แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี งบประมาณ 2564

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็ นเอกสาร
ที่จดั ทาขึ้ นเพื่อใช้การ กากับ ติ ดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 ซึ่ งได้รับงบประมาณ
จาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับการบริ หารจัดการ( แยกตามภารกิจงาน)
หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า เอกสารฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ ส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้อย่างดียงิ่

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ข

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข

งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1.งบบริ หารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ฯ (ค่าใช้จ่ายประจา)
2.โครงการตามยุทธศาสตร์ /นโยบายเร่ งด่วน (โครงการกลุ่ม/หน่วย)

1
2
3

.

(หน้า 1)

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 โดยวำงแผนไว้ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 งบบริหำรจัดกำรสำนักงำนฯ (ค่ำใช้จ่ำยประจำ)
ส่วนที่ 2 งบดำเนินงำนตำมโครงกำรตำมยุทธศำสตร์/โครงกำรจำเป็นเร่งด่วน (โครงกำรกลุ่ม/หน่วย)
รายละเอียด ดังนี้
ที่

รายการ

จานวนเงิน
งบประมาณ

ร้ อยละของการจัดสรร
ในการบริหารจัดการ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

งบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 5,000,000.- บาท ได้วางแผน ดาเนินการ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 งบบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ
(ค่ำใช้จ่ำยประจำ)

3,460,400.00

69.21

ส่วนที่ 2 งบดำเนินงำนตำมโครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์/โครงกำรจำเป็นเร่งด่วน
(โครงกำรกลุ่ม/หน่วย)
รวม

1,539,600.00

30.79

5,000,000.00

100.00

หมายเหตุ
- ติดตามการเบิกจ่ายในการประชุมผูบ้ ริ หาร ต่อจากการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.
- กลุ่มนโยบายและแผน จัดทาเครื่ องมือการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
- กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ และผูร้ ับผิดชอบโครงการ จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย

(หน้า 2)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
งบบริ หารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจาปี งบประมาณ 2564
จานวน 3, 460,400.- บาท (ค่าใช้จ่ายประจา) แยกตามภารกิจดังนี้
ที่

รายการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

(ตุลาคม 2563ธันวาคม 2563)

(มกราคม 2564- (เมษายน 2564 - (กรกฎาคม 2564
มีนาคม 2564)

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

มิถุนายน2564)

–กันยายน 2564)

รวมทั้งปี

1.งบประจา
ค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
1 ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว/ประกันสังคม

479,000

230,000

125,200

125,200

959,400

2
3

ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุสานักงาน/หนังสื อพิมพ์

10,000
100,000

15,000
40,000

1,500
130,000

1,500
130,000

30,000
400,000

4
5

ซ่อมแซมยานพาหนะ
ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์

50,000
10,000

50,000
20,000

-

-

100,000
30,000

125,000
8,000
3,000
50,000
15,000
850,000

50,000
10,000
50,000
465,000

37,500
1,000
1,500
50,000
347,700

37,500
1,000
1,500
50,000
347,700

250,000
20,000
6,000
200,000
15,000
2,010,400

300,000
15,000
30,000
345,000
300,000

60,000
25,000
50,000
135,500
100,000

120,000
5,000
10,000
135,000
150,000

120,000
5,000
10,000
135,000
150,000

600,000
50,000
100,000
750,000
700,000

1,495,000
505,000

700,000
300,000

632,700
367,300

632,700
367,300

3,460,400
1,539,600

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

40.00

20.00

20.00

20.00

6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
7 ค่าน้ าดื่ม
8 ขยะ
9 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั พาหนะ
10 เบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.
รวมค่ าตอบแทนวัสดุใช้ สอย
ค่ าสาธารณูปโภค
11 ค่าไฟฟ้า
12 ค่าไปรษณี ย ์
13 ค่าโทรศัพท์
รวมค่ าสาธารณูปโภค
14 เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
ทัว่ ไป (CEO)
รวมงบประจา
2 งบดาเนินงานตามโครงการจาเป็ น
เร่ งด่ วน (โครงการกลุ่ม / หน่ วย)
รวมทั้งสิ้น
ร้ อยละของแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
(แยกตามภารกิจงาน/ไตรมาส)

100.00

ที่
1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(หน้า 3)
รายการโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการจาเป็นเร่งด่วน กลุ่ม/หน่วย งบประมาณ 1,539,600 บาท แยกตามภาระกิจ ดังนี้
แผนการใช้ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กลุ่ม/หน่วย/โครงการ
จ่าย
(ตุลาคม 2563- มกราคม 2564- (เมษายน 2564- (ก.ค. 2564งบโครงการ ธันวาคม 2563) มีนาคม 2564) มิถุนายน 2564) ก.ย. 2564)

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปีงบประมาณ 2564
1.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563
พัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา
1.3 โดยใช้นโยบายจุดเน้นตาม CR2ACTS Model และ CR2Q-ed Model ประจาปี
1.4 งบประมาณ
การเสริมสร้า2564
งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามนโยบายของ สนง.
การสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแบบมี
1.5 ส่วนร่วมโดยคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2
รวม

2

25,000

-

-

25,000

100,000

50,000

-

25,000

25,000

200,000
90,000

100,000
-

50,000

50,000
20,000

50,000
20,000

70,000

-

-

35,000

35,000

40,000

-

30,000

5,000

5,000

80,000

160,000

135,000

525,000

150,000

2.1 การดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา

80,000

60,000

-

10,000

10,000

2.2 การประชุมคณะกรรมการจัดทาข้อมูล กลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาข้ายข้าราชการครู

24,000

10,000

-

7,000

7,000

2.3 การประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา

60,000

0

36,000

12,000

12,000

2.4 การวางแผนและบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูฯ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว

10,000

10,000

10,000
184,000

5,000
85,000

บริหารงานบุคคล

2.5 การสรรหาและบริหารอัตราพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
รวม
3
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
3.1 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

36,000
29,000

80,000

80,000

-

3.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯตาแหน่งรองผอ.สถานศึกษาที่บรรจุใหม่
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯตามมาตรา 38 ค(2)

50,000

-

35,000

16,600

0

3.4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งนักการภารโรง
รวม
4
กลุ่มกฎหมายและคดี

50,000
196,600

0
80,000

35,000

25,000
32,500

25,000
49,100

70,000
0
70,000

-

20,000

45,800

4,200

-

20,000

45,800

4,200

70000

50,000

-

10,000

10,000

30,000

-

-

15,000

15,000

5000

-

47000

-

5000

-

5000

-

การเสริมสร้างศักยภาพงานด้านวินัย ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ของ
4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวม
5

-

-

5,000
34,000
-

7,500

7,500

-

16,600

0

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5.1 พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.2 พัฒนาความรู้จิตวิทยาครูประจาชั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา
5.3 การพัฒนามาตรฐานที่พักนักเรียนโรงเรียนพักนอน
5.4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมจิตอาสา
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

5.6 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปีงบประมาณ 2564
5.7 สร้างโอสาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2
รวม
6
อานวยการ
6.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและการประชุมบุคลากร ในสพป.ชร.เขต 2 ปี พ.ศ.2564
6.2 สานักงานเขตสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ
รวม

5,000 24,000

11,500

5,000 -

11,500
-

-

5,000

10000
172,000

10,000
60,000

34,000
36,500
41,500

140,000
0
140,000

40,000
40,000

32,000
32,000

34,000

34,000

34,000

34,000

ที่

กลุ่ม/หน่วย/โครงการ

แผนการใช้ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จ่าย
(ตุลาคม 2563- มกราคม 2564- (เมษายน 2564- (ก.ค. 2564งบโครงการ ธันวาคม 2563) มีนาคม 2564) มิถุนายน 2564) ก.ย. 2564)

7

นโยบายและแผน
7.1 จัดทาแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจาปี 2564

20,000

10,000

5,000

7.2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

15,000

10,000

5,000 -

7.3 บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

55,000

40,000

7.4 การติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563

20,000

10,000

5,000 -

7.5 การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพงานงบอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน ปีงบประมาณ 2564
รวม
8
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9,000
119,000

70,000

5,000 20,000

8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

56,000
56,000

-

56,000
56,000
21,000

9

5,000
-

7,500

7,500
5,000

7,500

4,000
21,500

30,000
30,000

-

26,000
26,000

20,000
20,000

10,000
10,000

13,000
13,000

13,000
13,000

0

3,000

9,000

9,000

3,000

9,000

9,000

300,000

367,300

367,300

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
รวม

10

-

-

ตรวจสอบภายใน
10 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
รวม
งบโครงการกลุ่ม/หน่วย

21,000
1,539,600

505,000

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
ที่ …343....../2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
-------------------------------------ตำมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดยมุ่งพัฒนำกำรศึกษำแบบองค์รวม ครอบคลุม
ทุกมิติ เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร ตำมวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่ำ “องค์กรคุณภำพ สู่พัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน”
ดังนั้ น ในปี ที่ 2 ของกำรขับ เคลื่ อ นแผนกลยุท ธ์ฯ ดั งกล่ ำว ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 จึงได้กำหนดกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564 ขึ้น เพื่อกำร
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติและสนองนโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี
งบประมำณ 2564 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 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.กลุ่มอำนวยกำรหรือผู้แทน
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. นำยวรวุฒิ 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

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2

-2มีหน้าที่
1. อำนวยกำร ให้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติกำรกลุ่ม /หน่วย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเชี ย งรำย เขต 2 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ โครงกำร กิ จ กรรม
เป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
แผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และพิจำรณำปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โครงกำรตำม
แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2564 และงบประมำณของ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
3. กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
4. ส่งเสริม ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรพัฒ นำกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
5. พิจำรณำแต่งตั้งคณะทำงำนฯ หรือมอบหมำยเรื่องอื่นตำมควำมเหมำะสม
2) คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 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.กลุ่มอำนวยกำรหรือผู้แทน
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. นำยวรวุฒิ วุฒิอำภรณ์
ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำฯหรือผู้แทน กรรมกำร
12. นำยเชิดศักดิ์ กันทำธรรม
ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดีหรือผู้แทน
กรรมกำร
13. นำงพรมเมือง เทวตำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
14. นำยบัณฑิต ไชยวงค์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
15. นำงกังสดำล แจ้งมณี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
16. นำงสำวรัษฏำ อภิวงค์งำม
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
17. นำยสุวิทย์ บั้งเงิน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
18. นำงณภัทร นวลจีน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
19. นำงวรลักษณ์ จันทร์เนตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
20. นำยจตุพล อุปละ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2

-321. นำยเสกสรรค์ สิธิวัน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
22. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของกลุ่ม/หน่วย
กรรมกำร
23. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. นำงประสพสุข บุญเรืองศรี หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน กนผ. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
25. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผนทุกคน
ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
2. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3) คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ กลุ่ม/หน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กลุ่มนโยบายและแผน
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มนโยบำยและแผน
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 ดีวงค์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
7. นำงสำวสุภำภรณ์ เอสันเทียะ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
กลุ่มอานวยการ
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มอำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอำจินต์ ชุติภำนุวัชร
ผอ.กลุ่มอำนวยกำรหรือผู้แทน
รองประธำนฯ
3. นำงศริพร เผ่ำคำ
นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
4. นำงสำววิรุฬห์สิริ จันท์ประภำกรณ์
นักประชำสัมพันธ์
กรรมกำร
5. นำงสำวสมพิศ อินต๊ะรัตน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำร
6. นำงบริมำส ฟองแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำร
7. นำงดวงใจ คำลือ
นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
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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-4นักทรัพยำกรบุคคล
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรพัสดุ

8. นำงอำภรณ์ ทูปแป้น
กรรมกำร
9. นำยณัฐพงศ์ โพธิ
กรรมกำร
10.นำงสำวพวงเพ็ชร ใจศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงกุลนันทน์ เวียงห้ำ
ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มพัฒนำครูฯ
รองประธำนฯ
3. นำงสำวนวภัทธ์ กันธิมำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กลุ่มกฎหมายและคดี
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเชิดศักดิ์ กันทำธรรม
ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
รองประธำนฯ
3. นำยอำทิตย์ ปวงมำทำ
นิติกร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวรวุฒิ วุฒิอำภรณ์
ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำฯ
รองประธำนฯ
3. นำยหัสดิน เชื้อเมืองพำน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. นำงสำวเบญญำ กำลังหำญ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงลัดดำวรรณ ไพเชฐศักดิ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รองประธำนฯ
3. นำงสินีย์ภัทร์ วงศำรัตนะ
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
4. นำยวิเชียร ธรรมยำ
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
5. นำงสำวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำร
6. นำงพิมพ์รดำ ธิป้อ
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำงสำวนันท์นภัส อุดกันทำ
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร
8. นำงสำวธัญยธรณ์ กิตติพจนพัฒน์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
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-5กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่กำกับกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพรทิพำ พุทธวงค์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ
รองประธำนฯ
3. นำงพรมเมือง เทวตำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
4. นำยบัณฑิต ไชยวงค์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5. นำงกังสดำล แจ้งมณี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6. นำงสำวรัษฏำ อภิวงค์งำม
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
7. นำยสุวิทย์ บั้งเงิน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
8. นำงณภัทร นวลจีน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
9. นำยจตุพล อุปละ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
10.นำยเสกสรรค์ สิธิวัน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
11. นำงวรลักษณ์ จันทร์เนตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. นำงสำวสำวิกำ กองหล้ำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
13. นำงสำวศิริพร เกตุแก้ว
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
รองประธำนฯ
3. นำงสำวพัชรินทร์ บุญมี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
จัดทำ แผนปฏิบัติกำรกลุ่ม/หน่วย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี พ.ศ.2564 ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเชี ย งรำย เขต 2 โดยให้ บ รรจุ
รำยละเอีย ดข้อมู ล สภำพทั่ วไปของกลุ่ ม ผลกำรปฏิบั ติงำนที่ผ่ ำนมำ โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย ตัว ชี้วัด
ควำมสำเร็จ และวงเงินงบประมำณที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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(นำยจรัญ แจ้งมณี)
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทา
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ทุกท่ำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะผู้จัดทา :
นำยไชยรัตน์ จินะรำช
นำงสำวภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง
นำงประสพสุข บุญเรืองศรี
นำยสมชำติ เทพวงศ์
นำงคนึงหำ วงษ์มี
นำยวิชัย ดีวงค์
นำงสำวพัชรินทร์ บุญมี

รอง ผอ.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน
หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

