
 

 
ค าสั่งโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ที ่36/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

--------------------------------- 
            เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 3 ที่ระบุไว้ว่า ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  มาตรา  39  มาตรา  45 (6)  พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 27  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1/2546 เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สั่ง  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  
2546  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1. ว่าที ่ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร     ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประธานกรรมการ  

           2. นายชาตรี ไตรยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา รองประธานกรรมการ  
3. นายพหล สุขโข  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        กรรมการ 
4. นายสุวิทย์  เขตชมภ ู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
5. นายเสน่ห์ ลดาพงษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
6. นายชาตรี ไตรยราช  หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ        กรรมการ 
7. นายครรชิต  พลไชย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
8. นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
9. นายรณชัย ปังอุทา  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่: อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า  ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 
                       ในระหว่างการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

   /2. คณะกรรมการ... 



2. คณะกรรมการจัดท าแผนงาน / โครงการ 
1.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. นายครรชิต พลไชย  ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสดใส ชุมปัญญา ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 

3. นายเสน่ห์ ลดาพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายพหล สุขโข  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
5. นางกาญจนา คานเพชรทา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี ครชู านาญการ             กรรมการ 
7. นายฐากูร แสนภูวา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
8. นายอรรถพล พิมพา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
9. นางสุมาลี หนูทอง  ครูช านาญการ    กรรมการ 
10. นางสาวสุภาวดี แก้วก่า คร ู     กรรมการ 
11. นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร คร ู     กรรมการ 

 10.นางสาวจิดาภา ทัศคร  คร ู             กรรมการ 
12. นายธนพงษ์   จิตมาตย์ คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

2.  คณะกรรมการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  ประกอบด้วย 
๑. นายชาตรี ไตรยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางศรินยา   สุตะโคตร  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ                     
๔. นางอมิสรา ช่องวารินทร์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
5.  นางสาวสุมาลิน   อังมีพิษ คร ู     กรรมการ 
6. นายรณชัย ปังอุทา  คร ู     กรรมการ 
7. นางสาวสิริยาภา แก้วจุฬาศรี ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวณภัทร  ทานัธยพงศ์ พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ           

3.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
 ๑. นายเสน่ห์ ลดาพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายฐาปนีย์ โคตรชุม  ครชู านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายพหล สุขโข  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 4. นางสาวขวัญนภา จันท์ทองศรี ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 4. นางสาวนฤมล  ศรีเทียน ครูอัตราจ้าง         กรรมการ  
 5. นางสาวสุภาวดี แก้วก่า คร ู                  กรรมการและเลขานุการ    

4.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
 1. นายสุวิทย์   เขตชมภู  ครชู านาญการ    ประธานกรรมการ 
 2. นางนฤมล  เตชสุนทรกุล ครูช านาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
 3. นางธนารี ภาวะบุตร  ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 

3. นางสาวสดใส   ชุมปัญญา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 4. ส.ต.อ.เชิญชาติ   บุระเนตร ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
 5. นางฐปนีย์   โคตรชุม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

6. นางสาวสุรินทรา กางก าจัด ครูธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 

/5.คณะกรรมการ... 



5.  คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 1. นายพหล  สุขโข  ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
 2. ส.ต.อ.เชิญชาติ   บุระเนตร ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายอรรถพล    พิมพา  ครชู านาญการ          กรรมการ 
 4. นายฐากูร แสนภูวา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 5. นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ :  1. ศึกษากรอบกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์   แผนงานของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             2. ประชุมจัดท ากรอบงาน / โครงการพัฒนาปรับปรุงงานสายงานในสังกัด และงบประมาณ  
  โดยการพิจารณาครอบคลุมในด้านเป้าหมายสู่ผลลัพธ์ผลผลิต การจัดสรรงบประมาณ การสนองตามกรอบกลยุทธ์ 
  และนโยบายในระดับโรงเรียนและระดับต่างๆ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียด  แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2562   
             3. น าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในกรอบแผนงานของกลุ่มงาน สู่การปฏิบัติจริง 
 

3. คณะกรรมการประสานงาน / โครงการ ประกอบด้วย 
 

1. นายชาตรี ไตรยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายครรชิต   พลไชย  ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
3. นางศรินยา   สุตะโคตร ครชู านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๔. นายรณชัย   ปังอุทา  คร ู     กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้าที่     1. จัดท าเอกสารกรอบกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธะกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน พร้อมทั้ง 
                  แบบฟอร์ม เอกสารฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง 
               2. รวบรวมรายละเอียดงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน ามาหลอมรวม 
                   และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  
               3. นิเทศ ติดตามและประสานงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามกรอบเวลาและการใช้ 
                   งบประมาณตามแผน   
              ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานตามกรอบภาระ/หน้าที่     
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละจนบรรลุผลส าเร็จเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆในระหว่าง
ด าเนินงานให้รายงานต่อผู้อ านวยการเพ่ือทราบโดยทันที 
 

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

    ว่าที ่ร.ต.  
                                                       (ปารเมศ   เถายะบุตร) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 


