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                                               ค ำสัง่โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 ท่ี ๒๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ 
................................................................... 

       ด้วย  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินงำนของโรงเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
        เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและตรงกับควำมต้องกำรของโรงเรียน และนโยบำยของหน่วยงำนต่ำง ๆ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก  วำงแผน  ให้ค ำปรึกษำ  สนับสนุนกำรจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี ปกีำรศึกษำ  ๒๕๖๓  ประกอบด้วย   
  ๑. นำยประพฤติ   วงศ์ชนะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสมเจตน์ กั๋งเซ่ง                ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำรที่ปรึกษำ  

๓. นำยศรีรักษ์ เรืองรัตน์    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำยสถิตย์   รัตนสิงห ์   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
  ๕. นำยแสวง   เหลืองแก่   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป    กรรมกำร  
 ๖. นำงนิภำ  ใหม่ชุม   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 ๗. นำงสำววส ุ  เที่ยวแสวง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
          ๘. นำงพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู              กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 ๙. นำงสำวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนกุำร 

๒. คณะกรรมการสรุปผล รายงานกิจกรรม/โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒  มีหน้ำที ่
เสนอ ชี้แจงรำยละเอียด สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   ประกอบด้วย 
  ๑. นำยประพฤติ   วงศ์ชนะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   หัวหน้ำ      
      ๒. นำยศรีรักษ์ เรืองรัตน์   ครูช ำนำญกำร    ผู้ช่วย 
 ๓. นำยสถิตย์   รัตนสิงห ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 

๔. นำงสำววิจิตรำ  มีวำสนำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 
 ๕. นำงนิรัตน์   หอมทิพย์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ            ผู้ช่วย 

๖. นำงพรปวีณ์   จันทรชิต    ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗. นำงธนำภรณ์ กรรณิกำร์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 
๘. นำยแสวง  เหลืองแก่   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 
๙. นำงสำวศิริกำนต์ บรมสุข  ครูช ำนำญกำร    ผู้ช่วย 

          ๑๐. นำงนฤมล   นิลกรรณ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 
          ๑๑. นำงนิภำ   ใหมชุ่ม   ครูช ำนำญกำร             ผูช้่วย  
          ๑๒. นำงสำววส ุ  เทีย่วแสวง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 

๑๓. นำงพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู    ผู้ช่วย/ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 



                                                                                                      328 
 

          ๑๔. นำงสำวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ผู้ช่วย/ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

 

๓. คณะกรรมการน าเสนอ โครงการ/กิจกรรม  มีหน้ำที่ในกำรน ำเสนอ โครงกำร กิจกรรม เพ่ือพิจำรณำในกำร 
    จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นำยประพฤต ิ  วงศ์ชนะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  หัวหน้ำ      
 ๒. นำยศรีรักษ์ เรืองรัตน์    ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๓. นำยสถิตย์   รัตนสิงห ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  

๔. นำยแสวง   เหลืองแก่   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นำงนิภำ  ใหม่ชุม   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๖. นำงอ ำนวย   รักเถำว์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นำงสำววิจิตรำ   มีวำสนำ         ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. นำงนิรัตน์   หอมทิพย์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๙. นำงสำวพนิดำ   อินณรงค์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐. นำงสำวสุณี   บ่ำยนุ่น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ผู้ช่วย      
๑๑. นำยสบำย ทองสลัก  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 

          ๑๒. นำงพรปวีณ์    จันทรชิต  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ผู้ช่วย 
          ๑๓. นำงสำวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย   
          ๑๔. นำงสำวมณฑำ   แก้วประวัติ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๕. นำงนฤมล   นิลกรรณ์              ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๖. นำงธนำภรณ์   กรรณิกำร์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๑๗. นำงสุจินดำ    จันชุม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๘. นำยณรงค์   กิจแถลง  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๑๙. นำงสุภนีตำ   กังเซ่ง   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๒๐. นำงอัญชุลี   กั๋งเซ่ง   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 

 ๒๑. นำงวีณำ   อินณรงค์   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๒๒. นำงสำวชุติมำ   จุ้ยบุตร  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๒๓. นำงพิชญำภรณ์   กำญจนอุดม    ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 

          ๒๔. นำงสำวศิริกำนต์   บรมสุข  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๒๕. นำงสุพรพรรณ   รักจันทร์   คร ู    ผู้ช่วย 

๒๖. นำงสำวสุมำลี   หวันนุรตัน์   คร ู    ผู้ช่วย 
๒๗. นำยอำบีบซำ เซดำมิซำ     ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๒๘. นำยอภินันท์   เหลื่อมแก้ว   ครูอัตรำจ้ำง     ผู้ช่วย 
๒๙. นำยธนกร   ตุดเอียด            ครูอัตรำจ้ำง        ผู้ช่วย                      
๓๐. นำงสำววรรณำ  เปำะทองค ำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ผู้ช่วย 
๓๑.  นำงสำวพิสรส จงกล   ครูพ่ีเลี้ยง   ผู้ช่วย  

 ๓๒. นำยกติติทัต   เพียหำเทศ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์          ผู้ช่วย   
๓๓. นำยพีรพงษ์   จินดำพันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์          ผู้ช่วย 

  ๓4 นายปิยพงษ ์  ทิพย์เกิด  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์    ผู้ช่วย 
  ๓5 นางสาวปิยะภรณ์  กังเซ่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์     ผู้ช่วย 
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๓๖. นำงสำววส ุ  เที่ยวแสวง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วย/เลขำนุกำร  
๓๗. นำงพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู       ผู้ช่วย/ผูช้่วยเลขำนุกำร 
๓๘. นำงสำวมณฤดี   วงศ์เมฆ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วย/ผูช้่วยเลขำนุกำร 

๔. คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา  
    ๒๕๖๓  มีหน้ำที่  พิจำรณำรำยละเอียด ปลับเปลี่ยน ให้ควำมเห็นชอบกิจกรรม โครงกำรที่ฝ่ำยต่ำง ๆ  
    น ำเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและงบประมำณท่ีก ำหนด ประกอบด้วย 
 ๑. นำยประพฤต ิ  วงศ์ชนะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   หัวหน้ำ 

๒. นำยศรีรักษ์ เรืองรัตน์    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ผู้ช่วย 
 ๓. นำยสถิตย์   รัตนสิงห ์   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ผู้ช่วย 
  ๔. นำยแสวง   เหลืองแก่   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป   ผู้ช่วย  
 ๕. นำงนิภำ  ใหม่ชุม   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    ผู้ช่วย 
 ๖. นำงสำววส ุ  เที่ยวแสวง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ  ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 

 

๕. คณะท างานจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีหน้ำที่  พิมพ์เอกสำร  ตรวจสอบ 
    ควำมถูกต้องและอัดส ำเนำ เข้ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำววส ุ เที่ยวแสวง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
  ๒. นำงนิรัตน์  หอมทิพย์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นำงสำวมณฤดี วงศ์เมฆ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 

๔. นำงสำวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวศิริกำนต์   บรมสุข  ครูช ำนำญกำร    ผู้ช่วย 
๖. นำงสำววรรณำ  เปำะทองค ำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ผู้ช่วย  
๗. นำงพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู    ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 
 

๖.  คณะกรรมการประเมินผล รายงานโครงการ  มีหน้ำที่  เก็บรวบรวมเอกสำร ตรวจสอบควำมถูกต้อง     
     และรำยงำนผลกำรจัดท ำโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
            ๑. นำงสำววสุ   เทีย่วแสวง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
            ๒. นำงสำววิจิตรำ  มีวำสนำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
            ๓. นำงนิรัตน์  หอมทิพย์     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
            ๔. นำงพรปวีณ์  จนัทรชิต           ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
            ๕. นำงนฤมล  นิลกรรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
            ๖.  นำงนิภำ  ใหม่ชุม   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
            ๗. นำงสำวศิริกำนต์ บรมสุข  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
            ๘. นำงสำววรรณำ   เปำะทองค ำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ผู้ช่วย 
            ๙. นำงสำวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 
            ๑๐. นำงพิมพิมล   พรหมลักษณ์       ครู     ผู้ช่วย/ผู้ชว่ยเลขำนุกำร   

๗.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  มีหน้ำที่  จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำง ส ำหรับครูและบุคลำกร ในกำร 
     จัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงนิรัตน์   หอมททิพย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   หัวหน้า 
  2. นำงสำวมณฑำ   แก้วประวัติ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 
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  ๓. นำงสำวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย      
  ๔. นำงนิภำ  ใหม่ชุม   ครูช ำนำญกำร    ผู้ช่วย 
     ๕. นางพิมพิมล       พรหมลักษณ ์ คร ู     ผู้ช่วย 
  ๖. นำงสำวพนิดำ   อินณรงค์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร มีหน้าที่ในการจัดเตรียมพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   หัวหน้า 
  2. นำงสำวมณฑำ   แก้วประวัติ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๓. นางพิมพิมล       พรหมลักษณ ์ คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

๙. คณะกรรมฝ่ายประเมินผลกิจกรรม มีหน้าที่จัดท าแบบประเมินความคิดเห็น และสรุปผลด าเนินกิจกรรม  
    ประกอบด้วย 
  1. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้า 
  2. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข  ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
  3. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
  4. นายปิยพงษ ์  ทิพย์เกิด  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวปิยะภรณ์  กังเซ่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   ผู้ช่วย 
  6. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ ์ ครู       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  
 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ทำงโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 

 
           ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๒   กุมภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

       สั่ง   ณ   วันที่  ๑๒   กมุภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
             
 
      ลงชื่อ 
                           (นำยประพฤติ  วงศ์ชนะ)                                                                
                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
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                                               ค ำสัง่โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 ท่ี ๒๓ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณประจ ำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
................................................................... 

      ตำมที่  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ได้ก ำหนดให้กลุ่มบริหำรวิชำกำร  กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร กลุ่ม
บริหำรกิจกำรนักเรียน  กลุ่มบริหำรทั่วไป  กลุ่มบริหำรงบประมำณ  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำและด ำเนินงำนของโรงเรียน  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ยุติธรรม  เหมำะสม เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ทำงโรงเรียนและรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   สอดคล้องกับสภำพปัญหำและตรงกับควำมต้องกำร
ของโรงเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. นำยประพฤติ   วงศ์ชนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสมเจตน์ กั๋งเซ่ง              ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   กรรมกำรที่ปรึกษำ  

๓. นำยศรีรักษ์ เรืองรัตน์   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำยสถิตย์   รัตนสิงห ์  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
  ๕. นำยแสวง   เหลืองแก่  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป    กรรมกำร  
 ๖. นำงนิภำ  ใหม่ชุม  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 

๗. นำงสำววิจิตรำ  มีวำสนำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ผู้ช่วย 
          ๘. นำงนฤมล   นิลกรรณ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ผู้ช่วย 

๙. นำงสำวศิริกำนต์ บรมสุข ครูช ำนำญกำร     ผู้ช่วย 
 ๑๐. นำงสำววส ุ  เที่ยวแสวง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
          ๑๑. นำงพิมพิมล   พรหมลักษณ์ คร ู          กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๒. นำงสำวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรมอบหมำยได้ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด 

แล้วรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทรำบด้วย 
 
           ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๒   กุมภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

       สั่ง   ณ   วันที่  ๑๒   กมุภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                          (นำยประพฤติ  วงศ์ชนะ)                                                                
                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 


