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แบบติดตามผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
.........................................................
1. ชื่อโครงการ พัฒนาพฤติกรรมบริการบริการและการทางานเป็นทีม ประจาปีงบประมาณ 2563 .
2. ดาเนินการโครงการระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563
3. สถานที่จัดโครงการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
4. ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ ( √ ) ต่อเนื่อง ( ) พัฒนา
( ) นโยบาย ( ) อื่นๆ ...............
5. สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
6. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีจิตสานึกที่ดีต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองเพื่อพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจและมีความสุข
2. เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีทัศนคติที่ดีต่อ
การใหบริการ ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีและมีการ
ทางานเป็นทีม
7. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์)
(√ ) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
( ) ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ระบุเหตุผล/ความจาเป็น) .....................................
..................................................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................... .....................................................
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
1.บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( √ ) ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
ประถมศึกษานครพม เขต 2 จานวน 50 คน
( ) ร้อยละ 80-99 ของเป้าหมาย
( ) ร้อยละ 60-79 ของเป้าหมาย
( ) ต่ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย
กรณีดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด (ระบุเหตุผล/ความจาเป็น) ..............................................
..............................................................................................................................................................................
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับบรรยากาศในการทางานมากกว่า ร้อยละ 80
บุคคลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 รู้จักและเข้ำใจกันมำกขึ้น มีทัศนคติและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีทักษะกำรสื่อสำร มีกำรทำงำนเป็นทีม เกิดกำรประสำนงำน
ที่ดีมีกำรร่วมมือกันมำกขึ้น มีจิตสำนึกที่ดีในกำรให้บริกำร มีควำมรับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
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9. ผลการดาเนินการ งาน/โครงการ
9.1 ระยะเวลาดาเนินการ
( √ ) ตรงตามที่กาหนดในแผน ( ) เร็วกว่าที่กาหนดในแผน ( ) ช้ากว่าที่กาหนดในแผน
9.2 สถานที่ที่ใช้ดาเนินการมีความเหมาะสม
( ) มาก
( √ ) ปานกลาง
( ) น้อย
9.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดาเนินการจริง
( √ ) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม เพราะ ...................................................................................................
9.4 จานวนบุคลากรหรือผู้ดาเนินงาน
( ) มากเกินไป ( √ ) เพียงพอ ( ) น้อยเกินไป
9.5 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการตามแผนโดยมีกิจกรรมดังนี้
3.1 อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างสุขและ
ความสาเร็จในงานบริการและการทางาน
3.2 กิจกรรม Walk Rally เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการทางานเป็นทีม
3.3 กิจกรรมสรุปทบทเรียน จาก Walk Rally
4. สรุปผลการดาเนินงานและรายงาน
9.6 การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนกาหนดไว้
กิจกรรมที่ 1 จานวนเงิน 50,000.บาท
กิจกรรมที่ 2 จานวนเงิน..................................บาท
กิจกรรมที่ 3 จานวนเงิน..................................บาท
กิจกรรมที่ 4 จานวนเงิน..................................บาท

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 จานวนเงิน 50,000.บาท
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 จานวนเงิน ..............................บาท
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 จานวนเงิน ..............................บาท
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 จานวนเงิน ..............................บาท

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน..........-......................................บาท
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก ........................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบปราณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
10. ปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา
( ) งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ในแผน
( ) ขาดการประสานงานระหว่างคณะดาเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
( ) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผน
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( √ ) อื่นๆ ระบุ ใช้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดาเนินกิจกรรม
ทาให้ด้านสถานที่ยังไม่มีความเหมาะสมในการทากิจกรรม เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินงานมีจากัด และ
อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง แก้ไข สาหรับการดาเนินงาน/โครงการครั้งต่อไป
ควรจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม

(ลงชื่อ)

................................................ ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์)
วัน 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
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ภาพประกอบ
(กิจกรรมวันที่หนึ่ง )
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กิจกรรมวันที่สอง
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โครงการ
พัฒนาพฤติกรรมบริการบริการและการทางานเป็นทีม ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
1.นายธนัทชัย ไชยปัญหา 2.นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์
3.นางปิติพร พานิชกิจ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2563
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
.....................................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
มีคากล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ความสาคัญของการพัฒนาคนถือเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพราะความสาเร็จององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพ
องบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกรที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หาก
บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง
ก็สามารถที่จะคิด สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับองค์กรได้อย่ามีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่มี
การสื่อสารหรือร่วมแรง ร่วมใจกันก็สามารถทาให้การดาเนินไปของระบบหยุดะงักได้เช่นกัน
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมทุกวันนี้ เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยเฉพาะผู้ให้บริการทุกคน ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านพฤติกรรม
บริการและเทคนิคในการให้บริการ ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และจากการวิเคราะห์
ผลลการดาเนินงานตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านคุณภาพการดาเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน มีคะแนนผลการประเมิน ITA เท่ากับ 18.49 ซึ่งนับได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนัก
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงได้จัดทา โครงการ
“พัฒนาพฤติกรรมบริการการทางานเป็นทีม” ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร ทาให้รู้จักกันและเข้าใจกันมาขึ้น มีทัศนคติที่ดี
มีการติดต่อสื่อสาร มีการระสานงาน และร่วมมือกันมากขึ้น รวมทั้งมีพฤติกรรมบริการที่ดี ทาให้ความขัดแย้งลดลง
ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศการทางานที่ดีและสามารถพัฒนางานไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีจิตสานึกที่ดีต่อหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองเพื่อพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจและมีความสุข
2. เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีทัศนคติที่ดีต่อการให
บริการ ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีและมีการทางานเป็น
ทีม
เป้าหมาย
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เต 2 เกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการ
สื่อสาร เกิดการประสานงานที่ดี และมีการทางานเป็นทีมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ตัวชี้วัดคุณภาพ
อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับบรรยากาศในการทางานมากกว่า ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพม เขต 2 จานวน 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการจัดอบรม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จานวน 2 วัน
การดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการตามแผนโดยมีกิจกรรมดังนี้
3.1 อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างสุขและความสาเร็จในงาน
บริการและการทางาน
3.2 กิจกรรม Walk Rally เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการทางานเป็นทีม
3.3 กิจกรรมสรุปทบทเรียน จาก Walk Rally
4. สรุปผลการดาเนินงานและรายงาน
งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จานวนเงิน 50,000 บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ
รายการ
ค่าตอบแทน
1.กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการเสริมร้างและพัฒนาค่านิยม
องค์กรฯ (ลักษณะการฝึกอบรมจะแบ่งกุ่มฝึกภาคปฏิบัติ)
5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
1.1 ค่าอาหาร 2 วัน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท
1.2 ค่าอาหารว่าง 2 วันๆละ 2 มื้อ ๆละ 50 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
1.4 ค่าวิทยากรหลัก 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
1.5 ค่าวิทยากรประจากลุ่ม จานวน 5 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่าย
ใช้สอย
วัสดุ

12,000
10,000
6,400

12,000
10,000
6,400
3,600
18,000

6,400

50,000

3,600
18,000
21,600

22,000

รวมทั้งสิ้น

3
การวัดผลและประเมินผล
ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกต และสัมภาษณ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีทัศนคติ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. บุคลากรเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร มีการทางานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี
มีการร่วมมือกันมากขึ้น
3. บุคลากรมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
4. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทางานเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายธนัทชัย ไชยปัญหา )
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธงชัย นนทะสันต์ )
รองผู้อานวยการสานกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพลชัย ชุมปัญญา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ที่ 191 /๒๕63
เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพฤติกรรมบริกำรและกำรทำงำนเป็นทีม
ประจำปีงบประมำณ 2563
**************************************************************

ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนมเขต ๒ จะดำเนินกำรโครงกำรพัฒนำพฤติกรรม
บริกำรและกำรทำงำนเป็นทีม ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
ระหว่ำงวันที่ 6-7 มิถุนำยน 2563 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
เพื่อให้กำรดำเนินตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคคลที่
มีชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
ประกอบด้วย
๑. นำยพลชัย ชุมปัญญำ
ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอรรถกำนต์ อรุณไพร รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์
รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2
กรรมกำร
4. นำยธงชัย นนทะสันต์
รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2
กรรมกำร
5. นำงพัชรี สุวรรณอำไพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
6. นำงปิยะนำฏ ทองหมั้น
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
7. นำงแพรวพรรณ อรุณไพร ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ฯ
กรรมกำร
8. นำงวิไลวรรณ สิทธิ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร
9. นำงจุฑำมณี หอยตะคุ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
10. นำยธนัทชัย ไชยปัญหำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
11. นำงชลันธร ภูมี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
12. นำงวิภำพร ธนำบูรณ์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
13. นำงพิศมัย สุวรรณมำโจ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
14. นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำงปิติพร พำนิชกิจ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. นำงศันสนีย์ ชูแหวน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ วินิจฉัย สั่งกำร แนะนำ กำกับ ดูแล ประสำนงำน อำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำ
อุปสรรค ในกำรดำเนินกำรงำนให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
/คณะกรรมกำร...

-๒คณะวิทยากร ประกอบด้วย
1. นำยพลชัย ชุมปัญญำ
2. นำยพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์
3. นำยธงชัย นนทะสันต์
3. นำงวิไลวรรณ สิทธิ
4. นำงสำวชลัดดำ ภูมวัฒน์
5. นำงชลันธร ภูมี
6. นำยธนัทชัย ไชยปัญหำ

ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒
ประธำน
รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2
วิทยำกร
รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2
วิทยำกร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ วิทยำกร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
วิทยำกร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
วิทยำกร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
วิทยำกร

หน้าที่ ดำเนินกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ
คณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย
1. นำยพลชัย ชุมปัญญำ
ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอรรถกำนต์ อรุณไพร รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์
รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2
กรรมกำร
4. นำยธงชัย นนทะสันต์
รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2
กรรมกำร
5. นำงปิยะนำฏ ทองหมั้น
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
6. นำงแพรวพรรณ อรุณไพร ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
กรรมกำร
7. นำงวิไลวรรณ สิทธิ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ
กรรมกำร
8. นำงชลันธร ภูมี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
9. นำงปิติพร พำนิชกิจ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
10. นำงวิภำพร ธนำบูรณ์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. จัดเตรียมกิจกรรมในกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมกำหนดกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย
2. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์โครงกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มศักยภำพ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
ประกอบด้วย
๑. นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวิภำพร ธนำบูรณ์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวมณฑิตำ จรีศรี
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
4. นำงสำวน้ำทิพย์ แย้มยวน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
5. นำงสำวประไพพิศ กำละกุล
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
หน้าที่ จัดทำบัญชีลงเวลำ รับลงทะเบียน แจกเอกสำรแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร พร้อมดูแลและอำนวยควำมสะดวก
ทั่วไปแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๑. นำยอรรถกำนต์ อรุณไพร รอง ผู้อำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจุฑำมณี หอยตะคุ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
๓. นำยวิชิต ใจช่วง
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4. นำงณัฐพัชร ซองงำม
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
กรรมกำร
5. นำยธนัทชัย ไชยปัญหำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
/6. นำงพัชรี

-36. นำงพัชรี สุวรรณอำไพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
7. นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำงปิติพร พำนิชกิจ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ จัดทำบัญชีรับ - จ่ำยเงิน บริหำรงบประมำณ ยืมเงินทดรองรำชกำร พร้อมส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร
คณะกรรมการจัดเตรียม/จัดทาเอกสารต่างๆ
ประกอบด้วย
๑. นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวิภำพร ธนำบูรณ์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงจันทนำ จิตพิมพ์ อุทโย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงศันสนีย์ ชูแหวน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
5. นำงสำวมณฑิตำ จรีศรี
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
6. นำงสำวน้ำทิพย์ แย้มยวน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
7. นำงศันสนีย์ ชูแหวน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
8. นำงปิติพร พำนิชกิจ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ดำเนินกำรจัดทำ/จัดเตรียมเอกสำร อุปกรณ์ในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม สำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำม
โครงกำร
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ
ประกอบด้วย
๑. นำงพัชรี สุวรรณอำไพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
2. นำยเกษมสันต์ ต้นศรี
ลูกจ้ำงชั่วครำว
3. นำยประพำฬ มีบำง
ลูกจ้ำงชั่วครำว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

หน้าที่ ถ่ำยภำพนิง่ และวีดีทัศน์ ในกำรอบรม ตลอดหลักสูตร ประชำสัมพันธ์โครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
คณะกรรมการประเมินผล สรุปรายงานผลหลังสิ้นสุดโครงการ
ประกอบด้วย
๑. นำยธนัทชัย ไชยปัญหำ
๒. นำงวิไลวรรณ สิทธิ
3. นำงอรัญญำ แวงดีสอน
4. นำงศันสนีย์ ชูแหวน
5. นำงรุ่งฤดี บุญจันทร์
7. นำยพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว
8. สิบเอกไกรทอง ต่ออำนำจ
9. นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน์
10. นำงจันทนำ จิตพิพม์ อุทโย
11. นำงปิติพร พำนิชกิจ

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ จัดทำแบบสอบถำมเพื่อประเมินผลกำรอบรม สรุปรำยงำนผลกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เมื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรแล้วเสร็จ
/.ให้คณะกรรมกำร...

-4ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงวันที่ 6-7 มิถุนำยน 2563 โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

(นำยพลชัย ชุมปัญญำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2

