
คำสั่งโรงเรียนผดุงปัญญา 
ที ่470/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผนงาน และงานสาระสนเทศ โรงเรียนผดุงปัญญา (ฉบับแก้ไข) 
 

เพ่ือให้ข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน 
และงานสาระสนเทศ โรงเรียนผดุงปัญญา ปรำจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ และระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผนงานและงาน
สารสนเทศ โรงเรียนผดุงปัญญาดังนี้ 
 1.คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก สนับสนุนช่วยเหลือให้งานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นายสนั่น     วงษ์ด ี   ประธานกรรมการ 
  1.2 นางนัตยา  บุญจันทร์  กรรมการ 
  1.3 นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์  กรรมการ 
  1.4 นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์   กรรมการ 

1.5 นางอัญชร ี  ทากัมมา  กรรมการ 
1.6 นางบังอร  บุญคง   กรรมการและเลขานุการ 

 2. งานนโยบายและแผนงานประกอบด้วย 
  2.1 นางบังอร  บุญคง   หัวหน้างานนโยบายและแผน 

2.2 นางสุภาสินี       สอนแก้ว  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน 
2.3 นางสาวกัญญาภัค ทิมอ่วม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน 

 3. ฝ่ายประสานงานติดตาม มีหน้าที่รวบรวมโครงการ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพร้อมทั้งจัดทำ
ข้อมูลเป็นรูปเล่ม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

3.1 นางสุภาสินี       สอนแก้ว  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 
  3.2 นางพรสนอง พูลสอน   แผนงานกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  3.3 นางลั่นทม  ทองชุ่ม   แผนงานกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
  3.4 นางศิริกุล  กาวินำ   แผนงานกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  

3.5 นางปาริฉัตร     คนชม   แผนงานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
  3.6 นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ  แผนงานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  3.7 นายวาณิช  แก้วเลิศ   แผนงานกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
  3.8 นางสาววชัรี  เอ่ียมนุ้ย   แผนงานกลุ่มสาระฯศิลปะ   
  3.9 นางกมลทิพย์ วงษ์นายะ  แผนงานกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
  3.10 นางสาวศรีเดือน อินอยู่   แผนงานกลุ่มงานแนะแนว  
  3.11 นางรพิชา  มัตนามะ  แผนงานกลุ่มงานห้องสมุด  
  3.12 นางสาวกัญญาภัค ทิมอ่วม   แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  3.13 นางนิตยา  เมาจา   แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
  3.14 นางสาวณัฐนิชา ดีเมฆ   แผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  3.15 นางสาวอรพรรณ ปฏิพิพัฒน์  แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  3.16 นางศิริกุล  กาวินำ   แผนงานกลุ่มบริหารบุคคล 



4. ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
  4.1 นางมณฑิรา  บุษยบุตร หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน 
  4.2 นางลั่นทม  ทองชุ่ม  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
  4.3 นางสาวเกศริน ปัญญาเมือง เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  4.4 นางวันวิสา  กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
  4.5 นางศิริกุล  กาวินำ  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
  4.6 นางสาววาสนา เกษกรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
  4.7 นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  4.8 นายอดิศร  โยธา  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
  4.9 นางสาววชัรี  เอ่ียมนุ้ย  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯศิลปะ  
  4.10 นางกมลทิพย์ วงษ์นายะ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  
  4.11 นางสาวศรีเดือน อินอยู่  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงานแนะแนว 
  4.12 นางสาวศันสนีย ์ เลิกสายเพ็ง เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงานห้องสมุด 
  4.13 นางสาวเนาวรัตน์ สายเปลี่ยน เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  4.14 นางนิตยา  เมาจา  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
  4.15 นางสาวสชุาดา มาลีแก้ว  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  4.16 นางสาวภัคภร ประภารัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
  4.17 นางศิริกุล  กาวินำ  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารบุคคล 
 5. ฝ่ายรวบรวม จัดทำข้อมูลงานสารสนเทศ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลของ กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน จัดทำ
รายงานข้อมูลเป็นรูปเล่มพร้อมไฟล์ นำส่งให้กับฝ่ายจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือลงเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
  5.1 นางสาวพิมปภา รัตนารมย์ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน 
  5.2 นางกาญจนา ประสาทศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  5.3 นายพีรพัฒน์ พรมพล  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
  5.4 นายปรัชญวิชญ ์ วัฒนนิธิกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
  5.5 นางสมปอง  ภู่ยางโทน เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
  5.6 นางโสภิต  คริเสถียร เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  5.7 นายศรัญญู  นิลนิยม  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
  5.8 นายวิทูร  สวัสดิ์นที เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯศิลปะ 
  5.9 นายดุสิต  กันแก้ว  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
  5.10 นางสาวศรีเดือน อินอยู่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มงานแนะแนว 
  5.11 นางรพิชา  มัตนามะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มงานห้องสมุด 
  5.12 นางสาวกัญญาภัค ทิมอ่วม  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  5.13 นางสาวณัฐนิชา ดีเมฆ  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  5.14 นางสาวอรพรรณ ปฏิพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
  5.15 นางสาวพิรญาณี พุทธวงศ์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารบุคคล 
  
 
 



6. ฝ่ายจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่จัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่จัดระบบข้อมูลเพ่ือลงเว็บไซต์
ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  6.1 นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงษ์  หัวหน้า 
  6.2 นายวาณิช  แก้วเลิศ  ผู้ช่วย 
  6.3 นายศรัญญู  นิลนิยม  ผู้ช่วย 
  6.4 นายอดิศร  โยธา  ผู้ช่วย 
  6.5 นายวิบูลย ์  เมฆเสือ  ผู้ช่วย 
  

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ 
 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 
    
   สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 
   
 
     (นายสนั่น วงษ์ดี) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 
 


