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ค าสั่งโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

ที่    52   /๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

************************************* 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญ            
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 
2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า         
ปีการศกึษา ๒๕๖5 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖5 ดังนี้ 
 

๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
 ๑. นายมาโนช  ภูคงก่ิง  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเสรี  นาชัยเริ่ม ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน รองประธานกรรมการ  

3. นายชัชวาลย ์  โยธานัน  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 4. นายทวี  พรมมา  คร ู   กรรมการ 

5. นางสมจิต  เขตอนันต์ คร ู   กรรมการ 
6. นายสุรวงศ ์  สุดสนธิ ์  คร ู   กรรมการ 
7. นางพิศมัย   เฉลิมแสน คร ู   กรรมการ 
8. นางมณีวรรณ  พุดหล้า  คร ู   กรรมการ 

 9. นางอนงค์  บัวอาจ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ   
 10. นางพูลสุข  มูลเอก  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5        
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒.คณะกรรมการด าเนินการ    ประกอบด้วย 
  

๑. นายชัชวาลย์    โยธานัน รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  เขตอนันต์ ครู  กรรมการ 
3. นายสุรวงศ์   สุดสนธิ ์ ครู  กรรมการ 
4. นางพิศมัย   เฉลิมแสน ครู  กรรมการ 
5. นายสนั่น  ค าม่วงไทย ครู  กรรมการ 
6. นายทวี  พรมมา คร ู กรรมการ 
7. นางวิไลลักษณ์  ภูแต้มนิล คร ู กรรมการ 
8. นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย คร ู กรรมการ 
9 นางสิริญากร  จุลลี คร ู กรรมการ 

๑0. นางมณีวรรณ  พุดหล้า คร ู กรรมการ 
๑1. นางอนงค์  บัวอาจ ครู  กรรมการ 
๑2. นางพูลสุข  มูลเอก คร ู กรรมการ 
๑3. นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี คร ู กรรมการ 
14. นางรัชตา  บุญชัยยิ่ง ครู  กรรมการ 
๑5. นายสุริยันต์  ภูบุญอบ ครู  กรรมการ 
๑6. นางมัณฑนา  เขตชมภู คร ู กรรมการ 
17. นายทศพล    สุจิตตกุล ครูธุรการ กรรมการ 
18. นายเสรี   นาชัยเริ่ม กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
19. นายสมสมัย  ศรีบุญลือ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๒0. นางอรุณี  นาชัยเริ่ม กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๒1. นายสงวนวงค์  ภูวิชัย กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๒2. นางสุนารี  ศรีลาพัฒน์   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 

    
 

หน้าที ่1. ศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ.2562-2565 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

  2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 น าข้อมูลผลการประเมิน       
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   
25๖5 ของกลุ่มงาน/ กลุ่มสาระ/ งาน 

  3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงาน/ กลุ่มสาระ/ งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 – 2565 สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 
25๖5 

  4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆในงาน/โครงการต่างๆ                     
แต่ละกลุ่มงาน/ กลุ่มสาระ/ งาน 

  5. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) อย่างเหมาะสม 
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  6. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
25๖5 โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้จัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลการด าเนินงานของแผนงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖5 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ 

 
๓.คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 

๑. นางอนงค์  บัวอาจ  คร ู  หัวหน้า 
 ๒. นางพูลสุข  มูลเอก  คร ู  ผู้ช่วย 
 ๓. นางมัณฑนา    เขตชมภู  คร ู  ผู้ช่วย 
 4. นายสุริยันต์    ภูบุญอบ  คร ู  ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖5 ให้เรียบร้อย   

ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เมื่อพบปัญหา/อุปสรรคใดขอให้
ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการโดยเร่งด่วนเพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

  สั่ง ณ วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 

                                            (นายมาโนช     ภูคงก่ิง) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


