
 
รายงานผลการด าเนินงาน 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

......................................... 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563  ณ บ้านสวนนพรัตน์ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  ซึ่งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา นายกสมาคมฯ/
ประธานชมรมครูทุกอ าเภอ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่ม 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนเริ่มจากศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทบทวน     
กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย   
ผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม จ าท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับใช้เป็นคเรื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ที่ 247/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

...................................................... 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเพ่ือขอจัดตั้งงบประมาณส าหรับบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน ดังนี้ 

ก. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวก    
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 

1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1          ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
4. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน               กรรมการแเละ  
                                                                                                                     เลขานุการ 

 

ข. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 

1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
4. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 

                        5. นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
6. นางหริณญา  รุ่งแจ้ง  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
7. นางสาวนันทกา สุจินพรัหม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                           กรรมการ 

                        8. นางสาวกรวิกา พงศาปาน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ           กรรมการ 
                        9. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                           กรรมการ 
                      10. นางกนกวรรณ ญาณกิตติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ  

                                                                                                     และเลขานุการ 
  11. นางเกตุแก้ว  อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ                                                                                

                                                                               และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค. คณะกรรมการวิพากษ์  มีหน้าที่วิพากษ์ ให้ความเห็น และค าแนะน า เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มี
ความถูกต้อง ประกอบด้วย 

1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                       กรรมการ 

3. ประธานชมรม/นายกสมาคมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 อ าเภอ  กรรมการ 
                          4. นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง     กรรมการ 
                          5. นางสุนันท์  ประสพผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว     กรรมการ 
                          6. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล              กรรมการ 
                          7. นายจเร  พวงเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน              กรรมการ 
      8. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
                 9. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ                

                                                                                          และเลขานุการ        
     10. นางเกตุแก้ว  อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ                                                                                

                                                                                   และผู้ช่วยเลขานุการ                                                                
 

ง. คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล  มีหน้าที่จัดท าข้อมูลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณย้อนหลัง   3 
ปี ประกอบด้วย 

 1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

3.  นางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                  กรรมการ 
4. นางพันธนันท์  เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
5. นางพรรณทิพา  ชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ 
6. นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการ  

 จ. คณะท างาน  มีหน้าที่จัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อย  
ประกอบด้วย 

1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางเสาวรรณี  ธรรมโร           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
3. นางพรรณทิพา  ชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างาน 
4. นางสาวผ่องศรี  นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างาน 
5. นางพัชรี  อนรรฆเมธี นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
6. นางวลัญช์ญา บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญพิเศษ       คณะท างาน 
7. นางสาวนันท์มนัส  ปานแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       คณะท างาน 
8. นางสาวดวงกมล  ยาวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ        คณะท างาน 
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 9. นางสาวกนกวรรณ  สุดสะอาด นักวิขาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       คณะท างาน 
 10. นางสาวกิตติ์รวี  ไพภิมุข นักวิขาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       คณะท างาน 
 11.นางปนิตา  เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน 
 12.นางดารณี  ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน 
 13.นางสาวสุปาณี  ปาลาด เจ้าพนักงานพัสดุ         คณะท างาน 
 14.นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง นักวิชาการเงินและบัญชี                 คณะท างาน 
 15.นายจิรายุทธ  วงศ์จ ารัส นักวิชาการเงินและบัญชี                 คณะท างาน 
 16.นายปรัชญา  อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์         คณะท างาน   
 17.นายราชศักดิ์  แน่นแคว้น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

 และพัฒนาโปรแกรม         คณะท างาน 
 18.นางสาวลีนา  ถ้ าแก้ว แม่บ้าน          คณะท างาน 

  19. นางเกตุแก้ว   อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      เลขานุการ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

            สั่ง ณ วันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2562 

                                                    
                                              (นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก) 
                                       รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


