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                                               คำสัง่โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 ท่ี ๑๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่องแตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................... 

       ด้วยโรงเรียนนบพิตำวิทยา จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
        เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และตรงกับความต้องการของโรงเรียน และนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก  วางแผน  ให้คำปรึกษา  สนับสนุนการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ประกอบด้วย   
  ๑.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 ๑.๒. นายราชัน  สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓. นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการที่ปรึกษา 

๑.๔. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ 
 ๑.๕. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน      กรรมการ 
  ๑.๖. นายแสวง   เหลืองแก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป       กรรมการ  
 ๑.๗. นางนิภา  ใหม่ชุม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 ๑.๘. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ/เลขานุการ 
          ๑.๙. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ คร ู              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการสรุปผล รายงานกิจกรรม/โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓  มี
หน้าที่ เสนอ ชี้แจงรายละเอียด  ในการจัดทำโครงการจัดสรรงบประมาณ รวบรวม จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ประกอบด้วย 
  ๒.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน      หัวหน้า      
      ๒.๒. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์  ครูชำนาญการ                 ผูช้่วย 
 ๒.๓. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 

๒.๔. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
 ๒.๕. นางนิรัตน์   หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ             ผูช้่วย 

๒.๖. นางพรปวีณ์   จันทรชิต    ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๒.๗. นางธนาภรณ์ กรรณิการ์   ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๒.๘. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๒.๙. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 

          ๒. ๑๐. นางนฤมล   นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
          ๒.๑๑. นางนิภา   ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ       ผูช้่วย  
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          ๒.๑๒. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/เลขานุการ 
          ๒.๑๓. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู        ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
          ๒. ๑๔. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการนำเสนอ โครงการ/กิจกรรม  มีหน้าที่ในการนำเสนอ โครงการ กิจกรรม เพ่ือ
พิจารณาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
 ๓.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน      หัวหน้า      
 ๓.๒. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
 ๓.๓. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย  

๓.๔. นายแสวง   เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๕. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๖. นางอำนวย   รักเถาว์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๗. นางสาววิจิตรา   มีวาสนา        ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๘. นางนิรัตน์   หอมทิพย์    ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย  
๓.๙. นางสาวพนิดา   อินณรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๑๐. นางสาวสุณี   บ่ายนุ่น   ครูชำนาญการพิเศษ          ผูช้่วย      
๓.๑๑. นายสบาย    ทองสลัก  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 

          ๓.๑๒. นางพรปวีณ์    จันทรชิต  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
          ๓.๑๓. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย   
          ๓.๑๔. นางสาวมณฑา   แก้วประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 

๓.๑๕. นางนฤมล   นิลกรรณ ์             ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๑๖. นางธนาภรณ์   กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย  
๓.๑๗. นางสุจินดา    จันชุม  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๑๘. นายณรงค์   กิจแถลง  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๑๙. นางสภุนีตา   กังเซ่ง  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๒๐. นางอัญชุลี   กั๋งเซ่ง  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 

 ๓.๒๑. นางวีณา   อินณรงค์  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๒๒. นางสาวชุติมา   จุ้ยบุตร  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๒๓. นางพิชญาภรณ์   กาญจนอุดม    ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 

          ๓.๒๔. นางสาวศิริกานต์   บรมสุข  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
 ๓.๒๕. นางสุพรพรรณ   รักจันทร์   คร ู        ผูช้่วย 

๓.๒๖. นางสาวสุมาลี   หวันนุรัตน์   คร ู        ผูช้่วย 
๓.๒๗. นายอาบีบซา เซดามิซา     ครูผู้ช่วย        ผูช้่วย 
๓.๒๘. นายอภินันท์   เหลื่อมแก้ว   ครูอัตราจ้าง         ผูช้่วย 
๓.๒๙. นายธนกร   ตุดเอียด            ครูอัตราจ้าง            ผูช้่วย                      
๓.๓๐. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ       ผูช้่วย 
๓.๓๑.  นางสาวพิศรส จงนอก  ครูพ่ีเลี้ยง       ผูช้่วย  

 ๓.๓๒. นายดนัย  กาญจนสดงุ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      ผูช้่วย   
๓.๓๓. นางสาววานิดา  สุมาล ี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      ผูช้่วย 
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๓.๓๔. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/เลขานุการ  
๓.๓๕. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู        ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓๖. นางสาวมณฤดี   วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี            

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีหน้าที่  พิจารณารายละเอียด ปรับเปลี่ยน ให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการที่ 
ฝ่ายต่าง ๆ นำเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณที่กำหนด ประกอบด้วย 
 ๔.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ   ผู้อำนวยการโรงเรียน               หัวหน้า 
 ๔.๒. นายราชัน  สุทธิธรรม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน     ผู้ชว่ย 

๔.๓. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     ผู้ชว่ย 
 ๔.๔. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์           หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ผู้ช่วย 
  ๔.๕. นายแสวง   เหลืองแก่    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป             ผูช้่วย  
 ๔.๖. นางนิภา  ใหม่ชุม                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         ผู้ชว่ย 
 ๔.๗. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     ผู้ชว่ย/เลขานุการ 

 

๕. คณะทำงานจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน้าที่  พิมพ์เอกสาร  
ตรวจสอบความถูกต้องและอัดสำเนา เข้ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
  ๕.๑. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้า 
  ๕.๒. นางนิรัตน์  หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย 
 ๕.๓. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 

๕.๔. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
๕.๕. นางสาวศิริกานต์   บรมสุข  ครูชำนาญการ      ผู้ชว่ย 
๕.๖. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ      ผู้ชว่ย  
๕.๗. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู       ผู้ชว่ย/เลขานุการ 
 

๖.  คณะกรรมการประเมินผล รายงานโครงการ  มีหน้าที่  เก็บรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูก
ต้องและรายงานผลการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ประกอบด้วย 
            ๖.๑. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง   ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
            ๖.๒. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๓. นางนิรัตน์  หอมทิพย์     ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๔. นางพรปวีณ์  จันทรชิต          ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๕. นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๖. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ      ผู้ชว่ย 
            ๖.๗. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข  ครูชำนาญการ      ผู้ชว่ย 
            ๖.๘. นางสาววรรณา   เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ      ผู้ชว่ย 
            ๖.๙. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย/เลขานุการ 
            ๖.๑๐. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์       ครู        ผู้ชว่ย/ผู้ชว่ยเลขานุการ   
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๗.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  มีหน้าที่  ประสานงาน จัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารว่าง สำหรับ

ครูและบุคลากร  ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๗.๑. นางนิรัตน์   หอมททิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๗.2. นางสาวมณฑา   แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๗.๓. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย      
  ๗.๔. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ    ผู้ช่วย 
     ๗.๕. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ ์  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๗.๖. นางสาวพนิดา   อินณรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร มีหน้าที่ในการจัดเตรียมพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
  ๘.1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๘.2. นางสาวมณฑา   แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๘.๓. นางพิมพิมล     พรหมลักษณ ์ คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 ๙. คณะกรรมฝ่ายประเมินผลกิจกรรม มีหน้าที่จัดทำแบบประเมินความคิดเห็น และสรุปผลดำเนิน 
กิจกรรม และรายงานต่อผู้บริหารทราบ ประกอบด้วย 
  ๙.1. นางสาววสุ      เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
  ๙.2. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข  ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
  ๙.3. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
  ๙.4. นายดนัย  กาญจนสดุง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   ผู้ช่วย 
  ๙.5. นางสาววานิดา  สุมาลี  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   ผู้ช่วย 
  ๙.6. นางพิมพิมล    พรหมลักษณ ์ ครู       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ทางโรงเรียนและราชการสืบไป 

 
           ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙ มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

       สั่ง   ณ   วันที่ ๙  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
             
 
      ลงชื่อ 
                            (นายอรรถพร  อักษรนำ)                                                                
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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                                               คำสัง่โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 ท่ี  ๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................... 

      ตามที่  โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้กำหนดให้กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคลากร กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงบประมาณ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาและดำเนินงานของโรงเรียน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ยุติธรรม  เหมาะสม เพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุด แก่ทางโรงเรียนและราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงกับความ
ต้องการของโรงเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายราชัน  สุทธธิรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการที่ปรึกษา  

๔. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
๕. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 

  ๖. นายแสวง   เหลืองแก่  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ  
 ๗. นางนิภา  ใหม่ชุม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

๘. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
          ๙. นางนฤมล   นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
 ๑๑. นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ/เลขานุการ 
          ๑๑. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์ คร ู          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการโดยเคร่งครัด 

แล้วรายงานผลการปฏิบัติราชการให้ทราบด้วย 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙ มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

           สั่ง   ณ   วันที่ ๙  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
                          (นายอรรถพร  อักษรนำ)                                                                
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 


