดการท่ัวไป    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

5.  ประวัติการรับราชการ 
2538 – 2540 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 1 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสาคร                  
2540   เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
2541– 2543  เจ้าหน้าท่ีธุรการ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี 
2543 – 2546  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
2546 – 2551     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
2552 – 2560  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรเีขต1 
2560 – ปัจจุบัน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

6. ประวัติการศึกษาดูงานฝึกอบรมและประสบการณ์   
  2558  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม 
      ทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ณ สพป.ระยอง เขต 1 และระยองเขต 2 ในวันท่ี 30 
     มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2558  
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม 
     ทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ณ สพป.นนทบุรี เขต 1 ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 



 

 

 2559  - โครงการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
     จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน  ณ สพป.ภูเก็ต ในวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2559  
   - โครงการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อพัฒนา  
     ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน  ณ สพป. 
     แม่ฮ่องสอน เขต 1  ในวันท่ี 8 – 10 กันยายน 2559 
  2561  - อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด 
   ตามรูปแบบประชารัฐ ในวันท่ี 25 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส  
   จังหวัดนนทบุรี 
   – ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 29 – 31 สิงหาคม 
    2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
   - ประชุมช้ีแจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 17 – 19 ตุลาคม 61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  
   กรุงเทพมหานคร 
   – ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน 
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอลิซาเบธ เขตพญาไท 
    กรุงเทพมหานคร 
  2562  - ประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคล่ือน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน 
   ศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช 
    ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
   -  เข้าร่วมการพัฒนาบุคลกรผู้ดูแลระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
   (BPS-INNOVATION : BPSI) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 13 - 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
   ริเวอร์ไซด์ กรงุเทพมหานคร 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 
    พ.ศ.2563 – 2565 ในวันท่ี 24 – 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโคโค่วิว  
   จังหวัดสมุทรสงคราม 
   - ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง 
   ศึกษาธิการ ในวันท่ี 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรงุเทพมหานคร 
  2563  - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน         
                       ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัด ในวันศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม 2563  ณ ลีฟ วัลเล่ย์  
                       รีสอร์ท  อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
                     - ประขุมโครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณประจำป ี
                       งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวนัท่ี 28 - 30  
                       กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอรีไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 

 


