


 
 

 
 

 
 

 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



  
 

ก 

ค าน า 

   เอกสารแผนการใชจ่้ายงบประมาณตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเอกสาร
ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้การ ก ากบั ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซ่ึงไดรั้บงบประมาณ
จาก ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับการบริหารจดัการ( แยกตามภารกิจงาน) 

 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดอ้ยา่งดียิง่ 

      
 
          กลุ่มนโยบายและแผน 
           ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



  
 

                          ข 

สารบัญ 
 

           หนา้ 

ค าน า                  ก 

สารบญั                  ข 

งบประมาณตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ            
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2            1      
 1.งบบริหารจดัการส านกังานเขตพื้นท่ีฯ (ค่าใชจ่้ายประจ า)           2 

2.โครงการตามยทุธศาสตร์/นโยบายเร่งด่วน (โครงการกลุ่ม/หน่วย)          3 
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(หนา้ 1) 
งบประมาณตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 โดยวำงแผนไว้ 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนฯ (ค่ำใช้จ่ำยประจ ำ)            
 ส่วนที่ 2 งบด ำเนินงำนตำมโครงกำรตำมยุทธศำสตร์/โครงกำรจ ำเป็นเร่งด่วน (โครงกำรกลุ่ม/หน่วย)       

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ที่ รายการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ 

 

ร้อยละของการจัดสรร
ในการบริหารจัดการ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 

งบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 5,000,000.- บาท ได้วางแผน ด าเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 
(ค่ำใช้จ่ำยประจ ำ) 
 

3,460,400.00 69.21 

ส่วนที่ 2 งบด ำเนินงำนตำมโครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์/โครงกำรจ ำเป็นเร่งด่วน 
(โครงกำรกลุ่ม/หน่วย)     

1,539,600.00 30.79 

 รวม 5,000,000.00 100.00 

 
หมายเหตุ 

- ติดตามการเบิกจ่ายในการประชุมผูบ้ริหาร ต่อจากการประชุมพุธเชา้ข่าว สพฐ. 
- กลุ่มนโยบายและแผน จดัท าเคร่ืองมือการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์และผูรั้บผดิชอบโครงการ จดัท ารายงานผลการเบิกจ่าย 

 
 
 
 



  
 

(หนา้ 2) 
แผนการใชจ่้ายงบประมาณตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
งบบริหารจดัการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 3, 460,400.- บาท  (ค่าใชจ่้ายประจ า) แยกตามภารกิจดงัน้ี 
 

ที ่ รายการ ไตรมาสที ่1 
(ตุลาคม 2563-
ธันวาคม 2563) 

ไตรมาสที ่2 
(มกราคม 2564-

มีนาคม 2564) 

ไตรมาสที ่3 
(เมษายน 2564 -
มิถุนายน2564) 

ไตรมาสที ่4 
(กรกฎาคม 2564 
–กนัยายน 2564) 

 
รวมทั้งปี 

1.งบประจ า 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ      

1 ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว/ประกนัสงัคม 479,000 230,000 125,200 125,200 959,400 

2 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 15,000 1,500 1,500 30,000 

3 ค่าวสัดุส านกังาน/หนงัสือพิมพ ์ 100,000 40,000 130,000 130,000 400,000 

4 ซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 50,000 - - 100,000 

5 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 10,000 20,000 - - 30,000 

6 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 125,000 50,000 37,500 37,500 250,000 

7 ค่าน ้ าด่ืม 8,000 10,000 1,000 1,000 20,000 
8 ขยะ 3,000 - 1,500 1,500 6,000 

9 ค่าเบ้ียเล้ียง  ท่ีพกั  พาหนะ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

10 เบ้ียประชุม ก.ต.ป.น. 15,000 - - - 15,000 

รวมค่าตอบแทนวสัดุใช้สอย 850,000 465,000 347,700 347,700 2,010,400 

ค่าสาธารณูปโภค      
11 ค่าไฟฟ้า 300,000 60,000 120,000 120,000 600,000 
12 ค่าไปรษณีย ์ 15,000 25,000 5,000 5,000 50,000 
13 ค่าโทรศพัท ์ 30,000 50,000 10,000 10,000 100,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 345,000 135,500 135,000 135,000 750,000 
14 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ทัว่ไป  (CEO) 
300,000 100,000 150,000 150,000 700,000 

รวมงบประจ า 1,495,000 700,000 632,700 632,700 3,460,400 

2 งบด าเนินงานตามโครงการจ าเป็น
เร่งด่วน  (โครงการกลุ่ม / หน่วย) 

505,000 300,000 367,300 367,300 1,539,600 

               รวมทั้งส้ิน 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แยกตามภารกจิงาน/ไตรมาส) 

40.00 20.00 20.00 20.00 100.00 



(หน้า 3)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม 2563- มกราคม 2564- (เมษายน 2564- (ก.ค. 2564-

 งบโครงการ ธันวาคม 2563) มีนาคม 2564) มิถุนายน 2564) ก.ย. 2564)

1 นิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

1.1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจ าปีงบประมาณ 2564 25,000      -          -          25,000     

1.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563 100,000    50,000     -          25,000     25,000     

1.3
พัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา
โดยใช้นโยบายจุดเน้นตาม CR2ACTS Model และ CR2Q-ed Model ประจ าปี
งบประมาณ 2564

200,000    100,000   -          50,000     50,000     
1.4 การเสริมสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามนโยบายของ สนง. 90,000      -          50,000     20,000     20,000     

1.5

การสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วมโดยคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 70,000      -          -          35,000     35,000     

1.6 การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 40,000      -          30,000     5,000       5,000       

รวม 525,000    150,000   80,000     160,000   135,000    

2 บรหิารงานบคุคล

2.1 การด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา 80,000 60,000 -          10,000     10,000     

2.2 การประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล กล่ันกรองข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ายข้าราชการครู 24,000 10,000 -          7,000       7,000       

2.3 การประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา 60,000 0 36,000     12,000     12,000     

2.4 การวางแผนและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้างช่ัวคราว 10,000 10,000 -          - -

2.5 การสรรหาและบริหารอัตราพนักงานราชการและอัตราจ้างช่ัวคราว 10,000 5,000 -          - 5,000       

รวม 184,000    85,000     36,000     29,000     34,000     

3 กลุ่มพัฒนาบคุลากร

3.1 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 80,000      80,000     -          - -

3.2 ประเมินผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯต าแหน่งรองผอ.สถานศึกษาท่ีบรรจุใหม่ 50,000      -          35,000     7,500       7,500       

3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯตามมาตรา 38 ค(2) 16,600      0 -          - 16,600     

3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งนักการภารโรง 50,000      0 -          25,000     25,000     
รวม 196,600    80,000     35,000     32,500     49,100     

4 กลุ่มกฎหมายและคดี

4.1
การเสริมสร้างศักยภาพงานด้านวินัย ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 70,000      -          20,000     45,800     4,200       

0 0

รวม 70,000      -          20,000     45,800     4,200       
5 ส่งเสรมิการจัดการศึกษา

5.1 พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 70000 50,000     -          10,000     10,000     

5.2 พัฒนาความรู้จิตวิทยาครูประจ าช้ันผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 30,000      -          -          15,000     15,000     

5.3 การพัฒนามาตรฐานท่ีพักนักเรียนโรงเรียนพักนอน 5000 -          5,000       - -

5.4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมจิตอาสา 47000 -          24,000     11,500     11,500     

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 5000 -          5,000       - -

5.6 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 5000 -          -          -          5,000       

5.7 สร้างโอสาสและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 10000 10,000     -          - -
รวม 172,000    60,000     34,000     36,500     41,500     

6 อ านวยการ

6.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและการประชุมบุคลากร ในสพป.ชร.เขต 2 ปี พ.ศ.2564 140,000    40,000     32,000     34,000     34,000     

6.2 ส านักงานเขตสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ         0 -          -          

รวม 140,000    40,000     32,000     34,000     34,000     

รายการโครงการตามยุทธศาสตร/์โครงการจ าเปน็เรง่ดว่น กลุ่ม/หน่วย งบประมาณ 1,539,600 บาท แยกตามภาระกิจ ดงัน้ี

แผนการใชจ้่ายงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2

 แผนการใช้
จ่าย

ที่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(ตุลาคม 2563- มกราคม 2564- (เมษายน 2564- (ก.ค. 2564-

 งบโครงการ ธันวาคม 2563) มีนาคม 2564) มิถุนายน 2564) ก.ย. 2564)

7 นโยบายและแผน

7.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจ าปี 2564 20,000      10,000     5,000       -          5,000       

7.2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 15,000      10,000     5,000       - -

7.3 บริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 55,000      40,000     -          7,500       7,500       

7.4 การติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 20,000      10,000     5,000       - 5,000       

7.5 การติดตามและเพ่ิมประสิทธิภาพงานงบอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ปีงบประมาณ 2564 9,000       -          5,000       - 4,000       

รวม 119,000    70,000     20,000     7,500       21,500     

8 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 56,000      -          30,000     -          26,000     

รวม 56,000      -          30,000     -          26,000     

9 บรหิารงานการเงนิและสินทรพัย์

9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 56,000      20,000     10,000     13,000     13,000     

รวม 56,000      20,000     10,000     13,000     13,000     

10 ตรวจสอบภายใน

10 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 21,000      0 3,000       9,000       9,000       

รวม 21,000      -          3,000       9,000       9,000       

งบโครงการกลุ่ม/หน่วย 1,539,600  505,000   300,000   367,300   367,300    

ที่ กลุ่ม/หน่วย/โครงการ  แผนการใช้
จ่าย
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

ที่ …343....../2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
-------------------------------------- 

      ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดยมุ่งพัฒนำกำรศึกษำแบบองค์รวม ครอบคลุม
ทุกมิติ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร ตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ว่ำ “องค์กรคุณภำพ สู่พัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน”  

 

      ดังนั้น ในปีที่ 2 ของกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 จึงได้ก ำหนดกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ขึ้น เพ่ือกำร
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติและสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 

1) คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย    
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงณัฎฐกันย์ ใจกันทำ   รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2         รองประธำนฯ 
3. นำยพิสิฐ ไชยชนะ   รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2         รองประธำนฯ 
4. นำยอำจินต์ ชุติภำนุวัชร  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำรหรือผู้แทน              กรรมกำร 
5. นำงสำวพรทิพำ พุทธวงค์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯหรือผู้แทน               กรรมกำร 
6. นำงยุพนิ จันทะสินธุ์   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคลหรือผู้แทน             กรรมกำร 
7. นำงชไมพร คงกุลชัยวัชร์  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินหรือผู้แทน             กรรมกำร 
8. นำงลัดดำวรรณ ไพเชฐศักดิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำหรือผู้แทน             กรรมกำร 
9. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน     กรรมกำร             
10. นำงกุลนันทน์ เวียงห้ำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯหรือผู้แทน             กรรมกำร 
11. นำยวรวฒุิ วุฒิอำภรณ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำฯหรือผู้แทน    กรรมกำร 
12. นำยเชิดศักดิ์ กันทำธรรม  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดีหรือผู้แทน       กรรมกำร 
13. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงประสพสุข บุญเรืองศรี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผนทุกคน              ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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  มีหน้าที่ 

1. อ ำนวยกำร ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ และก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติกำรกลุ่ม/หน่วย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม 
เป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  
แผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และพิจำรณำปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และงบประมำณของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

      3. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

      4. ส่งเสริม ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรพัฒนำกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 5. พจิำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ หรือมอบหมำยเรื่องอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 
 

2) คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงณัฎฐกันย์ ใจกันทำ   รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2          รองประธำนฯ 
3. นำยพิสิฐ ไชยชนะ   รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2                รองประธำนฯ 
4. นำยอำจินต์ ชุติภำนุวัชร  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำรหรือผู้แทน               กรรมกำร 
5. นำงสำวพรทิพำ พุทธวงค์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯหรือผู้แทน                กรรมกำร 
6. นำงยุพิน จันทะสินธุ์   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคลหรือผู้แทน              กรรมกำร 
7. นำงชไมพร คงกุลชัยวัชร์  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินหรือผู้แทน              กรรมกำร 
8. นำงลัดดำวรรณ ไพเชฐศักดิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ               กรรมกำร 
9. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่     กรรมกำร 

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน หรือผู้แทน                   
10. นำงกุลนันทน์ เวียงห้ำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯหรือผู้แทน              กรรมกำร 
11. นำยวรวฒุิ วุฒิอำภรณ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำฯหรือผู้แทน     กรรมกำร 
12. นำยเชิดศักดิ์ กันทำธรรม  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดีหรือผู้แทน        กรรมกำร 
13. นำงพรมเมือง เทวตำ   ศึกษำนิเทศก ์                 กรรมกำร 
14. นำยบัณฑิต ไชยวงค์   ศึกษำนิเทศก์                  กรรมกำร 
15. นำงกังสดำล แจ้งมณี   ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำร 
16. นำงสำวรัษฏำ อภิวงค์งำม  ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำร 
17. นำยสุวิทย์ บั้งเงิน   ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำร 
18. นำงณภัทร นวลจีน   ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำร 
19. นำงวรลักษณ์ จันทร์เนตร  ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำร         
20. นำยจตุพล อุปละ   ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำร 
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21. นำยเสกสรรค์ สิธิวัน   ศึกษำนิเทศก์        กรรมกำร 
22. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของกลุ่ม/หน่วย                กรรมกำร 
23. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
24. นำงประสพสุข บุญเรืองศรี หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน กนผ. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
25. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผนทุกคน                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

      มีหน้าที่  
      1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด 

 2. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย    

3) คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ กลุ่ม/หน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มนโยบำยและแผน          ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง   ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                 รองประธำนฯ 
3. นำยสมชำติ เทพวงศ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                กรรมกำร 
4. นำงคนึงหำ  วงษ์มี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                กรรมกำร 
5. นำงประสพสุข บุญเรืองศรี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำยวิชัย ดวีงค์   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร          ผูช้่วยเลขำนุกำร 

7. นำงสำวสุภำภรณ์ เอสันเทียะ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร          ผูช้่วยเลขำนุกำร 
กลุ่มอ านวยการ 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มอ ำนวยกำร        ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอำจินต์ ชุติภำนุวัชร  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำรหรือผู้แทน           รองประธำนฯ 
3. นำงศริพร เผ่ำค ำ   นักจัดกำรงำนทั่วไป                 กรรมกำร 
4. นำงสำววิรุฬห์สิริ จันท์ประภำกรณ์ นักประชำสัมพันธ์                 กรรมกำร 
5. นำงสำวสมพิศ อินต๊ะรัตน์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร                 กรรมกำร 
6. นำงบริมำส ฟองแก้ว   เจ้ำพนักงำนธุรกำร        กรรมกำร   
7. นำงดวงใจ ค ำลือ   นักจัดกำรงำนทั่วไป         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์       ประธำนกรรมกำร 
2. นำงชไมพร คงกุลชัยวัชร์  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ           รองประธำนฯ 
3. นำงจิระพร มงคลคลี   นักวิชำกำรเงินและบัญชี                   กรรมกำร 
4. นำงกนกพร ชุติภำนุวัชร  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี                  กรรมกำร 
5. นำงจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พำน  นักวิชำกำรพัสดุ                   กรรมกำร 
6. นำงสำวกษิรำ เทพชุมภู  นักวิชำกำรเงินและบัญชี                  กรรมกำร 

7. นำงสุรีย์วรรณ อำรีย์   นักวิชำกำรเงินและบัญชี                  กรรมกำร 
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8. นำงอำภรณ์ ทูปแป้น   นักทรัพยำกรบุคคล                  กรรมกำร 
9. นำยณัฐพงศ์ โพธิ   นักวิชำกำรเงินและบัญชี               กรรมกำร 
10.นำงสำวพวงเพ็ชร ใจศรี  นักวิชำกำรพัสดุ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงยุพิน จันทะสินธุ์   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล         รองประธำนฯ 
3. ส.ต.ต.หญิงศรีวรรณ สุวรรณ์  นักทรัพยำกรบุคคล              กรรมกำร 
4. นำงสุพัตรำ สุภำมณี   นักทรัพยำกรบุคคล              กรรมกำร 
5. นำงสุกัญญำ ปวงมำทำ   นักทรัพยำกรบุคคล              กรรมกำร 
6. นำงสำวพัชรี รูปะวิเชตร  นักทรัพยำกรบุคคล       กรรมกำร 
7. นำยดวงแก้ว ศรีมำ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร                        กรรมกำร 
8. นำงภำพร มูลไชย   เจ้ำพนักงำนธุรกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงสำวพลอยพรรณ สลีสองสม  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                                    ผูช้่วยเลขำนุกำร 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกุลนันทน์ เวียงห้ำ  ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มพัฒนำครูฯ         รองประธำนฯ 
3. นำงสำวนวภัทธ ์กันธิมำ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเชิดศักดิ์ กันทำธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี              รองประธำนฯ 
3. นำยอำทิตย์ ปวงมำทำ   นิติกร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ              ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวรวุฒ ิวุฒิอำภรณ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำฯ           รองประธำนฯ 
3. นำยหัสดิน เชื้อเมืองพำน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวเบญญำ ก ำลังหำญ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร             ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงลัดดำวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ           รองประธำนฯ 
3. นำงสินีย์ภัทร์ วงศำรัตนะ นักวิชำกำรศึกษำ                 กรรมกำร 
4. นำยวิเชียร ธรรมยำ นักวิชำกำรศึกษำ        กรรมกำร 
5. นำงสำวสิริกุล เอี่ยมธีรธิต ิ เจ้ำพนักงำนธุรกำร            กรรมกำร 
6. นำงพิมพ์รดำ ธิป้อ นักวิชำกำรศึกษำ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวนันท์นภัส อุดกันทำ  นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวธัญยธรณ์ กิตติพจนพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร          ผูช้่วยเลขำนุกำร 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ก ำกับกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพรทิพำ พุทธวงค์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ            รองประธำนฯ 
3. นำงพรมเมือง เทวตำ   ศึกษำนิเทศก ์                 กรรมกำร 
4. นำยบัณฑิต ไชยวงค์   ศึกษำนิเทศก์                  กรรมกำร 
5. นำงกังสดำล แจ้งมณี    ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำร 
6. นำงสำวรัษฏำ อภิวงค์งำม  ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำร 
7. นำยสุวิทย์ บั้งเงิน   ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำร 
8. นำงณภัทร นวลจีน   ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำร 
9. นำยจตุพล อุปละ   ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำร 
10.นำยเสกสรรค์ สิธิวัน   ศึกษำนิเทศก์        กรรมกำร 
11. นำงวรลักษณ์  จันทร์เนตร  ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำงสำวสำวิกำ กองหล้ำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร         ผูช้่วยเลขำนุกำร 
13. นำงสำวศิริพร เกตุแก้ว  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร         ผูช้่วยเลขำนุกำร 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                รองประธำนฯ 
3. นำงสำวพัชรินทร์ บุญมี  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

      มีหน้าที ่
      จัดท ำ แผนปฏิบัติกำรกลุ่ม/หน่วย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2  โดยให้บรรจุ
รำยละเอียดข้อมูลสภำพทั่วไปของกลุ่ม ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ และวงเงินงบประมำณที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้   เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่       27       ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

                                           
              (นำยจรัญ  แจ้งมณี) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 

 
 
 
 



  
 

 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษาคณะผู้จัดท า 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ทุกท่ำน 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้อ ำนวยกำรลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
 ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 
คณะผู้จัดท า : 
 นำยไชยรัตน์ จินะรำช        รอง ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
 นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำงประสพสุข บุญเรืองศรี       หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน 

นำยสมชำติ เทพวงศ์        หวัหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 นำงคนึงหำ วงษ์มี        หวัหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
 นำยวิชัย ดีวงค์         เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 นำงสำวพัชรินทร์ บุญมี        เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
  
  

 
 
 
 






