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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

......................................................... 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาพฤติกรรมบริการบริการและการท างานเป็นทีม ประจ าปีงบประมาณ 2563  . 
2. ด าเนินการโครงการระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 
3. สถานที่จัดโครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
4. ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่  (  √ ) ต่อเนื่อง (   ) พัฒนา (   ) นโยบาย (   ) อ่ืนๆ ............... 
5. สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีจิตส านึกที่ดีต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองเพ่ือพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจและมีความสุข 
 2. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีทัศนคติที่ดีต่อ
การใหบริการ ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างยั่งยืน 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีและมีการ
ท างานเป็นทีม 
7. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (√   ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 (   ) ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น) ..................................... 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
8. เป้าหมาย  
 8.1 เชิงปริมาณ  

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพม เขต 2 จ านวน 50 คน 
 

( √  ) ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100  
(   ) ร้อยละ 80-99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60-79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

  
กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น) .............................................. 

.............................................................................. ................................................................................................  
 8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับบรรยากาศในการท างานมากกว่า ร้อยละ 80   
บุคคลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 รู้จักและเข้ำใจกันมำกข้ึน มีทัศนคติและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีทักษะกำรสื่อสำร มีกำรท ำงำนเป็นทีม เกิดกำรประสำนงำน
ที่ดีมีกำรร่วมมือกันมำกข้ึน มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรให้บริกำร มีควำมรับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง             
เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
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9. ผลการด าเนินการ งาน/โครงการ  
 9.1 ระยะเวลาด าเนินการ  
  (  √ ) ตรงตามที่ก าหนดในแผน (   ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน (   ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 
 9.2 สถานที่ท่ีใช้ด าเนินการมีความเหมาะสม  
  (   ) มาก ( √  ) ปานกลาง  (   ) น้อย 
 9.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง 
  ( √  ) เหมาะสม 
  (   ) ไม่เหมาะสม เพราะ ...................................................................................................  
 9.4 จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน 
  (   ) มากเกินไป ( √  ) เพียงพอ (   ) น้อยเกินไป 
 9.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
  3. ด าเนินการตามแผนโดยมีกิจกรรมดังนี้  
    3.1 อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร เพ่ือสร้างสุขและ
ความส าเร็จในงานบริการและการท างาน 
   3.2 กิจกรรม Walk Rally เพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม 
   3.3 กิจกรรมสรุปทบทเรียน จาก Walk Rally 
  4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน 
 
 9.6 การใช้จ่ายงบประมาณ  

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 จ านวนเงิน 50,000.บาท เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 จ านวนเงิน 50,000.บาท 
กิจกรรมที่ 2 จ านวนเงิน..................................บาท เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 จ านวนเงิน ..............................บาท 
กิจกรรมที่ 3 จ านวนเงิน..................................บาท เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 จ านวนเงิน ..............................บาท 
กิจกรรมที่ 4 จ านวนเงิน..................................บาท เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 จ านวนเงิน ..............................บาท 
  
 สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน..........-......................................บาท  
 งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก ............................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
 ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบปราณ   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
10. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
 (   ) งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาท่ีระบุไว้ในแผน 
 (   ) ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
 (   ) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
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 ( √  )  อื่นๆ ระบุ ใช้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด าเนินกิจกรรม            
ท าให้ด้านสถานที่ยังไม่มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรม เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัด และ
อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส าหรับการด าเนินงาน/โครงการครั้งต่อไป 
  ควรจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)      ................................................ ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
    (นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์) 

    วัน 20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  
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ภาพประกอบ 
(กิจกรรมวันที่หน่ึง ) 
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กิจกรรมวันที่สอง 
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โครงการ พัฒนาพฤติกรรมบริการบริการและการท างานเป็นทีม ประจ าปีงบประมาณ 2563   
แผนงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ  1.นายธนัทชัย ไชยปัญหา   2.นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน ์ 3.นางปิติพร พานิชกิจ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2563 
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
หลักการและเหตุผล 
 มีค ากล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ความส าคัญของการพัฒนาคนถือเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะความส าเร็จององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพ
องบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกรที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หาก
บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง 
ก็สามารถที่จะคิด สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับองค์กรได้อย่ามีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่มี
การสื่อสารหรือร่วมแรง ร่วมใจกันก็สามารถท าให้การด าเนินไปของระบบหยุดะงักได้เช่นกัน 
 ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมทุกวันนี้ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยเฉพาะผู้ให้บริการทุกคน ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านพฤติกรรม
บริการและเทคนิคในการให้บริการ ทักษะการสื่อสาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และจากการวิเคราะห์
ผลลการด าเนินงานตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านคุณภาพการด าเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงการท างาน มีคะแนนผลการประเมิน ITA เท่ากับ 18.49 ซึ่งนับได้ว่าอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจนัก 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงได้จัดท า โครงการ 
“พัฒนาพฤติกรรมบริการการท างานเป็นทีม” ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร                  
การปรับปรุงการท างาน ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร ท าให้รู้จักกันและเข้าใจกันมาขึ้น มีทัศนคติที่ดี             
มีการติดต่อสื่อสาร มีการระสานงาน และร่วมมือกันมากขึ้น รวมทั้งมีพฤติกรรมบริการที่ดี ท าให้ความขัดแย้งลดลง  
ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศการท างานที่ดีและสามารถพัฒนางานไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองเพ่ือพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจและมีความสุข 
 2. เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีทัศนคติที่ดีต่อการให
บริการ ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างยั่งยืน 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีและมีการท างานเป็น
ทีม 
 
เป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เต 2 เกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการ
สื่อสาร เกิดการประสานงานที่ดี และมีการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับบรรยากาศในการท างานมากกว่า ร้อยละ 80  
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพม เขต 2 จ านวน 50 คน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการจัดอบรม ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 2 วัน  
 
การด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการตามแผนโดยมีกิจกรรมดังนี้  
   3.1 อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร เพ่ือสร้างสุขและความส าเร็จในงาน
บริการและการท างาน 
  3.2 กิจกรรม Walk Rally เพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม 
  3.3 กิจกรรมสรุปทบทเรียน จาก Walk Rally 
 4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน 
 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวนเงิน 50,000 บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1.กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการเสริมร้างและพัฒนาค่านิยม
องค์กรฯ (ลักษณะการฝึกอบรมจะแบ่งกุ่มฝึกภาคปฏิบัติ) 
5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน  

    

   1.1 ค่าอาหาร 2 วัน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท   12,000  12,000 
   1.2 ค่าอาหารว่าง 2 วันๆละ 2 มื้อ ๆละ 50 บาท  10,000  10,000 
   1.3 ค่าวัสด ุ   6,400 6,400 
   1.4 ค่าวิทยากรหลัก 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  3,600   3,600 
   1.5 ค่าวิทยากรประจ ากลุ่ม จ านวน 5 คนๆละ 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  

18,000   18,000 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 21,600 22,000 6,400 50,000 
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การวัดผลและประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกต  และสัมภาษณ์  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีทัศนคติ 

และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 2. บุคลากรเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี              
มีการร่วมมือกันมากขึ้น 
 3. บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 4. บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการท างานเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)                                      ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์) 

              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
 
  
         (ลงชื่อ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายธนัทชัย ไชยปัญหา ) 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 (ลงชื่อ)...................  ...................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายธงชัย นนทะสันต์ ) 

                                   รองผู้อ านวยการส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

 
 
 
 (ลงชื่อ)                                ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายพลชัย ชุมปัญญา) 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 



 

 

 
 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 

ที่  191 /๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพฤติกรรมบริกำรและกำรท ำงำนเป็นทีม  
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

************************************************************** 
 

ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนมเขต ๒  จะด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำพฤติกรรม
บริกำรและกำรท ำงำนเป็นทีม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
ระหว่ำงวันที่  6-7 มิถุนำยน 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  
   เพ่ือให้กำรด ำเนินตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งบุคคลที่
มีชื่อและต ำแหน่งต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑. นำยพลชัย ชุมปัญญำ    ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอรรถกำนต์  อรุณไพร  รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒             รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์ รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2   กรรมกำร 
4. นำยธงชัย นนทะสันต์  รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2   กรรมกำร 
5. นำงพัชรี  สุวรรณอ ำไพ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
6. นำงปิยะนำฏ  ทองหมั้น ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
7. นำงแพรวพรรณ  อรุณไพร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ฯ  กรรมกำร 
8. นำงวิไลวรรณ  สิทธ ิ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
9. นำงจุฑำมณี  หอยตะคุ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
10. นำยธนัทชัย  ไชยปัญหำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 
11. นำงชลันธร  ภูม ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
12. นำงวิภำพร  ธนำบูรณ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
13. นำงพิศมัย สุวรรณมำโจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
14.  นำงสำวชลัดดำ  ภูมิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำงปิติพร  พำนิชกิจ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำงศันสนีย์  ชูแหวน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ  วินิจฉัย  สั่งกำร  แนะน ำ  ก ำกับ  ดูแล  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวก  แก้ไขปัญหำ 
          อุปสรรค ในกำรด ำเนินกำรงำนให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 

/คณะกรรมกำร... 
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 คณะวิทยากร ประกอบด้วย 
 1. นำยพลชัย ชุมปัญญำ  ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒    ประธำน 
 2. นำยพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์ รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2   วิทยำกร 
 3. นำยธงชัย นนทะสันต์  รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2   วิทยำกร 
 3. นำงวิไลวรรณ  สิทธิ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ วิทยำกร 

4.  นำงสำวชลัดดำ  ภูมวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ    วิทยำกร 
5.  นำงชลันธร  ภูม ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    วิทยำกร 
6.  นำยธนัทชัย ไชยปัญหำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    วิทยำกร 
 

หน้าที ่ ด ำเนินกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ 
 

 คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 1. นำยพลชัย ชุมปัญญำ  ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยอรรถกำนต์  อรุณไพร  รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒             รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์ รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2   กรรมกำร 
4. นำยธงชัย นนทะสันต์  รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต 2   กรรมกำร 
5. นำงปิยะนำฏ  ทองหมั้น ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
6. นำงแพรวพรรณ  อรุณไพร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
7. นำงวิไลวรรณ  สิทธ ิ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำร 
8. นำงชลันธร  ภูม ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
9. นำงปิติพร  พำนิชกิจ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10. นำงวิภำพร  ธนำบูรณ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1.  จัดเตรียมกิจกรรมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมก ำหนดกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย 

 2.  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์โครงกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มศักยภำพ 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวชลัดดำ  ภูมิวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงวิภำพร  ธนำบูรณ์          นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ       รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวมณฑิตำ  จรีศรี  ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
4. นำงสำวน้ ำทิพย์  แย้มยวน  ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
5.  นำงสำวประไพพิศ  กำละกุล  ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 

หน้าที ่ จัดท ำบัญชีลงเวลำ รับลงทะเบียน แจกเอกสำรแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร พร้อมดูแลและอ ำนวยควำมสะดวก
ทั่วไปแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  

 

คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
๑. นำยอรรถกำนต์  อรุณไพร รอง ผู้อ ำนวยกำรสพป.นครพนม เขต ๒    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจุฑำมณี หอยตะคุ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
๓. นำยวิชิต  ใจช่วง                 นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
4. นำงณัฐพัชร  ซองงำม  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน   กรรมกำร 
5. นำยธนัทชัย  ไชยปัญหำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 

/6. นำงพัชรี 
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6. นำงพัชรี  สุวรรณอ ำไพ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        กรรมกำร 
7.  นำงสำวชลัดดำ  ภูมิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงปิติพร  พำนิชกิจ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ จัดท ำบัญชีรับ - จ่ำยเงิน บริหำรงบประมำณ ยืมเงินทดรองรำชกำร พร้อมส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร  
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร 

 

คณะกรรมการจัดเตรียม/จัดท าเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย 

 ๑. นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน ์    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ            ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงวิภำพร  ธนำบูรณ์   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ      รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงจันทนำ จิตพิมพ์ อุทโย        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 4. นำงศันสนีย์  ชูแหวน   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 

5. นำงสำวมณฑิตำ  จรีศรี  ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
6. นำงสำวน้ ำทิพย์  แย้มยวน  ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
7. นำงศันสนีย์  ชูแหวน   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                กรรมกำร 

 8. นำงปิติพร  พำนิชกิจ       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  ด ำเนินกำรจัดท ำ/จัดเตรียมเอกสำร  อุปกรณ์ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม  ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำม
โครงกำร 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ    ประกอบด้วย 
๑. นำงพัชรี  สุวรรณอ ำไพ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเกษมสันต์  ต้นศรี   ลูกจ้ำงชั่วครำว              กรรมกำร 
3. นำยประพำฬ  มีบำง   ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 

 

หน้าที ่  ถ่ำยภำพนิง่และวีดีทัศน์ ในกำรอบรม ตลอดหลักสูตร ประชำสัมพันธ์โครงกำร  เพื่อให้กำรด ำเนินงำน 
            เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการประเมินผล สรุปรายงานผลหลังสิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วย 

๑. นำยธนัทชัย  ไชยปัญหำ         นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร 
          ๒. นำงวิไลวรรณ  สิทธิ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงอรัญญำ  แวงดีสอน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
 4. นำงศันสนีย์  ชูแหวน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 5. นำงรุ่งฤดี  บุญจันทร์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 7. นำยพงศักดิ์  เอกจักรแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 

8. สิบเอกไกรทอง  ต่ออ ำนำจ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
9.  นำงสำวชลัดดำ  ภูมิวัฒน ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำงจันทนำ  จิตพิพม์  อุทโย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   

       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 11. นำงปิติพร  พำนิชกิจ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือประเมินผลกำรอบรม  สรุปรำยงำนผลกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เมื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรแล้วเสร็จ 

 
/.ให้คณะกรรมกำร... 
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   ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงวันที่ 6-7 มิถุนำยน 2563 โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร   
 

   สั่ง  ณ  วันที่ 29  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
     

(นำยพลชัย  ชุมปัญญำ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

 




