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ค ำสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยำคำร 
ที่  337 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2562 
---------------------------------------------------- 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหารงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 2562 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 
 1.1 ดร.บุญธรรม  กล้าหาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

 1.2 นายไพยนต์  ขันทอง                รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 

 1.4 นายณรงค์ศักดิ์  นางาม                ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 1.5 นายเดชา  เจริญสุข            ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
 1.6 นายมนูญศักดิ์  พลโสภา       รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 
 1.7 นายสนทยา  บ้งพรม  ครูช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 มีหน้ำที่ ก าหนดนโยบาย แนวคิด รปูแบบในการด าเนินงานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการ 
ฝ่ายต่าง ๆ และอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ประกอบด้วย 

 
2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงำนพัฒนำงำนวิชำกำรโรงเรียน     ประกอบด้วย 
 2.1 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  2.1.1 นางรัชฎาภรณ์  ไชยพันโท ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
  2.1.2 นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
  2.1.3 นางสาวมณีนุช  มั่นยืน ครูช านาญการ            กรรมการ 
  2.1.4 นายสมศักดิ์  บุญลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
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  2.1.5 นายวีระยุทธ  ไตรยมูล คร ู   กรรมการ 
  2.1.6 นางสาวพัชรา  กุดเป่ง คร ู   กรรมการ 
  2.1.7 นางสาวนิรันดร์  โสรส คร ู   กรรมการ 
  2.1.8 นางสาววาสนา  สังกะสี ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.2 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  2.2.1 นางเพชรอุบล  ผลพันธิน ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
  2.2.2 นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน ์ ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
  2.2.3 นางสาวมณีรัตน์  สมรักษ์ ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.2.4 นางณัฐชยา  เจริญสุข คร ู   กรรมการ 
  2.2.5 นายจักรีวุฒิ  สมอหมอบ ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  2.2.6 นางสาวเมธินี  ขุมกลาง ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  2.2.7 นางสาวนวรัตน์  กาลปลูก พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.2.8 นางสาวนิตยา  โสดา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  2.2.9 นายปราชญากร  หมื่นหาวงค์ ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.3 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  2.3.1 ดร.ทัศนีย์  ทองไชย  ครเูชี่ยวชาญ            ประธานกรรมการ 
  2.3.2 นายธวัช  เพชรพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  2.3.3 นางนฤมล  สุวรรณกูฏ ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.3.4 นายทศพล  สังขวัน  คร ู   กรรมการ 
  2.3.5 นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา ครชู านาญการ  กรรมการ 
  2.3.6 นายอรรศจรรย์  เหล่ามา คร ู   กรรมการ 
  2.3.7 ว่าที่ ร.ต.หญิงญาดา ปลายเนตร ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.3.8 นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.3.9 นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.3.10 นายธนากร  ไตรษร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  2.3.11 นายสุรศักดิ์  พันล าภักดิ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.4 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  2.4.1 นางณฐพร  กลิ่นหอม ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นางแว่นแก้ว  ผิวข า  ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  2.4.3 นางดวงนพร  ทองเถาว์ ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.4.4 นายไชยา  นาคสุด  ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.4.5 นางสุภัทรา  ไชยสัตย์ ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.4.6 นางทิพาพร  ทองแสน ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.4.7 นางสาวชยุตรา  สามิลา ครชู านาญการ           กรรมการ 
  2.4.8 นางสาวศิริพร  งอมสงัด ครชู านาญการ           กรรมการ 
  2.4.9 นายพงศกร  ลักษณะฉาย คร ู   กรรมการ 
  2.4.10 นางสาวสุพัตรา  สุดหล้า ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
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  2.4.11 นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา คร ู   กรรมการ 
  2.4.12 นางสาวขวัญข้าว  สมศรี พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.4.13 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองศรี ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  2.4.14 นางเขมทอง  จรรยาเลิศ ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.5 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  2.5.1 นายวัฒนชัย  คงยิ่ง  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ   
  2.5.2 นายกฤษฎา  สุดพาห์  ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
  2.5.3 นางจารุณี  แก้วศรีทอง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.5.4 นางสาวคณินณัช  กลิ่นหอม ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.5.5 นางนรียา  อู่แก้ว  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.5.6 นายศุภวิชญ์ จันสุตะ  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.5.7 นายสนทยา บ้งพรม  ครูช านาญการ           กรรมการ 
  2.5.8 นางชลธิชา เขียวบริสุทธิ์ ครชู านาญการ  กรรมการ 
  2.5.9 นายเนติวุฒิ  ชณะบูรณ์ คร ู   กรรมการ 
  2.5.10 นายเกรียงไกร ธรรมเที่ยง  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  2.5.11 นายกมล ถวิลรักษ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.5.12 นางศิริรัตน์ ชิณกะธรรม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.5.13 นางชัชชญา  เอกศิริ ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  2.5.14 นางทิพวรรณ  สมตัว ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.6 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี 
  2.6.1 นายณรงค์ศักดิ์  นางาม ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
  2.6.2 นางปราณี  เพชรพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  2.6.3 นางลัดดาวัลย์  ปามุทา ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.6.4 นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธ ี ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  2.6.5 นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด ครชู านาญการ  กรรมการ 
  2.6.6 นายถนอมศักดิ์  ทองทับ คร ู   กรรมการ 
  2.6.7 นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม คร ู   กรรมการ 
  2.6.8 นายแสงทอง  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.6.9 นายสมยศ  เชื้อจ าพร พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.6.10 นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์ ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.7 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  2.7.1 นายธวัชชัย  สายใจ  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
  2.7.2 นายคูณ  ศรีเมือง  ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  2.7.3 นายภิญโญ  ทองไข  พนักงานราชการ            กรรมการ 
  2.7.4 นายธีระพงษ์  ชัยลิ้นฟ้า ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
  2.7.5 นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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 2.8 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  2.8.1 นายเดชา  เจริญสุข  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
  2.8.2 นายสันติ  มุสิกา  ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  2.8.3 นายเกริกชัย  ทองมนต์ ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
  2.8.4 นางสาวพัชยา  อูปแก้ว ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำน ประกอบด้วย 
 3.1 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
  3.1.1 นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
  3.1.2 นางณฐพร  กลิ่นหอม ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
  3.1.3 นางเพชรอุบล  ผลพันธิน ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.1.4 นายณรงค์ศักดิ์  นางาม ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

  3.1.5 นายเดชา  เจริญสุข  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  3.1.6 ดร.ทัศนีย์  ทองไชย  ครเูชี่ยวชาญ                      หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

  3.1.7 นางรัชฎาภรณ์  ไชยพันโท ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  3.1.8 นายวัฒนชัย  คงยิ่ง  ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  3.1.9 นางแว่นแก้ว  ผิวข า  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.1.10 นางทิพาพร  ทองแสน ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  3.1.11 นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์ ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  3.1.12 นางณัฐชยา  เจริญสุข คร ู   กรรมการ 
  3.1.13 นางเขมทอง  จรรยาเลิศ ครชู านาญการ  กรรมการ 
  3.1.14 นายสมศักดิ์  บุญลา ครชู านาญการ  กรรมการ 
  3.1.15 นางสาวศิริพร  งอมสงัด ครชู านาญการ  กรรมการ 
  3.1.16 นายพงศกร  ลักษณะฉาย คร ู   กรรมการ 
  3.1.17 นายถนอมศักดิ์  ทองทับ คร ู   กรรมการ 
  3.1.18 นายสุรศักดิ์  พันล าภักดิ์ คร ู   กรรมการ 
  3.1.19 นายอรรศจรรย์  เหล่ามา คร ู   กรรมการ 
  3.1.20 นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา คร ู   กรรมการ 
  3.1.21 นางสาวสุพัตรา  สุดหล้า ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  3.1.22 นางสาวเมธินี  ขุมกลาง   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  3.1.23 นางศิริรัตน์ ชิณกะธรรม พนักงานราชการ  กรรมการ 
  3.1.24 นายแสงทอง  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  3.1.25 นายสมยศ  เชื้อจ าพร พนักงานราชการ  กรรมการ 
  3.1.26 นางสาวพัชยา  อูปแก้ว ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  3.1.27 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองศรี ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  3.1.28 นางดวงนพร  ทองเถาว์ ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
  3.1.29 นางทิพวรรณ  สมตัว ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3.2 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
  3.2.1 นายไพยนต์  ขันทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
  3.2.2 นางเพชรอุบล  ผลพันธิน ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
  3.2.3 นางชลธิชา  เขียวบริสทุธิ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  3.2.4 นางสาวนิรันดร์  โสรส คร ู   กรรมการ 
  3.2.5 นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  3.2.6 นางสาวจิราภรณ์  อ่อนเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
  3.2.7 นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์ ครผูู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
 

 3.3 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ    ประกอบด้วย 
  3.3.1 นายมนูญศักดิ์  พลโสภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  3.3.2 นางนฤมล  สุวรรณกูฏ ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  3.3.3 นายกฤษฎา  สุดพาห์  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.3.4 นางสุภัทรา  ไชยสัตย์ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.3.5 นางจารุณี  แก้วศรีทอง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  3.3.6 นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3.3.7 นายทศพล  สังขวัน  คร ู   กรรมการ 
  3.3.8 นายกมล  ถวิลรักษ์  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  3.3.9 นางสาวนิตยา โสดา  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
  3.3.10 นายปราชญากร  หมื่นหาวงค์ ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  3.3.11 นางสาวชยุตรา  สามิลา ครูช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
  3.3.12 นางสาวมณีนุช  มั่นยืน ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3.4 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป   ประกอบด้วย 
  3.4.1 นายเดชา  เจริญสุข  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  3.4.2 นายคูณ  ศรีเมือง  ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  3.4.3 นายวัฒนชัย  คงยิ่ง  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.4.4 นายธวัช  เพชรพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.4.5 นายสันติ  มุสิกา  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.4.6 นายไชยา  นาคสุด  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.4.7 นายแสงทอง  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ           กรรมการ 
  3.4.8 นายสมยศ  เชื้อจ าพร พนักงานราชการ           กรรมการ 
  3.4.9 นายญิญโญ  ทองไข  พนักงานราชการ           กรรมการ 
  3.4.10 นายธีระพงษ์  ชัยลิ้นฟ้า ครอัูตราจ้าง            กรรมการ 
  3.4.11 นายเกริกชัย  ทองมนต์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  3.4.12 นางนรียา  อู่แก้ว  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
  3.4.13 นายจักรีวุฒิ  สมอหมอบ ครผูู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3.5 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   ประกอบด้วย 
  3.5.1 นายณรงค์ศักดิ์  นางาม ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ  
  3.5.2 นางปราณี  เพชรพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
  3.5.3 นางลัดดาวัลย์  ปามุทา ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.5.4 นางสาวคณินณัช  กลิ่นหอม ครชู านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.5.5 นายศุภวิชญ์  จันสุตะ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.4.6 นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด ครูช านาญการ  กรรมการ 
  3.5.7 นายสนทยา  บ้งพรม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  3.5.8 นางสาววาสนา  สังกะสี ครชู านาญการ  กรรมการ 
  3.5.9 นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม คร ู   กรรมการ 
  3.5.10 นายเนติวุฒิ  ชณะบูรณ์ คร ู   กรรมการ 
  3.5.11 นายวีระยุทธ  ไตรยมูล คร ู             กรรมการ 
  3.5.12 นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง คร ู   กรรมการ 
  3.5.13 นางสาวพรทิพา  ฉัตรานุภาพ  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  3.5.14 นางสาวนวรัตน์  กาลปลูก  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  3.5.15 นางสาวขวัญข้าว  สมศรี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  3.5.16 นายธนากร  ไตรษร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  3.5.17 นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธี ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
  3.5.18 นางชัชชญา  เอกศิริ ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ใหค้ณะกรรมกำรในข้อที่ 2  และ 3  มีหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนตามกลยุทธ์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาและสอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ  2562 แผนยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
  3. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการต่างๆ แต่ละ
กลุ่มงานฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/โครงการต่างๆ 
แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
  5. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนเป็น
คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนตามงานที่ได้รับมอบหมาย  
                 6. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 น าข้อมูลผลการประเมิน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไปของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/ฝ่าย/หมวด/งาน 
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4. คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและรวบรวมเอกสำร   ประกอบด้วย 
 4.1 นายมนูญศักดิ์  พลโสภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 4.2 นางนฤมล  สุวรรณกูฏ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายกฤษฎา  สุดพาห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.4 นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4.5 นายถนอมศักดิ์  ทองทับ  คร ู   กรรมการ 
 4.6 นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์  คร ู   กรรมการ 
 4.7 นายปราชญากร  หมื่นหาวงค์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.8 นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.9 นายสมยศ  เชื้อจ าพร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 4.10 นายสนทยา บ้งพรม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 4.11 นายแสงทอง  เหล่าสิงห์  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ การด าเนินกิจกรรม ประสานงานการด าเนินงานโครงการ 
รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียน และจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ ฯ   
                 3. รวบรวมสรปุประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าข้อมูลผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณต่อไปของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/ฝ่าย/หมวด/งาน 

 

                   ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ   
เสียสละทุ่มเท  เพ่ือให้การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุด หากมีปัญหาอุปสรรคประการให้รีบรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
 

                   สั่ง   ณ  วันที่   22   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 
  
 
                                                                   (ดร.บุญธรรม   กล้าหาญ)            
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร                                              
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บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนราชการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อ าเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ ..................../ 2561    วันที่  22   เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561 
เรื่อง      ขออนุญาตลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 

  ตามท่ีงานนโยบายและแผน โรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้ด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ 2562 และเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ด าเนินการเสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าและรวบรวมแผนงานปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2562  นั้น จึงขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและ
รวบรวมแผนการปฏิบัติการ เสนอมาเพ่ือพิจารณาเห็นสมควรและลงนามค าสั่ง  ดังเอกสารที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
         ลงชื่อ 
                   (นายสนทยา  บ้งพรม) 
                   ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

 
         ลงชื่อ 
                              (นายมนูญศักดิ์  พลโสภา) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 

 


