
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเน้นการบริหารศึกษาอย่าง
เป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  โดยจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 18-21 
ตุลำคม 2563 ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมรำช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ชื่อโครงการ   กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
แผนงาน พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
สนอง 
          นโยบำย สพฐ. ข้อที่...6...... 

ประเด็นกลยุทธ์ สพฐ.ที่ ....6...........  
มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  มฐ.ที…่1,2……ตัวบ่งชี้ที่…1,2.. 
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) ประเด็นกำรประเมินที่................. 
ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร (ARS) ตัวชี้วัดที่................. 
นโยบำย สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ข้อท่ี...............                                                

            อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................. 
ลักษณะโครงการ                  (  ) ใหม่                   (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ. นำงสำวณัฐกำญจน์   สมคิด 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม  2563 – กันยำยน 2564 
1.หลักการและเหตุผล 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546             
หมวด 9 ก ำหนดไว้ว่ำกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติก่อน 
จะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยกำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำร
ด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ
ชัดเจน  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำร
ก ำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. ก ำหนดไว้ นั้น 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2   จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องของนโยบำย จดุเน้นระดับต่ำง ๆ  
เป็นกรอบทิศทำงกำรและเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีแผนงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ชัดเจน สำมำรถก ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกรอบทิศทำงกำรท ำงำนสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
 2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี 

2.3 เพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำ 
 



 
 

-2- 
3. เป้าหมาย    50 คน  
 3.1   ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด  สพป.กำญจนบุรี เขต 2  จ ำนวน 37 คน 
 3.2   นำยกสมำคมผู้บริหำร และประธำนกลุ่มโรงเรียน  จ ำนวน 11 คน 
 3.3   ตัวแทน ก.ต.ป.น. จ ำนวน 2 คน    

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน...............250,300........................บำท 
 งบประมำณ สพฐ.   จ ำนวน....................-..................................บำท 
 งบประมำณ อ่ืน ๆ   จ ำนวน....................-.................................บำท 
    รวม  จ ำนวน...............250,300........................บำท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

สถาน
ที ่

ผู้รับผิดช
อบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

- - 
 

- 
 

- 
 

สพป.ก
จ.2 

ณัฐ
กำญจน์ 

2. กิจกรรมที่ 2  ประชุมจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ 
1.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (4 มื้อx30บx40 คน) 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน (2 มื้อx90บ.x40 คน) 

  
4,800 
7,200 

 
 
 

12,000 สพป.ก
จ2 

ณัฐ
กำญจน์ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

1. ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

    ณัฐกำญจน์
และคณะ 

2. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ 12,000     

3. ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 

238,300     

4. เสนอ กศจ. ให้ควำมเห็นชอบ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ 

     

5. จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ฉบับสมบูรณ์ 

     

6. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

     



 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ สถาน

ที ่
ใช้สอย 

ผู้รับผิดช
อบ 
วัสดุ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

3. กิจกรรมที่ 3.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและศึกษำดูงำน 
3.1 ประชุมชี้แจง/ซักซ้อมท าความเข้าใจ 
     1.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (2 มื้อx30บx50 คน) 
     2. ค่ำอำหำรกลำงวัน (1 มื้อx90บ.x50 คน) 
3.2 ประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการ 
    1.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (5 มื้อx50บx42 คน) 
    2.ค่ำอำหำร 2 วัน ๆ ละ 600 บำท จ ำนวน 42 คน 
    3.ค่ำอำหำร 1 วัน ๆ ละ 500 บำท จ ำนวน 42 คน 
    3.ค่ำห้องพัก 2 วันๆ ละ 600 บำท จ ำนวน 41 คน  
      ค่ำห้องพัก 2 วัน ๆ ละ 1,200 บำท จ ำนวน 1 คน  
    4.ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คันคัน
ละ 17,000 จ ำนวน 4 วัน 
        6. ค่ำวัสด ุ
        8. ค่ำของที่ระลึก 
        9. ค่ำเช่ำห้องประชุม 
       10. ค่ำจัดจ้ำงท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร จ ำนวน 42 ใบๆ
ละ 150 บำท 
      11.คำ่ตอบแทนวิทยำกรจ ำนวน 3 วัน 
      12. ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

3,000 
4,500 

 
10,500 
50,400 
21,000 
49,200 
2,400 

 
68,000 

 
1,500 
6,300 
6,300 

 
 

4,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,800 

238,300 เอกชน ณัฐ
กำญจน์ 

4. กิจกรรมที่ 4เสนอ อกศจ.และกศจ. เพื่อให้เห็นชอบ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
-ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรและท ำรูปเล่ม 40 เล่ม 

  
 
- 

 - ศธจ. 
กำญ
จนุบรี 

ณัฐ
กำญจน์ 

 
5. กิจกรรมที่ 5 จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี       

ฉบับสมบูรณ์ 
-ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรและท ำรูปเล่ม 30 เล่ม 

  
 
- 

 - สพป.ก
จ.2 

ณัฐ
กำญจน์ 

 
6. กิจกรรมที่ 6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

1.1ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (2 มื้อx30บx18 คน) 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (1 มื้อx90บ.x18 คน) 

  
- 
- 

 - สพป.ก
จ.2 

ณัฐ
กำญจน์ 

 
 รวมทั้งสิ้น 7,200 227,300 3,800 250,300   

    (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร) 



 
 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80 ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใน
สังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
ทิศทำง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จขององค์กร 
2.ร้อยละ 100 ขององค์กร มีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
3.ร้อยละ 100 ขององค์กร มีแผนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ 

1.กำรสังเกต/กำร
สัมภำษณ์ 
 
2.กำรตรวจสอบ 

1.แบบบันทึก 
 
 
2.แบบตรวจสอบ/รำยงำนผล 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงมีควำมรู้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกรอบทิศทำงกำรท ำงำนสู่ควำมส ำเร็จให้กับ 
    เป้ำหมำยขององค์กรได้ 
 2. มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี 
 3. สำมำรถป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนในกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำได้ 
 

ลงช่ือ         ณัฐกำญจน์   สมคิด      ผู้เสนอโครงการ 
(นำงสำวณัฐกำญจน์   สมคิด) 

ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 

ลงช่ือ  อินทิรำ  ชิวปรีชำ      ผู้พิจารณาโครงการ 
(นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

                                 ลงช่ือ                                 ผู้ใหค้วามเห็นชอบโครงการ 
(นำยนิพนธ์   ภัทรวังส์) 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 

ลงช่ือ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
(นำยอำดุลย์    พรมแสง) 

ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                            ที่  448/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
…………………………………………………….. 

   ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำชำติ 20 ปี              
(พ.ศ.2561-2580)  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน     นโยบำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จต่ำง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นกรอบ    
ทิศทำงกำรปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จึงได้ก ำหนดจัดกำรประชุมพิจำรณำ
กลั่นกรอง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564   ขึ้นในระหว่ำงวันที่  12 - 14 ตุลำคม  2563   
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กลัน่กรอง(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  

1. นำยอำดุลย์  พรมแสง   ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปกรณ์    ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2      รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์     วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                       กรรมกำร 
4. นำยธนะชน    ทัศนะเกต ุ      รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                     กรรมกำร 
5. นำยนิพนธ์    ภัทรวังส์        รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ท าหน้าที ่ก ำหนดนโยบำย และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   

เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

๑. นำยอำดุลย์  พรมแสง   ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2            ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2        รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์  วิเศษสิงห์   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                         กรรมกำร 
4. นำยธนะชน  ทัศนะเกตุ        รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                      กรรมกำร 
5. นำงสำวจินตนำ  สุขสมแดน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล  กรรมกำร 
6. นำยแมน  ค ำวงษ์            ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                             กรรมกำร 
7. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์            กรรมกำร 

                                                                                                      /8.นำงสำวกมลวรรณ....... 
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8.นำงสำวกมลวรรณ  พลอยมี      ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
9. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม     ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                     กรรมกำร   
10. นำงสำวสุรำงค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                         กรรมกำร  
11. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร   กรรมกำร 
12. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี             กรรมกำร 
13. นำยนิพนธ์  ภัทรวังส์        รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2     กรรมกำรและเลขำนุกำร        
14. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ      ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร       
16. นำงมุคครินทร์  บุษภำ        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำยเจษฎำ  ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร                       ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
18. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
19. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ           เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
20. นำงสำวนำรินทร์  พรดี  ธุรกำรโรงเรียน                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ท าหน้าที่ 1. ก ำหนดนโยบำย ส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
   2. ก ำหนดทิศทำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และกำรทบทวนกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
   3.  พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ นโยบำย จุดเน้นและสนองต่อตัวชี้วัด
ที่เก่ียวข้อง 
           4. พิจำรณำกลั่นกรองงบประมำณและจัดสรรตำมกรอบวงเงนิ 
   5. พิจำรณำจัดเรียงล ำดับกิจกรรม/โครงกำร 
            6.จัดท ำ(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์  
และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

 
    สั่ง  ณ  วันที่  8  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 

                                                                
              (นำยอำดุลย์   พรมแสง) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 



 
 

  
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
                                                           ที่  449 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
…………………………………………………….. 

          ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 จะด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ,แผนการศึกษาชาติ 20 ปี              
(พ.ศ.2561-2580) ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด,นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  จึงได้ก าหนดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 
2563  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเน้นการบริหารศึกษาอย่างเป็นระบบ
ด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

6. นายอาดุลย์     พรมแสง   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2          ประธานกรรมการ 
7. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2      รองประธานกรรมการ 
8. นายอารักษ์     วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                       กรรมการ 
9. นายธนะชน    ทัศนะเกต ุ      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                     กรรมการ 
10. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2    กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบาย และให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
เพ่ือการด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. นายอาดุลย์     พรมแสง   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2          ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2      รองประธานกรรมการ 
3. นายอารักษ์     วิเศษสิงห์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2              กรรมการ 
4. นายธนะชน    ทัศนะเกต ุ      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                     กรรมการ 
5. นางสาวจินตนา   สุขสมแดน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล          กรรมการ 
6. นายแมน         ค าวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                              กรรมการ 
7. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          กรรมการ 
8. นางสาวกมลวรรณ พลอยมี      ผอ.กลุ่มอ านวยการ               กรรมการ 
9. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    กรรมการ  

 10. นางสาวสุรางค์   ธิตินิลนิธิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                       กรรมการ 
 11. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา        กรรมการ 
 12. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี            กรรมการ 
 13.นายนคร  มากมีทรัพย์                    ตวัแทน ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                              กาญจนบุรี เขต 2                                        กรรมการ 
                                                                                                             /14.นางสมหมาย...... 
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          14. นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์           ตัวแทน ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                              กาญจนบุรี เขต 2             กรรมการ 

15. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอท่ามะกา             กรรมการ 
16. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอพนมทวน             กรรมการ 
17. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอห้วยกระเจา             กรรมการ 
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา1                         กรรมการ 

 19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา2                         กรรมการ 
 20. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา3                         กรรมการ 
 21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา4                         กรรมการ 
 22. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา5                         กรรมการ 
 23. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน1                        กรรมการ 
 24. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน2                        กรรมการ 
 25. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน3                        กรรมการ 
 26. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา1                     กรรมการ 
 27. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา2                     กรรมการ 
 28. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา3                     กรรมการ 
 29. นางสาวนิภา        สุขพิทักษ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
          30. นางสาวพันวนา     พัฒนาอุดมสินค้า     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
 31. นางสาวสุภาพ      จัดละ    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 32. นางกมลวรรธน์     มนต์ประสิทธิ์         ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
 33. นางเบญจมาศ      นุ่มวฒันะ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
 34. นางชลณา           ม่วงหวาน    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 35. นางสาวสุวิมล       ภูริเภรีฤกษ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
 36. นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 

37. นางนงนุช             ก้านเหลือง         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
 38. นางสาวชนากานต์  วิหค    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                     กรรมการ 
 39. นางอรดา             ยางงาม             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ           กรรมการ 
 40. นางอรพินธ์           ไชยสมทิพย์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                      กรรมการ 

41. นางไข่มุก             มีแสง             นักวิชาการศึกษาช านาญการ                         กรรมการ 
42. นำงลักขณำ          หมดทุกข์             นักวิชาการศึกษาช านาญการ                         กรรมการ 

 43. นายเจษฎา           ตันธนะ             นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ          กรรมการ 
44. นางมุคครินทร์       บุษภา                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการ 

 45. นางสาววัลภา        สงวนศักดิ์           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน           กรรมการ 
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 46. นายนิพนธ์        ภัทรวังส์             รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการและเลขานุการ  
 47. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา             ผอ.กลุ่มนโยบายละแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          48. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

49. นางสาวธิติยา    อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 50. นายวันรุ่ง         พาสุทธิ            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ท าหน้าที ่1. น าเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  2. วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตาม
กระบวนการของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  3. รว่มกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับสมบูรณ์)  
 

3. คณะวิทยากร 
 1. นายอุดม   สืบบุก  ข้าราชการบ านาญ 
 2. นายเรวัตร  อารีรอบ  ข้าราชการบ านาญ 
 3. นางพรกมล  ปลาอ่อน  ข้าราชการบ านาญ 

ท าหน้าที่    1.ร่วมวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น อภิปรายแสดงความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ  ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

     2. เชื่อมโยงประเด็นเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปรายเป็นไป
ตามกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปี  พ.ศ.2564 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม 
1. นายเจษฎา   ตันธนะ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         ประธานกรรมการ 
2. นายวันรุ่ง  พาสุทธิ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           กรรมการ 
3. นางมุคครินทร์   บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวนารินทร์  พรดี   ธุรการโรงเรียน                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดเตรียมสถานที่และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม    
           เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นางสาวอินทิรา   ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิติยา     อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการ 
3. นางมุคครินทร์    บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวนารินทร์  พรดี  ธุรการโรงเรียน                         ผูช้่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ จัดท าทะเบียนและรับรายงานตัวผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
          งบประมาณปี พ.ศ.2564 
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6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์ 
1. นางสาวอินทิรา   ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิติยา     อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ             กรรมการ 
3. นายเจษฎา        ตันธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ

 ท าหน้าที ่ พิธีกรด าเนินการ  และจัดล าดับขั้นตอนให้เรียบร้อยเหมาะสม 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          ประธานกรรมการ 
2. นางกัลยารัตน์   ถ้ าแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน            กรรมการ 

 3. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวณัฐกาญจน์  สมคิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  8    เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
                                                                
 
 
              (นายอาดุลย์   พรมแสง) 
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ ศธ 04018/ว2760                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                  กาญจนบุรี เขต 2 
                                                      อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140      

        9 ตุลาคม 2563 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ 449/2563 
   ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563     จ านวน 1 ฉบับ 
2.ก าหนดการประชุม      จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนการศึกษาชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580), นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามค าสั่งที่  
449/2563 ลงวันที่  8  ตุลาคม  2563 และก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล  
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงเรียนเชิญท่าน 
เข้าร่วมประชุมวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยก าหนดพิธีเปิดและซักซ้อมความเข้าใจประเด็นการวิพากษ์ ใน 
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ  
 
 ขอแสดงความนับถือ                                                                                      

  
 (นายอาดุลย์  พรมแสง) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

          
  
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร.034-579234, 630325 ต่อ 210   
โทรสาร.034-579338 
 


