
 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 

ที่ ๒๔๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์  

.................................................. 
  

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำร สนับสนุน 
ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กร กำร
ให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร พร้อมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำน เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ที่ดีและถูกต้อง พร้อมทั้งท ำควำมเข้ำใจในบทบำทของหน่วยงำนองค์กรภำยในและองค์กรภำยนอก สร้ำงควำม
ศรัทธำต่อสำธำรณชน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกทั้งองค์กรภำยในและองค์กร
ภำยนอก ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำร
ประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำนควำมร่ วมมือกับ
เครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  จะ
ด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด  โรงเรียนละ ๑  คน และบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ กลุ่มละ ๑ คน   ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  
สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑  นำยวิชัย  แสงศรี           ผู้อ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต ๒                     ประธำน 
๑.๒  นำยวิรุฬห ์ แสงงำม           รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต ๒           รองประธำน 
๑.๓  นำงสำวลักขณำวรรณ  ภูส่ำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
๑.๔  นำงนพวรรณ  แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์    กรรมกำร 
๑.๕  นำงพวงเพชร  แสงส่อง       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                       กรรมกำร 
๑.๖  นำงสำวกมลภำ วงศ์เหลือง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๑.๗  นำงตวงรักษ์  รับพร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
๑.๘  นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำร 
๑.๙  นำงสำวดวงเพชร นำคเกษม ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
๑.๑๐ นำยวิจำรณ์  ดำนุวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ         กรรมกำร 
๑.๑๑ นำงภำวนำ  มหำวัตร        นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร                                      
มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และด ำเนินกำรให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย 

 ควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับรายงานตัว   ประกอบด้วย 

๒.๑  นำงวันเพ็ญ  ค ำจันทร์            เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ช ำนำญงำน             ประธำน 
๒.๒  นำงเสมอใจ     ธิไชย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๒.๓  นำงอรณิช       ลีลำไว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญงำน            กรรมกำร 
๒.๔  นำงสำวอัมพร  จักรกรวย           เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
๒.๕  นำงณัฐกำนต์   อนันตโท  นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๖  นำงสมปอง  มีสมมนต์   เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน   กรรมกำร 
๒.๗  นำงวัลลภำ  สำยสวุรรณ             เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ช ำนำญงำน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้ำที ่อ ำนวยควำมสะดวก  ให้กำรต้อนรับผู้เข้ำรับกำรอบรม ให้ได้รับควำมสะดวกตลอดระยะเวลำกำรอบรม  
และรับรำยงำนตัวในกำรอบรม 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์   
๓.๑  นำงภำวนำ  มหำวัตร             นักจัดกำรงำนทัว่ไป  ช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำน 
๓.๒  นำยสัณฑวัฒน์  รับพร  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
๓.๓  นำงสำวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ  นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมข้อมูลพิธีกร ประชำสัมพันธ์กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ และพิธีกำร ประชำสัมพันธ์  และ

บันทึกภำพกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทุกข้ันตอนตำมก ำหนดกำร 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
๔.๑  นำยเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์ นำยช่ำงเทคนิค ช ำนำญงำน         ประธำน 
๔.๒  นำยชนินทร  กองสุข          เจ้ำหน้ำที่ ICT           กรรมกำร 
๔.๓  นำยชัยวัฒน์  วงศ์กวน ช่ำงปูน ชั้น ๔                  กรรมกำร 
๔.๕  นำยกำรุณ  กำรสมธร ช่ำงไฟฟ้ำ ชั้น ๔                            กรรมกำร          

           ๔.๖  นำยจินดำ  แยม้เนตร ช่ำงปูน ชั้น ๔                                       กรรมกำร 
           ๔.๗  นำงนงนุช  สังวำล           พนักงำนท ำควำมสะอำด                      กรรมกำร 
           ๔.๘  นำงอุไร  สีสวย                พนักงำนท ำควำมสะอำด          กรรมกำร 
           ๔.๙  นำยธงไชย  เอ่ียมเสริม ช่ำงไฟฟ้ำ  ชั้น ๔           กรรมกำร 
           ๔.๑๐ นำยพงษ์เอก  สิงห์น้อย ช่ำงไม้  ชั้น ๔              กรรมกำรและเลขำนุกำร        
           มีหน้ำที ่จัดเตรียมสถำนที่ประชุมและบริเวณทั่วไปให้เกิดควำมเรียบร้อย สะอำดและสะดวกในกำรประชุม  
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องเสียง เครื่องฉำยวีดีทัศน์ อุปกรณ์กำรประชุม    
๕.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๕.๑  นำงวันเพ็ญ   ค ำจันทร์        เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ช ำนำญงำน                        ประธำน 
๕.๒  นำงอุไร  สีสวย                 พนักงำนท ำควำมสะอำด             กรรมกำร 
๕.๓  นำงบุษบำ    กันเกษพิมพ์ พนักงำนพิมพ์ดีด  ชั้น ๔                กรรมกำรและเลขำนุกำร        

 มีหน้ำที ่ในกำรประสำน จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ในกำรประชุม 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

๖.๑   นำงภำวนำ      มหำวตัร    นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำน 
๖.๓   นำยชัยวัฒน์     วงศ์กวน ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น ๔            กรรมกำร 
๖.๔   นำงพรพรรษำ   ทัศนศรี พนักงำนพิมพ์ดีด  ชั้น ๓            กรรมกำร         
๖.๕   นำงวันเพ็ญ       ค ำจันทร์   เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ช ำนำญงำน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่จัดพิมพ์ จัดท ำส ำเนำ จัดท ำรูปเล่มเอกสำรที่เก่ียวข้อง 



๓ 

 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
          ๗.๑  นำงนพวรรณ  แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์        ประธำน 
          ๗.๒  นำงสำวบุญส่ง  ทองระย้ำ     นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
          ๗.๓  นำงหัทยำ  ทองสุข   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน  กรรมกำร 
          ๗.๔  นำงประไพ  รุจิฉำย  เจ้ำพนักงำนพัสดุ ช ำนำญงำน   กรรมกำร 
          ๗.๕  นำงสำวกนกวรรณ  มีวิชัย     เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
          ๗.๖  นำงพัชรี  เรืองรุ่ง               นักวิชำกำรพัสดุ  ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและเลขำกำร                    
          มีหน้ำที ่เบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร จัดซื้อวัสดุ จัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 
อย่ำงเคร่งครัด 
๘. คณะวิทยากร       

๘.๑  นำยอนุชำ  ภำผล   ครูโรงเรียนวัดศรีสโมสร   ประธำน 
๘.๒  นำยวีรชัย  ผวิขม   ครูโรงเรียนวัดพวงแก้ว   กรรมกำร 
๘.๓  นำยคชกฤต  สำสนสุข  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม กรรมกำร 
๘.๔  นำงสำวศิริกำญจน์  เย็นเสมอ ครูโรงเรียนวัดร่วมใจประสิทธิ์  กรรมกำร 
๘.๕  นำงสำวสุพรรณรัตน์  แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต   กรรมกำร 
๘.๖  นำงสำวอรพินทร์   ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต      กรรมกำร 
๘.๗  นำงสำววรัชยำ  ชวสิต  ครูโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม   กรรมกำร 
๘.๘  นำยธงไชย  สันติถำวรยิง่    ครูโรงเรียนวัดนิเทศน์     กรรมกำร 
มีหน้ำที ่ให้ควำมรู้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกคน 

 
          ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร 
            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                               สั่ง   ณ   วันที่  ๘  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                 

                                                                
                                  


