


คํานํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นเอกสารในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซ่ึงได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ

การบริหารจัดการ แยกตามภารกิจงาน

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้อย่างดียิ่ง

กลุ่มนโยบายและแผน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ธันวาคม 2564
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คํานํา หน้า
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แยกเป็นรายไตรมาส 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1

รายละเอียดงบบริหารสํานักงาน 2

งบจัดสรรโครงการ/กิจกรรม 3

ภาคผนวก

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

…………………………………………………………………………………………………………………….

งบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีได้รับจัดสรร

เป็นงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดทําแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกเป็นไตรมาส ดังนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2565

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ี รายการ

งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.65)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.65)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.65)

1 งบบุคลากร 5,394,200.00 1,810,817.42 1,752,180.00 1,831,202.58

2 งบดําเนินงาน 19,622,968.00 6,613,845.63 7,506,081.34 5,503,041.03

3 งบลงทุน 27,649,700.00 9,712,600.00 15,152,389.00 2,784,711.00

4 งบเงินอุดหนุน 51,069,845.00 18,049,749.00 9,726,900.00 18,293,196.00 5,000,000

5 งบรายจ่ายอ่ืน 580,110.00 35,700.00 358,940.00 185,470.00

รวมท้ังส้ิน 104,316,823 36,222,712.05 34,496,490.34 28,597,620.61 5,000,000.00
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รายละเอียดงบบริหารสํานักงาน

ลําดับ

ท่ี
รายการ

งบประมาณ

รวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 งบพ้ืนฐาน/งบประจํา 2,800,000 696,980 698,545 698,545 705,930

2 งบพัฒนา/งบ

ยุทธศาสตร์

1,900,000 1,332,400 726,590 635,240 505,770

รวม 4,700,000 2,082,135 1,476,325 1,384,975 1,256,565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพ้ืนฐาน/งบประจํา)

ลําดับ

ท่ี
รายการ (งบประจํา)

งบประมาณ

รวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก

พาหนะ

78,435 18,435 20,000 20,000 20,000

2 ค่าซ่อมแซม

ยานพาหนะและขนส่ง

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

4 ค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

47,300 10,000 10,000 10,000 17,300

5 วัสดุเช้ือเพลิง 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000

6 วัสดุสํานักงาน 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000

7 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

8 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(ค่า

หนังสือพิมพ)์

9,685 2,400 2,400 2,400 2,485

9 ค่าไฟฟ้า 910,000 227,500 227,500 227,500 227,500

10 ค่าโทรศัพท์ 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

11 ค่าน้ําประปา 88,000 22,000 22,000 22,000 22,000

12 ค่าไปรษณีย์ 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

13 ค่าอาหารทําการนอก

เวลา

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
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ลําดับ

ท่ี
รายการ (งบประจํา)

งบประมาณ

รวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

14 ค่าจ้างเหมาบริการ

กลุ่มบริหารงาน

การเงิน

300,480 75,120 75,120 75,120 75,120

15 ค่าจ้างเหมาบริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

177,540 44,385 44,385 44,385 44,385

16 ค่าจ้างเหมาบริกาi ICT 108,840 27,210 27,210 27,210 27,210

17 ค่าจ้างเหมาบริการ

กลุ่มอํานวยการ

333,720 83,430 83,430 83,430 83,430

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 2,800,000 696,980 698,545 698,545 705,930

งบจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร)์

ลําดับ

ท่ี

กิจกรรม/โครงการ

งบ

ประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส

1

ไตรมาส2 ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

1 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 31,000 - 4,040 26,960 -

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวยัเรียนทุกคน

2 สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

ลดความเล่ือมล้ํา ก้าวล้ําสู่การเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก

66,000 4,650 47,220 3,280 10,850

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21

3 พัฒนาโรงเรียนแกนนําเขตพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

10,000 - 10,000 - -

4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต

พื้นที่การศึกษา

59,900 - 12,160 24,610 23,130
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ลําดับ

ท่ี

กิจกรรม/โครงการ

งบ

ประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส

1

ไตรมาส2 ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ)

5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 36,000 - 14,250 15,750 6,000

6 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา

พอเพียง

12,000 - 9,600 1,200 1,200

7 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนอง การเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21

212,400 14,250 82,070 93,140 22,940

8 พัฒนาการนิเทศการศึกษา 72,000 10,930 16,000 17,000 28,070

9 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 35,000 - - - 35,000

10 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

24,000 - - 21,360 2,640

11 ส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิ

ทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

92,700 28,200 22,450 42,050 -

12 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้เข้มแข็ง

24,000 - 11,700 8,300 4,000

13 เพชรเสมากาญจน์ 2 ปีท่ี 4 ประจําปี

งบประมาณ 2565

70,000 - 7,650 - 62,350

กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

14 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

51,500 - 51,500 - -
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ลําดับ

ท่ี

กิจกรรม/โครงการ

งบ

ประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส

1

ไตรมาส2 ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)

15 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและ รอง

ผู้อํานวยการสถานศึกษา (ใหม่)

8,600 2,400 2,400 1,050 2,750

16 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่ม

บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2

20,000 3,750 7,650 1,100 7,500

17 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

86,000 26,000 60,000 - -

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุม

ทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

77,250 - 74,750 2,500 -

19 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23,000 23,000 - - -

20 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

บัญชี และพัสดุ

8,000 2,520 2,000 2,000 1,480

21 ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตาม

แผนงาน/โครงการของ สพป./สถานศึกษา

7,200 - 7,200 - -

22 ประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

81,000 10,500 35,460 27,660 7,380
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ลําดับ

ท่ี

กิจกรรม/โครงการ

งบ

ประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส

1

ไตรมาส2 ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)

23 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีไทย

129,000 800 67,800 6,600 53,800

24 พัฒนาสํานักงานให้เอ้ือต่อการบริการ 50,000 30,000 20,000 - -

25 สร้างเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การ

ประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) การ

ประเมินสถานะหน่วยงาน

4,300 - - 4,300 -

26 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

138,000 123,800 7,000 - 7,200

27 ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน 11,000 7,350 1,440 450 1,760

28 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

- - - - -

29 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ของสถานศึกษา

- - - - -

30 การให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริต

และประพฤติมิชอบและความผิดทางวินัย

- - - - -

31 กฎหมายน่ารู้สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบ

ท้ายวาระการประชุม

- - - - -

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,439,850 288,150 574,340 299,310 278,050
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4.การบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณเป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน

เพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ

ปีงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนดกระบวนการนําแผนสู่การปฏิบัติและ

ปัจจัยความสําเร็จดังนี้

กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณพ.

ศ. 2565 เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์และจุดเน้นของสานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีทั้งงบประมาณในส่วนของสํานักต่างๆในสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

2. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณดังนี้

2.1 งบประมาณตามความจําเป็นพื้นฐานเพื่อใช้บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งน้ีได้

พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นท่ีการศึกษาค่าสาธารณูปโภคระยะห่างไกลและจัดสรรตามภาระงาน

ประกอบด้วยเกณฑ์จํานวนนักเรียนครูและโรงเรียนในสังกัดคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษาจากจานวนโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินภายนอก

2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามนโยบายกล

ยุทธ์จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้จาก Best Practice ที่ปรากฏหรือปฏิบัติแล้วเป็น

เลิศและประสบความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สามารถให้หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานอ่ืนนําไปปรับใช้

หรือประยุกต์ใช้เพ่ือให้การดําเนินงานผลงานประสบความเป็นเลิศและเป็นท่ียอมรับ

3. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสถานศึกษาเช่นเงินอุดหนุนโดยจัดสรรตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดสรรให้สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายตาม

โครงการเช่นโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนสุจริตโรงเรียนดีประจําตําบลโรงเรียน

ขนาดเล็กฯลฯเพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณท่ีได้รับ
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เง่ือนไขความสําเร็จ

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสําคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการ

ทํางานแบบมีส่วนร่วมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา

4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้

และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง

5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การนํากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย

ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาสการประเมินผลระยะคร่ึงปีและการประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณจึง

กําหนดการติดตาม ประเมินผลและรายงาน ดังนี้

15 เมษายน2565 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม2565)

15 กรกฎาคม2565 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน2565)

15 ตุลาคม2565 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน2565)

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีสู่สาธารณชน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

7. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ

ประมาณพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด

ท้ังนี้การบริหารงบประมาณให้คํานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุด

สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และบูรณาการ การดําเนินงานให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดําเนินงานจักต้องถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง



ภาคผนวก



คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ท่ี 490 / 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
……………………………………………………..

ด้วย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ
บริหารจัดการสํานักงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังนี้

1. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการ
3. นายอารัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
4. นายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ
6. นายแมน คําวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
7. นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
8. นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มอํานวยการ กรรมการ
9. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
10. นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
11. นางสาวอุบลศรี ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
12. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ
13. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายละแผน กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
สั่ง ณ วันท่ี 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 



ท่ีปรึกษา
นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

รวบรวม / เรียบเรียง

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นายวันรุ่ง พาสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน




