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ส่วนที่ 4 

  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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การบริหารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขอให้ด าเนินการดังนี้ 

 1.โครงการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562  พิจารณาแล้วให้ด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากเมื่อด าเนินการไปแล้วเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติปรับ
กิจกรรมหรือเป้าหมายต่อผู้อ านวยการส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2                  
(ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ 1 ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อาทิเช่น 
  2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
  2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.3 ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 3. หากด าเนินการบริหารโครงการจนสิ้นสุดโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือ 
หรือไม่มีการด าเนินงานโครงการ ให้น างบประมาณคงเหลือนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  บริหารงบประมาณ 

  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 เพ่ือให้การด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา               
ปทุมธานี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทุกระดับ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการและรายงานการสิ้นสุดโครงการ (เฉพาะโครงการที่สิ้นสุดโครงการแล้ว) ภายใน 5 วัน
ท าการหลังสิ้นสุดไตรมาส โดยกลุ่มนโยบายและแผนจะเป็นผู้ประสานงานในการรายงาน ซึ่งมีรายละเอียด         
ในการรายงานดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                     

ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 



แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ........................................................................................................................................................... 
                       ไตรมาส 1                      ไตรมาส 2                ไตรมาส 3                ไตรมาส 4   

ลักษณะโครงการ           งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2          งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ.               งบอื่น ๆ (อ่ืน).................................. 

ผู้รับผิดชอบ................................................................................กลุ่ม............................ ..................................................... 

สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ................................  สอดคล้องยุทธศาสตร์ ศธที่ ................................................ ............................... 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
   
   
   
   
   
   

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ...................................................... บาท                                                                           ลงช่ือ ....................................................... 
เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน...................................................... บาท                                                                   (.....................................................
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ค าชี้แจงแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. ไตรมาส  ให้ขีดเครื่องหมาย✓ ใน    ตามไตรมาสที่รายงาน     
 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) 
 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม) 
 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน) 
 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน) 

 2. ลักษณะโครงการ  ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ใน    ตามลักษณะโครงการ 
  โครงการงบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 หมายถึง โครงการในแผนปฏิบัติ
การ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารจัดการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  โครงการงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณ
จาก สพฐ. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
  โครงการงบอ่ืนๆ(ถ้ามี) หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ ได้แก่ โครงการจาก สช. โครงการจาก อบจ. และโครงการจากจังหวัดปทุมธานี   
 3. กิจกรรมที่ก าหนด ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น จัดอบรม สร้างเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ 
ไม่ต้องแจ้งกิจกรรม  ที่เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามปรกติ เช่น ขออนุมัติโครงการ จัดสรรงบประมาณ 
ประสานงาน 
 4. เวลาที่ก าหนด  ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 5. เป้าหมายที่ก าหนด ให้ระบุจ านวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จ านวนห้องเรียน จ านวนคน จ านวนเล่ม             
จ านวนครั้ง 
 6.  เวลาที่ปฏิบัติ ให้ระบุวันที่ ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย – 
 7. เป้าหมายที่ท าได้ ให้ระบุจ านวนหน่วยของกิจกรรมตามข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้
เขียน เครื่องหมาย – 
 8. ปัญหาและอุปสรรค ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด
ไว้            ทั้งด้านเวลาและจ านวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด
อาจมีหรือไม่มีก็ได ้
 9. ข้อเสนอแนะ ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 10. สรุปผลการด าเนินงาน 
  10.1 งบประมาณให้กรอกจ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันให้
กรอกจ านวนสะสมถึงไตรมาสที่รายงานงบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจ านวนที่คงเหลือทั้งหมด 
  10.2 กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ให้ผู้ประสานงานโครงการประเมินว่าได้ด าเนินการแล้วคิด
เป็นร้อยละเท่าใด ของกิจกรรมทั้งหมดท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ เช่น ไตรมาส 1 การเตรียมการได้ร้อย
ละ 100 การปฏิบัติงานหลักได้ร้อยละ 30 และการติดตามประเมินผลร้อยละ 10 



235 

 

แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

โครงการ...................................................................................................................................................... 
                     งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2                                    
                     งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. 
                     งบ อ่ืนๆ.......................................................... 
ผู้รับผิดชอบ..........................................................................กลุ่ม
....................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (รายละเอียดตามโครงการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………...…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................ 
2. วิธีการและกิจกรรมด าเนินงาน (แบบสรุป) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................ 
3. ผลการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................ 
4. ปัญหาอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 4.1 ปัญหาอุปสรรค 

 4.2 ข้อค้นพบ 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5. ภาพกิจกรรม (ภาพถ่ายกิจกรรมละ ไม่เกิน 4 ภาพ) 
(ส่งกลุ่มนโยบายและแผน TH SarabunIT๙ ขนาด 16 ทางอีเมล sasikan1991p@gmail.com) 
 

 

mailto:sasikan1991p@gmail.com
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

ที่  257 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  จะเตรียมจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้น   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1. นายวิชัย    แสงศรี  ประธานกรรมการ   
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒              
        2. นายวิรุฬห์  แสงงาม                                                                    รองประธานกรรมการ   
            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒    

3. นางเกศรินทร  จิตรสิงห์                                                                              กรรมการ        
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

4. นางตวงรักษ์  รับพร                                                                            กรรมการ   
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

5. นางนพวรรณ  แสงจันทร์                                                                             กรรมการ
  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       
        6. นางพวงเพชร  แสงส่อง กรรมการ                                                                                                    
           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                                              
 7. นางกมลภา  วงศ์เหลือง                                                                       กรรมการ                       
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     

8. นายวัลลภ  ชาวหวายสอ กรรมการ   
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          

  9. นางสาวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์                                                              กรรมการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                   

10. ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร                                                                         กรรมการ                                                           
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสาสรสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                             
                                                                                                  /11 นางณัฐกานต์ ....  
                เทคโนโลยสีาสรสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                        
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      11. นางณัฐกานต์  อนันตโท           กรรมการ                                                                          
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                   
 12. นางใกล้รุ่ง  อุทัยศรี                                       กรรมการ                                                   
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 13.  นางพัชรี  เรืองรุ่ง         กรรมการ 
    นักวิชาการการพัสดุ ช านาญการพิเศษ 
 14. นางสาวบุญส่ง  ทองระย้า             กรรมการ 
       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 15. นางอรพิน  มีวิชัย         กรรมการ 
         นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
 16. นางโศภาวรรณ  แจ้งพุ่ม         กรรมการ  
   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  
 17. นางภาวนา  มหาวัตร         กรรมการ                
       นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ  
 18. นางสาวพิไลภรณ์  ตระกูลพันธุ์เลิศ       กรรมการ 
            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ    
 19. นางจิตสุภา  อนุรักษ์                            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
      20. นางสายชล  จั่นทองค า             กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 21. นางสาวไอลดา คล้ายส าริด            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 22. นางนฤมล  ธนสลังกูร            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 23. นางกัตติกา  สกุลสวน            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 24. นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์                   กรรมการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 25. นางเสมอใจ  ธิไชย                      กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 26. นางอรณิช   ลีลาไว                        กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 27. นางกรรณิกา  เถาปฐม                  กรรมการ 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                  /28. นางสาวอัมพร.... 
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 28. นางสาวอัมพร  จักรกรวย            กรรมการ 
  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                                                                                                                                 
 29. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร                     กรรมการและเลขานุการ                                            

  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                  
30. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                   

  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                              

        ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ในการสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561  
ปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทาง ขั้นตอนและงบประมาณการจัดท า      
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้เป็นไปตามความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     29     ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                                                           
(นายวิชัย  แสงศรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
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๐ 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ที่  97 / 2562 

เรื่อง   แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้น   
 เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่  740/2562  สั่ง ณ วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.2562  
ส่งผลให้ประธานกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง ย้ายและแต่งตั้ง
ใหม่ตามค าสั่งดังกล่าว 
 ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ปท.2 
(แก้ไข) 
 1. นายชนาธิป  ส าเริง ประธานกรรมการ   
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒              
        2. นายวิรุฬห์  แสงงาม                                                                    รองประธานกรรมการ   
            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒    

3. นางเกศรินทร  จิตรสิงห์                                                                              กรรมการ        
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

4. นางตวงรักษ์  รับพร                                                                            กรรมการ   
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

5. นางนพวรรณ  แสงจันทร์                                                                             กรรมการ
  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       
        6. นางพวงเพชร  แสงส่อง กรรมการ                                                                                                    
           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                                              
 7. นางกมลภา  วงศ์เหลือง                                                                       กรรมการ                       
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

    / 8. นายวัลลภ ...   
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8. นายวัลลภ  ชาวหวายสอ กรรมการ   
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          

  9. นางสาวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์                                                              กรรมการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                   

10. ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร                                                                         กรรมการ                                                           
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสาสรสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                             

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      11. นางณัฐกานต์  อนันตโท           กรรมการ                                                                          
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                   
 12. นางใกล้รุ่ง  อุทัยศรี                                       กรรมการ                                                   
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 13.  นางพัชรี  เรืองรุ่ง         กรรมการ 
    นักวิชาการการพัสดุ ช านาญการพิเศษ 
 14. นางสาวบุญส่ง  ทองระย้า             กรรมการ 
       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 15. นางอรพิน  มีวิชัย         กรรมการ 
         นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
 16. นางโศภาวรรณ  แจ้งพุ่ม         กรรมการ  
   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  
 17. นางภาวนา  มหาวัตร         กรรมการ                
       นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ  
 18. นางสาวพิไลภรณ์  ตระกูลพันธุ์เลิศ       กรรมการ 
            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ    
 19. นางจิตสุภา  อนุรักษ์                            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
      20. นางสายชล  จั่นทองค า           กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 21. นางสาวไอลดา คล้ายส าริด            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 22. นางนฤมล  ธนสลังกูร            กรรมการ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 23. นางกัตติกา  สกุลสวน            กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

/ 24. นายอรรถพงศ์ ...   
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 24. นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์                   กรรมการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 25. นางเสมอใจ  ธิไชย                      กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 26. นางอรณิช   ลีลาไว                        กรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 27. นางกรรณิกา  เถาปฐม                  กรรมการ 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 28. นางสาวอัมพร  จักรกรวย            กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                                                                                                                              
 29. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร                     กรรมการและเลขานุการ                                            

  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                  
30. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                   

  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน                                                              

        ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ เพ่ือให้การบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า บรรลุวัตถุและเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่   30  เมษายน  พ.ศ. 2562  

   

สั่ง ณ วันที่    22    พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                                                           

(นายชนาธิป ส าเริง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
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  ที่ปรึกษา 

1. นายวิชัย  แสงศร ี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
2. นายชนาธิป  ส าเริง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
3. นายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
4. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 บรรณาธิการกิจ 

1. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 ออกแบบปก 

1. นางสาวศศิกานต์  พวงทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
 

คณะท ำงำน 


