ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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ส่ วนที่ 4
การบริหารแผนสู่ การปฏิบัติ

การบริหารแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้ดาเนินการดังนี้
1. โครงการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบั ติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พิจารณาแล้วให้ดาเนินการตามกิ จกรรมหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ หากเมื่อดาเนินการไปแล้วเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคไม่สามารถดาเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติปรับกิจกรรมหรือ
เป้ าหมายต่อผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ผ่ านกลุ่ มนโยบาย
และแผน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ 1 ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อาทิเช่น
2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
2.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
3. หากดาเนินการบริหารโครงการจนสิ้นสุดโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือ หรือไม่มี
การดาเนินงานโครงการ ให้นางบประมาณคงเหลือนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
บริหารงบประมาณ
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้การดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ กากับ ติดตาม
และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ และให้ผู้รับผิ ดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการและ
รายงานการสิ้น สุ ดโครงการ (เฉพาะโครงการที่สิ้ นสุ ดโครงการแล้ ว) ภายใน 5 วันทาการหลั งสิ้ นสุ ดไตรมาส
โดยกลุ่มนโยบายและแผนจะเป็นผู้ประสานงานในการรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดในการรายงาน ดังต่อไปนี้
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการ...........................................................................................................................................................
ไตรมาส 1
ลักษณะโครงการ

ไตรมาส 2

งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ.

งบอื่ น ๆ (อื่น)..................................

ผู้รับผิดชอบ................................................................................กลุ่ม.................................................................................
สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ สอดคล้องยุทธศาสตร์ ศธที่ ...............................................................................
กิจกรรมที่ดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ลงชื่อ .......................................................
(......................................................)
ผู้ประสานงานโครงการ
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งบประมาณ...................................................... บาท
เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน...................................................... บาท
งบประมาณคงเหลือ.............................................................. บาท
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คำชี้แจงแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1. ไตรมำส ให้ขีดเครื่องหมำย✓ ใน

ตำมไตรมำสที่รำยงำน

ไตรมำส 1 (เดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม)
ไตรมำส 2 (เดือนมกรำคม ถึง มีนำคม)
ไตรมำส 3 (เดือนเมษำยน ถึง มิถุนำยน)
ไตรมำส 4 (เดือนกรกฎำคม ถึง กันยำยน)
2. ลักษณะโครงกำร ให้ขีดเครื่องหมำย ✓ ใน

ตำมลักษณะโครงกำร

โครงกำรงบตำมแผนปฏิบัติกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 หมำยถึง โครงกำรในแผนปฏิบัติ กำร
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับงบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
โครงกำรงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตำมนโยบำย สพฐ. หมำยถึง โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำก สพฐ.
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขับเคลื่อนนโยบำยตำมวัตถุประสงค์ของ สพฐ.
โครงกำรงบอื่นๆ(ถ้ำมี) หมำยถึง โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่นๆ เพิ่มเติมระหว่ำง
ปีงบประมำณ ได้แก่ โครงกำรจำก สช. โครงกำรจำก อบจ. และโครงกำรจำกจังหวัดปทุมธำนี
3. กิจกรรมที่กำหนด ระบุเฉพำะกิจกรรมที่สำคัญ เช่น จัดอบรม สร้ำงเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ ไม่ต้อง
แจ้งกิจกรรม ที่เป็นขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมปรกติ เช่น ขออนุมัติโครงกำร จัดสรรงบประมำณ ประสำนงำน
4. เวลำที่กำหนด ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตำมปฏิทินปฏิบัติงำน
5. เป้ำหมำยที่กำหนด ให้ระบุจำนวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จำนวนห้องเรียน จำนวนคน จำนวนเล่ม จำนวน
ครั้ง
6. เวลำที่ปฏิบัติ ให้ระบุวันที่ ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ำยังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมำย –
7. เป้ำหมำยที่ทำได้ ให้ระบุจำนวนหน่วยของกิจกรรมตำมข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ำยังไม่ได้ปฏิบัติใ ห้เขียน
เครื่องหมำย –
8. ปัญหำและอุปสรรค ให้ชี้แจงปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่กำหนดไว้ ทั้ง
ด้ำนเวลำและจำนวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ ในกรณีที่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่กำหนดอำจมีหรือไม่มีก็
ได้
9. ข้อเสนอแนะ ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
10. สรุปผลกำรดำเนินงำน
10.1 งบประมำณให้กรอกจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด กำรเบิกจ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันให้กรอกจำนวน
สะสมถึงไตรมำสที่รำยงำนงบประมำณคงเหลือ ให้กรอกจำนวนที่คงเหลือทั้งหมด
10.2 กิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้ว ให้ผู้ประสำนงำนโครงกำรประเมินว่ำได้ดำเนินกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ
เท่ำใด ของกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร เช่น ไตรมำส 1 กำรเตรียมกำรได้ร้อยละ 100
กำรปฏิบัติงำนหลักได้ร้อยละ 30 และกำรติดตำมประเมินผลร้อยละ 10
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แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการ
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แบบสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
โครงการ......................................................................................................................................................
งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ.
งบ อื่นๆ..........................................................
ผู้รับผิดชอบ..........................................................................กลุ่ม
.......................................................................................
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (รายละเอียดตามโครงการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………...…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................
2. วิธีการและกิจกรรมดาเนินงาน (แบบสรุป)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................
3. ผลการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................
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)
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ภาคผนวก
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0
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ที่ 342 /๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561
-----------------------------------------------------------------------------------------------ด้ ว ย ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต ๒ จะด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผน
ปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียน
ทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็น
บุคคลที่มีควำมรู้ คุณธรรม ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรพัฒนำคุณภำพระดับ
สำกล
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ำหมำยที่ว ำงไว้ อย่ ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นำยวิชัย แสงศรี
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
๑.2 นำยวิรุฬห์ แสงงำม
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
1.3 นำงเกศรินทร จิตรสิงห์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.4 นำงตวงรักษ์ รับพร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
1.5 นำงนพวรรณ แสงจันทร์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1.6. นำยวัลลภ ชำวหวำยสอ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
1.7 นำงพวงเพชร แสงส่อง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
1.8 นำงสำวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
1.9 นำงกมลภำ วงศ์เหลือง
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
/1.10 นำงสำวลักขณำวรรณ...
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1.10 นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
1.11 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
มีหน้าที่ อำนวยกำร ให้คำปรึกษำ และแนะนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 1
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ประกอบด้วย
2.1 นำยวิรุฬห์ แสงงำม
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
2.2 นำงเกศรินทร จิตรสิงห์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2.3 นำงตวงรักษ์ รับพร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.4 นำงนพวรรณ แสงจันทร์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
2.5 นำยวัลภล ชำวหวำยสอ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
2.6 นำงพวงเพชร แสงส่อง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
2.7 นำงสำวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
2.8 นำงกมลภำ วงศ์เหลือง
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2.9 นำยบัญชำ จันทร์รักษำ
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มนครรังสิต
2.10 นำงพันธ์ทิวำ จำงคพิเชียร
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มนครธัญญะ
2.11 นำยประกอบ ชินำนุปกรณ์
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์
2.12 นำยเกียงไกร อำจเวทย์
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนำ
2.13 นำยสมชำย สังข์สี
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มบูรพำพัฒน์
2.14 นำยธัญวิทย์ กล่ำพลบ
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์
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2.15 นำยอำพล ผลประทีปสุริยำ
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มนววัฒนำ
2.16 นำยนิรันดร์ คุณำวัน
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มศำลำรัตน์
2.17 นำยสมชำย เบำเนิด
โรงเรียนวัดธรรมรำษฏร์เจริญผล ประธำนเครือข่ำยร.ร.ขนำดเล็ก
2.18 นำยอุดม โพธินำแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ตัวแทน อ.ธัญบุรี
2.19 นำยธนณัฐ ศิระวงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม ตัวแทน อ.ธัญบุรี
2.20 นำยจำตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดลำดสนุ่น ตัวแทน อ.ลำลูกกำ
2.21 นำยกิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกลำงคลองสิบ ตัวแทน อ.ลำลูกกำ
2.22 นำยอนุชำ ภำผล
ครู คศ.1 โรงเรียนวัดศรีสโมสร ตัวแทน อ.หนองเสือ
2.23 นำงพัชรี เหลืองอุดม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำษฎร์สงเครำะห์วิทยำ ตัวแทน อ.หนองเสือ
2.24 นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
2.25 นำงจิตสุภำ อนุรักษ์
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
2.26 ว่ำที่ ร.ต. นันทเดช โชคถำวร
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
2.27 นำงสำยชล จั่นทองคำ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
2.28 นำงภำวนำ มหำวัตร
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ
2.29 นำงสำวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธ์เลิศ
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
2.30 นำงอรพิน มีวิชัย
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
2.31 นำงประภำพรรณ วุฒิเอก
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
2.32 นำงพัชรี เรืองรุ่ง
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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2.33 นำงพิมพ์ลภัส มงคลภคบัณฑิต
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ
2.34 นำงณัฐกำนต์ อนันตโท
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
2.35 นำงใกล้รุ่ง อุทัยศรี
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
2.36 นำงวัลลภำ สำยสุวรรณ
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
2.37 นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
กรรมกำร
นำยช่ำงเทคนิค ชำนำญงำน
2.38 บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรรมกำร
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
2.39 นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2.40 นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
2.41 นำงเสมอใจ ธิไชย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
2.42 นำงอรณิช ลีลำไว
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
2.43 นำงกรรณิกำ เถำปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
4.44 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
4.45 นำงสำวอัมพร จักรกรวย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
มีหน้ำที่ ดำเนินกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณำกำรแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมถึงงบประมำณที่ได้รับ เพื่อนำไปบริหำรจัดกำรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ถูกต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเอกสำร ประกอบด้วย
3.1 นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
3.2 นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
3.3 นำงเสมอใจ ธิไชย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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3.4 นำงอรณิช ลีลำไว
กรรมกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
3.5 นำงกรรณิกำ เถำปฐม
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
3.6 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
3.7 นำงสำวอัมพร จักรกรวย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ รวบรวม/สรุปผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรูปเล่มเอกสำร
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วย
4.๑ นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
นำยช่ำงเทคนิค ชำนำญงำน
4.2 นำยจินดำ แย้มเนตร
กรรมกำร
ช่ำงปูน ๔
4.3 นำยกำรุณ กำรสมธร
กรรมกำร
ช่ำงไฟฟ้ำ ๔
4.4นำยอรุณ สืบสำย
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่เวรยำม
4.5 นำยพงษ์เอก สิงห์น้อย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ช่ำงไม้ ๔
มีหน้าที่ จัดเตรียมห้องประชุมให้มีควำมพร้อมก่อนกำรประชุม ศึกษำเส้นทำงและตรวจเช็คสภำพรถให้มีควำม
พร้อมก่อนกำรเดินทำง เป็นพนักงำนขับรถโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงทั้งขำไปและขำกลับ
5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
5.1 นำงอรณิช ลีลำไว
ประธำนกรรมกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5.2 นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
กรรมกำรเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
5.3 นำงเสมอใจ ธิไชย
กรรมกำรเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5.4 นำงอรณิช ลีลำไว
กรรมกำรเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5.5 นำงกรรณิกำ เถำปฐม
กรรมกำรเลขำนุกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
5.6 นำงสำวอัมพร จักรกรวย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
5.7 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
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มีหน้ำที่ ประสำนกำรดำเนินงำนจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ สื่อที่ใช้ประกอบในกำรประชุม ดำเนินกำร
ถ่ำยภำพพร้อมเผยแพร่กำรดำเนินงำน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประชุมฯ พร้อมทั้งตรวจทำนชื่อให้ถูกต้องเรียบร้อย
และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรประชุมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร จัดเตรียมอำหำรพร้อม
อำหำรว่ำงในกำรดำเนินกิจกรรม
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
6.๑ นำงนพวรรณ แสงจันทร์
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
6.๒ นำงสำวบุญส่ง ทองระย้ำ
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
6.3 นำงหัทยำ ทองสุข
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
6.4 นำงพัชรี เรืองรุ่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และจัดซื้อ จัดจ้ำงที่ใช้ในกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

(นำยวิชัย แสงศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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คณะทางาน

 ที่ปรึกษา
1. นายวิชัย แสงศรี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

2. นายวิรุฬห์ แสงงาม
3. นางสาวลักขณาวรรณ ภูส่ าร

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 บรรณาธิการกิจ
1. นางสาวศศิกานต์ พวงทอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

 ออกแบบปก
1. นางสาวศศิกานต์ พวงทอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

