
 ค าสั่งโรงเรียนสตรีปากพนัง   
ที ่127/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2565 
 -----------------------------------  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545และ2553 หมวด
ที ่2 ความมุ่งหมายและหลักการ ตามมาตรา 6 ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม                      
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นเพ่ือให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีปากพนัง มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการจัดการศึกษาที่
โรงเรียนก าหนด สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการบริหาร
งบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานก าหนด รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียนสตรีปากพนังจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ประชุมวางแผน ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อน
คุณภาพของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ  ประกอบด้วย 

1.1 นางจิราพร  รัตนกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายอ านาจ  สุขห่อ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.4 นายบุญธรรม  เมียนแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.5 นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นางศิริพร พุฒแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าที ่ประชุมวางแผน ศึกษา
หลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และของสถานศึกษา ศึกษาวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการที่ผ่านมา น าข้อมูล
มาจัดท าโครงการต่างๆตามภารกิจของกลุ่มบริหารวิชาการให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และกลยุทธ์การจัดการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด เสนอและปรับปรุงโครงการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และคณะกรรมการสถานศึกษาศึ กษา  
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

2.1 นายอ านาจ  สุขห่อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.2 นางกัญญารัตน์  สาระพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
2.3  นางศุภลักษณ์  สมภูเวช ครูช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
2.4 ประธานและคณะกรรมการทุกงานในกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
2.5 หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ    กรรมการ 
 
 

 



2.6 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
2.7 นางอภิญญา เพ็ชรเลิศ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.8 นางณัฐติยา อ่อนชาติ            ครชู านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ประชุมวางแผน 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และของสถานศึกษา 
ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่
ผ่านมา น าข้อมูลมาจัดท าโครงการต่างๆตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกลยุทธ์การจัดการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด เสนอและ
ปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และคณะกรรมการ
สถานศึกษาศึกษา  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

3.1 นายบุญธรรม  เมียนแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
3.2 นางอมรรัตน์  เลขาผล ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.3 ประธานและคณะกรรมการทุกงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
3.4 นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
3.5 นางราตรี ทิพย์โยธา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4.คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ ประชุมวางแผน 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และของสถานศึกษา 
ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณที่ผ่านมา น าข้อมูลมาจัดท าโครงการต่างๆตามภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกลยุทธ์การจัดการศึกษาตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เสนอและปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ
คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษา  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

4.1 นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
4.2  นายเฉลิม เรืองอร่าม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4.3 นายประดิษฐ์  เยาว์แสง ครผูู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
4.4 นางสาววิมล  สงภู ่  คร ู    กรรมการ 
4.5 นางสาววชัราภร  แก้วอุดม คร ู    กรรการ 
4.6 ประธานและคณะกรรมการทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
4.7 นางศิริพร  พุฒแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
4.8 นายไพรัตน์  ไทยสุชาติ ครูผู้ช่วย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ประชุมวางแผน ศึกษา
หลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และของสถานศึกษา ศึกษาวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปที่ผ่านมา น าข้อมูลมา
จัดท าโครงการต่างๆตามภารกิจของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และกลยุทธ์การจัดการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด เสนอและปรับปรุงโครงการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 
 



5.1 นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
5.2 นายธานี  วงษ์สุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
5.3 นายชาคริต  มะลิวัลย์ ครผูู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
5.4 ประธานและคณะกรรมการทุกงานในกลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5.5 นางนิภา  ส่งทวน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
5.6 นางพิศมัย วงษ์สุวรรณ ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
5.7 นางผกาทิพย์  คุ้มหอยกัน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ ประชุมวางแผน 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัดการศึกษาของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และของสถานศึกษา 
ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนที่ผ่านมา น าข้อมูลมาจัดท าโครงการต่างๆตามภารกิจของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกลยุทธ์การจัดการศึกษาตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เสนอและปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ
คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษา  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

6.1 นายอ านาจ  สุขห่อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
6.2 นายสมพงศ์  จงจิตร  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
6.3 นายธณสรณ ศากยโรจน์ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
6.4 นางราตรี ทิพย์โยธา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.5 นางสาวโสรญา  บุญสุขกาญจน์ คร ู    กรรมการ 
6.6 ประธานและคณะกรรมการทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
6.7 นางสาวมนทิพย์  คงแก้ว ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
6.8 นางนภวรรณ มัณยานนท์ ครูช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีหน้าที่ ด าเนินการวิเคราะห์โครงการของทุกกลุ่ม
งานที่เสนอเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยยึดความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง นโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาของสพฐ. สพม.นครศรีธรรมราช และ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา รวมทั้งน าผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณที่ผ่านมา มาเป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และต้องให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้น าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีงบประมาณ 2565 สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

7.1 นางจิราพร  รัตนกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
7.2 นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
7.3 นายอ านาจ  สุขห่อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
7.4 นายบุญธรรม  เมียนแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.5 นายเฉลิม  เรืองอร่าม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.6 นางกัญญารัตน์  สาระพันธ์ ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
7.7 นายสมพงศ์  จงจิตร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 
 
 



7.8 นายธานี วงษ์สุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.9 นายธนสรณ ศากยโรจน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.10 นายมณเธียร  มณีมาศ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.11 นางเบ็ญจา  เมืองโคตร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.12 นายทินกร  เสนาะกรรณ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.13 นางมาลัย  สุขห่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.14 นายธีรพล สิตะรุโน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.15 นายจิรพล ลิวา  ครชู านาญการ   กรรมการ 
7.16 นางธิตินาฏ ท่ากลาง คร ู    กรรมการ 
7.17 นางผชารตัน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
7.18 นางศิริพร  พุฒแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามค าสั่งข้อที่ 7 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้เข้าประชุม   
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2564 ทางระบบ Google 
meet (แจ้งลิ้งค์เข้าร่วมประชุมผ่านทางไลน์ราชการ) 

8. คณะกรรมการรายงานผลการใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ 2564 และ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ 2565  มีหน้าที่ 
จัดท ารายงานสรุปผลการใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลส าหรับใช้น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ 2565 
ใหแ้ก่ผู้บริหารเพ่ือใช้น าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

 8.1 นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 8.2 นายไพรัตน์  ไทยสุชาติ   ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 

8.3 นางนิรมล หนูแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ       
8.4 นายประดิษฐ์ เยาว์แสง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8.5 นางสาวนิลุบล  ศิลปธนู   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8.6 นางสาวชนนิกานต์  ศรตะบ า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8.7 นางสาววัชราภร  แก้วอุดม  ครู    กรรมการ 
8.8 นางชลาลัย  เพชรรัตน์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
8.9 นางสาวภัทราพร  ก าราญศึก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
8.9 นางนงค์รัตน์  รัตนนุพงศ ์ เจ้าหน้าธุรการ   กรรมการ 
6. นางสาววรรณา  จันมณี  พนักงานบัญชี   กรรมการ 
7.นางศิริพร  พุฒแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ 
และอุทิศเวลาให้แก่ราชการเพ่ือก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

 

สั่ง ณ วันที่  15  เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 
 
 

(นางจิราพร   รัตนกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
 


