
   คำสั่งโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
   ท่ี     /๒๕๖5 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
.................................................... 

  จากการศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)  ของ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  ศึกษาวิเคราะห์นโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต ๓ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  วิเคราะห์ข้อมูลความขาด
แคลน และความจำเป็นการดำเนินการควบคุมภายในทำให้โรงเรียนบ้านปรือใหญ่   ได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  ๒๕๖๕  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๕  และให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  อาศัยอำนาจตาพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ และพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗   จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้                                                                           

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
              ๑.๑ นายเอกภักด์ิ  วังคะพันธ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายภานุวัฒน์  บุตะมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                รองประธานกรรมการ 
              ๑.๓ นายปริญญา  ภูมิสูง  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
   ๑.๔ นางพิมภารัตน์  เช่ือมกลาง    ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                               กรรมการ 
              ๑.๕ นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
  ๑.๖ นายสุชาติ  อนุสรณ์  ครู/ครูชำนาญการ                     กรรมการ 
  ๑.๗ นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน    ครู       กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้คำแนะนำ  คำปรึกษา ประสานงาน  และอำนวยการให้เกิดความเรียบร้อย แก้ไขปัญหาต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้น 

2. คณะกรรมการจัดทำโครงการ 
๒.๑  นายภานุวัฒน์  บุตะมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.2  นายปริญญา  ภูมิสูง   ครู/ครูชำนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๒.3  นางพิมภารัตน์  เช่ือมกลาง  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.4  นายสุชาติ  อนุสรณ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.5  นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.6  นางปราณี ธรรมนิยม  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.7  นางบษุริยา  พุทธวงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.8  นางสาวเนตรนภา  แพงอก  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.9 นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



๒.๑0  นายจำนงค์  ศรีกะชา  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑1 นายสามารถ  เช่ือมกลาง  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑2 นางยุวด ี หลาวทอง  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑3 นางภาวนา  พันธ์นา  ครู/ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๒.๑4 นายสุริศักดิ์ ศรีจักร   ครู/ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๒.๑5 นางสาวชุติกาญจน์ รังษ ี  ครู/ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๒.๑6 นายพงศ์สันต์ิ  ทรงสีสด  ครู/ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๒.๑7 นางกัญญาณัฐ  คำทับ  ครู    กรรมการ 
๒.18 นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน  ครู    กรรมการ 
๒.19 นางชนกพร  แพงศร ี  ครู    กรรมการ 
๒.20 นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร ์  ครู    กรรมการ 
2.21 นางสาวภคมน  บุตะเคียน  ครู    กรรมการ 
๒.22 นางสาวฐาปัจภรณ์  โสดาธาตุ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
2.23 นางสาวมยุริน  ปรือปรัง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
2.24 นางสาวพัชรี  ทองสูรย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๒5 นายวสันต์  รังไสย์     พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒.๒6 นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒.๒7 นางสุภาดา พงษ์วัน   จนท.ธุรการ   กรรมการ 
2.28 นางสาวรวิวรรณ  กลางดวง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๒๙ นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน  ครู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดทำโครงการท่ีรับผิดชอบเพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  ๒๕๖๕ ภายในวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

3.  คณะกรรมการรวบรวมโครงการแต่ละกลุ่มบริหารงานและพิจารณาเสนอโครงการ 
๓.๑  นายภานุวัฒน์  บุตะมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ     

 ๓.๒  นายปริญญา  ภูมิสูง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ     
 ๓.๓  นางพิมภารัตน์  เช่ือมกลาง  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
 ๓.๔  นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ      
 ๓.๕  นายสุชาติ  อนุสรณ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ              
 ๓.๖  นางสาวเนตรนภา  แพงอก  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ     
 ๓.๗  นางบุษริยา  พุทธวงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
 ๓.๘  นายสามารถ  เช่ือมกลาง  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
 ๓.๙  นางภาวนา  พันธ์นา   ครู/ครูชำนาญการ  กรรมการ             
 ๓.๑0 นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน  ครู      กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๑1 นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร ์  ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

๓.๑2 นางสาวรวิวรรณ  กลางดวง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
๓.๑๓ นางสุภาดา  พงษ์วัน  จนท.ธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

มีหน้าที่  รวบรวม  โครงการแต่ละกลุ่มงานและพิจารณาตามแบบแผนปฏิบัติราชการประจำปี                     
ให้แล้วเสร็จ 



4. คณะกรรมการวิพากษ์แผนงานและงบประมาณ 
  4.1 นายเอกภักด์ิ  วังคะพันธ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
  4.๒ นายภานุวัฒน์  บุตะมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                รองประธานกรรมการ 
              4.๓ นายปริญญา  ภูมิสูง  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
   4.๔ นางพิมภารัตน์  เช่ือมกลาง    ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                               กรรมการ 
              4.๕ นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
  4.6 นางปราณี  ธรรมนิคม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 

4.7 นางบุษริยา  พุทธวงค์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
  4.8 นายสุชาติ  อนุสรณ์  ครู/ครูชำนาญการ                     กรรมการ 
  4.9 นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร ์ ครู/ครูชำนาญการ                     กรรมการ 
  4.10 นางสาวรวิวรรณ  กลางดวง ครูอัตราจ้าง                      กรรมการ 
  4.11 นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน    ครู       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วิเคราะห์โครงการและกำหนดแผนการใช้งบประมาณ 

5. คณะกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่ม         

5.๑  นายภานุวัฒน์  บุตะมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
5.๒  นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์  ครู    กรรมการ 
5.๓  นางสุภาดา  พงษ์วัน   เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
5.4  นางสาวรวิวรรณ  กลางดวง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5.5  นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ๑. รวบรวม  จัดทำเป็นรูปเล่ม ตามแบบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้แล้วเสร็จ                               
          ๒. นำแผนปฏิบัติราชการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนให้
      ความเห็นชอบ      

           ๓. รายงานผลการดำเนินงานและจัดส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษเขต   ๓ 

          ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการ  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนเพื่อส่ังการ
แก้ไขต่อไป 

          ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            ส่ัง  ณ  วันท่ี   9   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
      

  
       ( นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 


