คําสั่ง โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
ที่ 41 / 2556
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป,การศึกษา 2556
----------------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได4จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค!าใช4จ!าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต!ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินอุดหนุนรายหัว (ค!าใช4จ!ายรายหัว)
ป,งบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงคให4โรงเรียนนําไปใช4บริหารจัดการใช4จ!าย เพื่อจัดการเรียนการสอนให4
เกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักเรียนให4เป?นไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หมวด 3 มาตรา 43 พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก4ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 10 วรรค 1 และสอดคล4องกับนโยบาย จุดเน4นของ สพฐ.
มาตรฐานการศึกษา และกลยุทธ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย จึงมีความตระหนักในการบริหารจัดการศึกษาให4
เกิดประสิทธิภาพ โดยกําหนดให4มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา 2556 โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม ได4ระดมความคิด ร!วมวางแผน และปฏิบัติร!วมกันทั้งคณะครู กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํามาใช4เป?นเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให4การ
ดําเนินงานเป?นไปอย!างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค จึงแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน4าที่ให4คําปรึกษา แนะนํา ในการจัดการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ให4เป?นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด4วย
1.1 นายพีรพงษ โลหะมาศ
ผู4อํานวยการโรงกาฬสินธุพิทยาสัย
1.2 นายจําลอง นามบุญลือ
รองผู4อํานวยการโรงกาฬสินธุพิทยาสัย
1.3 นายนคร ไผ!พูล
รองผู4อํานวยการโรงกาฬสินธุพิทยาสัย
1.4 นางไพรวัลย ชิณฤทธิ์
รองผู4อํานวยการโรงกาฬสินธุพิทยาสัย
1.5 นางนันทิยา โรจนกร
หัวหน4าสายชั้น ป.1
1.6 นางมะลิ สินธุโคตร
หัวหน4าสายชั้น ป.2
1.7 นายวิมล เวชกูล
หัวหน4าสายชั้น ป.3
1.8 นางวารุณี โมคภา
หัวหน4าสายชั้น ป.4
1.9 นางเยาวนา ศรีใคร
หัวหน4าสายชั้น ป.5
1.10 นายฉลาด พรหมอาจ
หัวหน4าสายชั้น ป.6
1.11 นางรําไพ ถาวรรักษ
หัวหน4าสายชั้น ESM
/2. คณะกรรมการจัดทํา “ร!าง”………

2. คณะกรรมการจัดทํา “ร!าง” แผนปฏิบัติการ ประจําป,งบประมาณ 2556 มีหน4าที่วิเคราะห กล
ยุทธ นโยบาย และจัดทําร!างแผนปฏิบัติการ ประจําป,งบประมาณ 2556 ตามภารกิจ/ขอบข!าย
การบริหารงานแต!ละกลุ!มงาน 4 กลุ!มงาน ประกอบด4วย
2.1 กลุมบริหารงานวิชาการ มีหน4าที่จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข4องกับภารกิจ
งานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของผู4เรียน ให4เกิดประสิทธิภาพบรรลุ
เปQาหมายของหลักสูตร ประกอบด4วย
2.1.1 นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร หัวหน4างานวิชาการ
ประธานกรรมการ
.
2.1.2 นางทัศนีย ชูศรีทอง
หัวหน4ากลุ!มสาระภาษาไทย
กรรมการ
2.1.3 นางษมาวดี สุวรรณจิตติ หัวหน4ากลุ!มสาระคณิตศาสตร
กรรมการ
2.1.4 นายประวิช สินธุศิริ
หัวหน4ากลุ!มสาระสังคมฯ
กรรมการ
2.1.5 นายสายันต คงสมมาศ หัวหน4ากลุ!มสาระศิลปะ
กรรมการ
2.1.6 นายประสิทธิ์ เลาหวิวฒ
ั น หัวหน4ากลุ!มสาระสุขฯ-พลฯ
กรรมการ
2.1.7 นางสาวจารุณี มงคลศิลปT หัวหน4ากลุ!มสาระการงานฯ
กรรมการ
2.1.8 นางพวงเพ็ญ กฤตานนท หัวหน4ากลุ!มสาระภาษาต!างประเทศ กรรมการ
2.1.9 นายสุรศักดิ์ วรรณศิลปT หัวหน4ากิจกรรมพัฒนาผู4เรียน กรรมการ
2.1.10 นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร
กรรมการ
2.1.11 นางสาวอรสา ศิลารัตน
กรรมการ
2.1.12 นางวิรงรอง ศรีพอ
กรรมการ
2.1.13 นางลัดดาวัลย พรหมสาขา ณ สกลนคร
กรรมการ
2.1.14 นางศรีวิลัย สิงหราช
กรรมการ
2.1.15 นางจิตรา กันเดช
กรรมการ
2.1.16 นางวารุณี โมคภา
กรรมการ
2.1.17 นางพิทยาภรณ บรรณาลัย
กรรมการ
2.1.18 นางบุญศรี ดีรูป
กรรมการ
2.1.19 นางเสาวลักษณ เชาวน4อย
กรรมการ
2.1.20 นางสุธิดา ศรีโสภา
กรรมการ
2.1.21 นายพัฒนา ศรีโสภา
กรรมการ
2.1.22 นางพิสมัย พูลเจริญ
กรรมการ
2.1.23 นางพิสมัย ดอนสมจิตร
กรรมการ
2.1.24 นางธีระวรรณ ทฤษฎี
กรรมการ
2.1.25 นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ
กรรมการ
2.1.26 นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ
กรรมการ
2.1.27 นางสายสุนีย ธนะสิทธิ์
กรรมการ
/2.1.28 นางลักษณพรรณ.......

2.1.28 นางลักษณพรรณ ศรีวงศแสง
กรรมการ
2.1.29 นางละออง ลาธุลี
กรรมการ
2.1.30 นางมะลิ สินธุโคตร
กรรมการ
2.1.31 นายฉลาด พรหมอาจ
กรรมการ
2.1.32 นางวิมล กาญจนศร
กรรมการ
2.1.33 นางนภาลัย ไชยบุตร
กรรมการ
2.1.34 นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ
กรรมการ
2.1.35 นางทองใส กองอุดม
กรรมการ
2.1.36 นางสาวพูนทรัพย เพลินลาภ
กรรมการ
2.1.37 นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร
กรรมการ
2.1.38 นางสุภาพร บัวช!วย
กรรมการ
2.1.40 นางสาวปุนรดา แจ!มเสียง
กรรมการ
2.1.41 นายอาณัฐ ปรีสมบัติ
กรรมการ
2.1.42 นางสาวอรทัย เขจรภักดิ์
กรรมการ
2.1.43 นางพรทิพย นามบิดา
กรรมการ
2.1.44 นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
กรรมการ/เลขานุการ
2.1.45 นางสาวปWทมาภรณ พูลสมบัติ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุก
2.2 กลุมบริหารงานทั่วไป มีหน4าที่จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข4องกับ
ภารกิจงานบริหารทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของผู4เรียน ให4เกิด
ประสิทธิภาพบรรลุเปQาหมายของหลักสูตร ประกอบด4วย
2.2.1 นางสุธิดา ศรีโสภา หัวหน4างานบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
2.2.2 นางนันทิยา โรจนกร
กรรมการ
2.2.3 นายศิริวัฒน จันทรเพชร
กรรมการ
2.2.4 นายสุรศักดิ์ วรรณศิลปT
กรรมการ
2.2.5 นางละออง ลาธุลี
กรรมการ
2.2.6 นายบุญส!ง เงินทิพย
กรรมการ
2.2.7 นายวิมล เวชกูล
กรรมการ
2.2.8 นางพวงเพ็ญ กฤตานนท
กรรมการ
2.2.9 นางสาวจารุณี มงคลศิลปT
กรรมการ
2.2.10 นางรําไพ ถาวรรักษ
กรรมการ
2.2.11 นายพัฒนา ศรีโสภา
กรรมการ
2.2.12 นางบุญศรี ดีรูป
กรรมการ
2.2.13 นางวิมล กาญจนศร
กรรมการ
/2.2.14 นายสมพิศ…….

2.2.14 นายสมพิศ โลหะมาศ
กรรมการ
2.2.15 นางรวีวรรณ จงสมชัย
กรรมการ
2.2.16 นายประวิช สินธุศิริ
กรรมการ
2.2.17 นางสาวเพลินพิศ ศรีทา
กรรมการ
2.2.18 นางกนกวรรณ พันธไสว
กรรมการ
2.2.19 นางบุญส!ง จําเริญควร
กรรมการ
2.2.20 นางมะลีจันทร ภูถมทอง
กรรมการ
2.2.21 นางเข็มพร ภามาตย
กรรมการ
2.2.22 นางสมปอง ปรีดี
กรรมการ
2.2.23 นางสาวิณี จุลบุรมย
กรรมการ
2.2.24 นายลิขิต พละดร
กรรมการ
2.2.25 นางบุษบา ระดาสาร
กรรมการ
2.2.26 นางอ!อนจันทร จําเริญเจือ
กรรมการ
2.2.27 นางสมรัตน สกุลไทย
กรรมการ
2.2.28 นางดวงพรรณ กาสังข
กรรมการ
2.2.29 นางอัมพร ภูกาบขาว
กรรมการ
2.2.30 นางทัศนีย ชูศรีทอง
กรรมการ
2.2.31 นางอุ!นใจ พลโสกเชือก
กรรมการ
2.2.32 นางนฤมิตร อินถา
กรรมการ
2.2.31 นางจํารูญลักษณ เลิศจุลัศจรรย
กรรมการ/เลขานุการ
2.2.32 นางสาวสุภาวดี จําป,
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
2.2.33 นางสาวอรพรรณ สุวรรณอําไพ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
2.2.34 นางสาวอัญชนา เชยขุนทด
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
2.2.35 นายพัฒนวิทย ขวาวงษ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
2.3 กลุมบริหารงานบุคคล มีหน4าที่จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข4องกับ
ภารกิจงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของผู4เรียน ให4เกิด
ประสิทธิภาพบรรลุเปQาหมายของหลักสูตร
2.3.1 นายอภิรักษ จุลบุรมย หัวหน4างานบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ
2.3.2 นางเยาวนา ศรีใคร
กรรมการ
2.3.3 นายสายันต คงสมมาศ
กรรมการ
2.3.4 นางสุพัตรา สินธุโคตร
กรรมการ
2.3.5 นางนันทิยา โรจนกร
กรรมการ
2.3.6 นางมะลิ สินธุโคตร
กรรมการ
/2.3.7 นายวิมล.......

2.3.7 นายวิมล เวชกูล
กรรมการ
2.3.8 นางวารุณี โมคภา
กรรมการ
2.3.9 นายฉลาด พรหมอาจ
กรรมการ
2.3.10 นางรําไพ ถาวรรักษ
กรรมการ
2.3.11 นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ
กรรมการ/เลขานุการ
2.3.12 นางสาวจารุณี การหาญ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
2.4 กลุมบริหารงานงบประมาณ มีหน4าที่จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข4องกับภารกิจงาน
บริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของผู4เรียน ให4เกิดประสิทธิภาพ
บรรลุเปQาหมายของหลักสูตร
2.4.1 นางอารมย มาเบ4า
ประธานกรรมการ
2.4.2 นางพวงผกา วัฒนไชย
กรรมการ
2.4.3 นางศุภมาส ทวยลี
กรรมการ
2.4.4 นายวิมล เวชกูล
กรรมการ
2.4.5 นายประสิทธิ์ เลาหวิวฒ
ั น
กรรมการ/เลขานุการ
2.4.6 นางสาวเพลินพิศ ศรีทา
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการการเงิน สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการจัดหาอาหารว!าง อาหารกลางวัน
ให4ผู4เข4าประชุม เบิกจ!ายเงินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประกอบด4วย
3.1 นางอารมย มาเบ4า
ประธานกรรมการ
3.2 นางพวงผกา วัฒนไชย
กรรมการ
3.3 นางศุภมาส ทวยลี
กรรมการ/เลขานุการ
4. คณะกรรมการวิพากย$ วิเคราะห$ และจัดทําเอกสาร มีหน4าที่ประชุม วิพากย วิเคราะห และ
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําป,งบประมาณ 2556 ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 เพื่อให4
สอดคล4องกับนโยบาย จุดเน4น สพฐ. มาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ ประกอบด4วย
4.1 นายพีรพงษ โลหะมาศ
ประธานกรรมการ
4.2 นายจําลอง นามบุญลือ
รองประธานกรรมการ
4.3 นางไพรวัลย ชิณฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
4.4 นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
กรรมการ
4.5 นางนันทิยา โรจนกร
กรรมการ
4.6 นายอภิรักษ จุลบุรมย
กรรมการ
4.7 นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน
กรรมการ
4.8 นางวิมล เวชกูล
กรรมการ
4.9 นางวารุณี โมคภา
กรรมการ
4.10 นางเยาวนา ศรีใคร
กรรมการ
/4.11 นายฉลาด......
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นายฉลาด พรหมอาจ
นายสายันต คงสมมาศ
นางอารมย มาเบ4า
นางสุธิดา ศรีโสภา
นางสาวจารุณี มงคลศิลปT
นายประวิช สินธุศิริ
นางบุญศรี ดีรูป
นางทัศนีย ชูศรีทอง
นางพวงเพ็ญ กฤตานนท
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ
นางสาวอรทัย เขจรภักดิ์
นางสาวจารุณี การหาญ
นางสาวพูนทรัพย เพลินลาภ
นางพรทิพย นามบิดา
นายพัฒนวิทย ขวาวงษ
นางสาวปWทมาภรณ พูลสมบัติ
นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู4ช!วยเลขานุการ

ให4ผู4ที่ได4รับแต!งตั้งปฏิบัติหน4าที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป,การศึกษา 2556 โรงเรียน
กาฬสินธุพิทยาสัย ตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการนําจุดเน4นการพัฒนาผู4เรียนสู!
การปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1 ภายใต4แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให4เป?นไปด4วยความเรียบร4อย
เพื่อนําไปสู!การปฏิบัติอย!างแท4จริง ให4บรรลุเปQาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ต!อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต!บัดนี้เป?นต4นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

( นายพีรพงษ โลหะมาศ )
ผู4อํานวยการ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

