
 

คำสั่งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ที ่    182 /2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2566 
---------------------------------------------------- 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพ่ือให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการบริหารงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไป
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 
2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  
 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2566 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบด้วย 
1.1  นายพรศักดิ์  อุ่นใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
1.3  นางวรนุช  ศรีภา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.4  นางกาญจนา   ยอดมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.5  นายวเรศ  สาระพิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
1.6  นายอภิชาติ  ประสิทธิชยั  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 1.7  นางชนิดา   ไพบูลย์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
 

 มีหน้าที ่ กำหนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการดำเนินงานให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ และอำนวยการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   
 
2. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการงานพัฒนางานวิชาการโรงเรียน     ประกอบด้วย 
 2.1 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.1.1 นายสชุาติ  ศรีภักดิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2.1.2 นางวรนชุ  ศรีภา  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.1.3 นายทศพร  เทพนิมิตร  ครู             กรรมการ 
  2.1.4 นางสาวชลิตา สงโสด  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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 2.2 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2.1 นางสาวฉววีรรณ์   บญุเต็ม คร ู                   ประธานกรรมการ 
  2.2.2 นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม ครู ชำนาญการ              กรรมการ 
  2.2.3 นายวิญญู  สายลุน  ครู             กรรมการ 
  2.2.4 นางสาวปัทมา  สีสอาด คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 2.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.3.1 นายวุฒินันท์  ละยศ  ครู             ประธานกรรมการ 
  2.3.2 นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์ คร ู                   กรรมการ 
  2.3.3 นางสาวประภัสสร  อินตะนัย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 2.4 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  2.4.1 นางศศธร  ผาทอง                 คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นางชนิดา   ไพบูลย์สวัสดิ์ คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.4.3 นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด ครู             กรรมการ 
  2.4.4 นางสาวอารดา  สายทอง ครู             กรรมการ 
  2.4.5 นางสาวลลิตา  สิ้นโศรก คร ู                        กรรมการและเลขานุการ 
 2.5 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2.5.1 นางศรินชา  เปี่ยมอักโข  ครู              ประธานกรรมการ 
  2.5.2 นางกาญจนา   ยอดมาลี คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.5.3 นางวเรศ  สาระพิชญ์  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.5.4 นายภานุ  ฮาตะสุ้ย  คร ูชำนาญการ            กรรมการ 
  2.5.5 นายประหยัด   แถลงสุข ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  2.5.6 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
  2.5.7 นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์  คร ู   กรรมการ 
  2.5.8 นางเกษร  แสนเพชร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
  2.5.9 นายมนตรี  วงศ์สิงห์งาม คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
 2.6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6.1 นายนางสาวณัฐยาธ ์ ดวงแก้ว  ครู             ประธานกรรมการ 
  2.6.2 นายอรรถพล  ทองเนตร  คร ูอัตราจ้าง     กรรมการและเลขานุการ 
 2.7 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.7.1 นายอาทร  สกุลมา  คร ู          ประธานกรรมการ 
  2.7.2 นายอภิชาติ  ประสิทธชิัย คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 2.8 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2.7.1 นายนครินทร์  ศรีจันทร์ ครู           ประธานกรรมการ 
  2.7.2 นายจตุรพร  กุลบุตรด ี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงาน ประกอบด้วย 
 3.1 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    ประกอบด้วย 
  3.1.1 นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์ คร ูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  3.1.2 นายภานุ  ฮาตะสุ้ย  คร ูชำนาญการ     กรรมการ 
  3.1.3 นายประหยัด  แถลงสุข ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  3.1.4 นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  3.1.5 นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์ คร ู   กรรมการ 
  3.1.6 นางสาวอารดา  สายทอง คร ู   กรรมการ 
  3.1.7 นางสาวประภัสสร  อินตะนัย คร ู   กรรมการ 
  3.1.8 นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์   ครู           กรรมการ 
  3.1.9 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด คร ู        กรรมการและเลขานุการ  
 3.2 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานบุคคล    ประกอบด้วย 
  3.2.1 นางวรนชุ  ศรีภา  คร ูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  3.2.2 นางสาวลลิตา  สิ้นโศรก ครู             กรรมการ 
  3.2.3 นายนธิิพงษ์   ครสาย  ครธูุรการ  กรรมการ 
  3.2.4 นางศรินชา   เปี่ยมอักโข คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ    ประกอบด้วย 
  3.3.1 นางกาญจนา  ยอดมาลี คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  3.3.2 นางศศธร  ผาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.3.3 นางศรินชา  เปี่ยมอักโข คร ู   กรรมการ 
  3.3.4 นางสาวฉววีรรณ์  บุญเต็ม คร ู   กรรมการ      

 3.3.5 นายวุฒินันท์  ละยศ  คร ู   กรรมการ  
 3.3.6 นายอาทร  สกุลมา  คร ู   กรรมการ      
 3.3.7 นายสชุาติ  ศรีภักดิ์  คร ู   กรรมการ           

  3.3.8 นายมนตรี  วงศ์สิห์งาม คร ู   กรรมการ           
  3.3.10 นางสาวชลิตา สงโสด คร ู   กรรมการ           
  3.3.11 นายจตุรพร  กุลบุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
   3.3.12 นายทศพร  เทพนิมิตร คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
   3.3.13 นางสาวปัทมา  สีสอาด คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 3.4 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 
  3.4.1 นางวเรศ  สาระพิชญ์  คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  3.4.2 นายวุฒินันท์  ละยศ  คร ู   กรรมการ 
  3.4.3 นางสาวชลิตา  ศิริกุล  คร ู   กรรมการ 
  3.4.4 นายประหยัด  แถลงสุข ครู ชำนาญการ  กรรมการ        
  3.4.5 นางเกษร  แสนเพชร  พนักงานราชการ           กรรมการ 
  3.4.6 นายอรรถพล  ทองเนตร ครู อัตราจ้าง  กรรมการ 
  3.4.7 นางสาวณัฐยาธ ์ ดวงแก้ว        คร ู                  กรรมการและเลขานุการ  



-4- 
 

 3.5 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย 
  3.5.1 นายอภิชาติ  ประสิทธชิัย คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  3.5.2 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
  3.5.3 นายวิญญู  สายลุน  ครู            กรรมการ 
  3.5.4 นายอาทร  สกุลมา  คร ู           กรรมการ 
  3.5.5 นายนครินทร์  ศรีจันทร์ คร ู   กรรมการ 
  3.5.6 นายธันวา  ไชยคุณ  พนักงานบริการ          กรรมการ 
  3.5.7 นายยอดชาย  เสาเวียง พนักงานบริการ           กรรมการ 
  3.5.8 นางศศธร  ผาทอง  คร ูชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ  
 

 ให้คณะกรรมการในข้อที่ 2  และ 3  มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนตามกลยุทธ์
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนยุทธศาสตร์
หลักของโรงเรียน 
  3. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการต่างๆ แต่
ละกลุ่มงานฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/โครงการต่างๆ
แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
  5. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2566 โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนตามงานที่ได้รับมอบหมาย  
                 6. สรุปประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 นำข้อมูลผลการ
ประเมิน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณต่อไปของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/ฝ่าย/หมวด/งาน 
 
4. คณะกรรมการประสานงานการจัดทำแผนปฏิบัติการและรวบรวมเอกสาร   ประกอบด้วย 

 4.1 นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ ์  คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 4.2 นายภานุ  ฮาตะสุ้ย   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 4.3 นายประหยัด  แถลงสุข   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 4.4 นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม ครู ชำนาญการ  กรรมการ  
 4.5 นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์  คร ู   กรรมการ 
 4.6 นางสาวอารดา  สายทอง  คร ู   กรรมการ 
 4.7 นางสาวประภัสสร  อินตะนัย คร ู   กรรมการ 
 4.8 นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์  คร ู   กรรมการ 
 4.9 นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  



-5- 
  

 มีหน้าที่  
1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนตามกลยุทธ์

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ การดำเนินกิจกรรม ประสานงานการดำเนินงาน

โครงการ รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน และจัดทำรูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการฯ   
3. รวบรวมสรุปประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุง
พัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณต่อไปของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/ฝ่าย /
หมวด/งาน 

 

ให้คณะกรรมการที ่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ   
เสียสละทุ่มเท  เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุด หากมีปัญหาอุปสรรคประการใด ให้รีบรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
 

                   สั่ง   ณ  วันที่   26   ตลุาคม   พ.ศ. 2565 
  
        
                                                                   (นายพรศักดิ์  อุ่นใจ)            
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


