
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนวัดราชโอรส 

ที่  297 /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

********************************** 

 ด้วยโรงเรียนวัดราชโอรส ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
2565  ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565 -2568) และ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดราชโอรส ในวันพุธที ่ 8 กันยายน พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุมพิกุล       
โรงเรียนวัดราชโอรส  เพื่อใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ     
ดังรายนามต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางฆฏนาวดี มะหะเลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นายอาทิตย ์ จิตรมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่    

1.  อำนวยการวางแผนการดำเนินงาน 
2.  กำกับ  ดูแล  ติดตามและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน 
3.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การดำเนินงาน 
4.  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. นายอาทิตย ์ จิตรมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางฆฏนาวดี มะหะเลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นางวิไล บุญญา ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายเอกชัย ณ  ประสิทธิ์ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
7. นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
8. นายอรรถพล บัวทอง ครชูำนาญการ   กรรมการ 
9. นายธวัชชัย เค้ามูล คร ู   กรรมการ  
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10. นางสาวสุภัคษา   สรรพคุณ คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง คร ู   กรรมการ 
12. นางสาวปทุมรัตน์   อาวุโสสกุล ครชูำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  

1. วางแผนการดำเนินงาน ประสานงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้   

2. เตรียมโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสู่มาตรฐานสากล     
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  

3. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธที ่ 8 
กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพิกุล  โรงเรียนวัดราชโอรส   

 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 1.  นางฆฏนาวดี  มะหะเลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2.  นายอรรถพล  บัวทอง  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
 3.  นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ คร ู    กรรมการ 
 4.  นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   

1. เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 2. ควบคุมกิจกรรมตามกำหนดการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร 
1. นางสาวปทุมรัตน์   อาวุโสสกุล ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวปฐมภรณ์ กรโสภา ครูชำนาญการ กรรมการ 
4. นายปกป้อง อนุรักษ ์ คร ู กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉรา ศรีมูล เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   
1. จัดเตรียมเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อนการประชุม  
2. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20  กันยายน 

พ.ศ.2564 
 

5. คณะกรรมการติดตามการจัดทำโครงการ / กิจกรรม 
1. นายอาทิตย์ จิตรมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางมนสิชา สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5. นายอรรถพล บัวทอง ครูชำนาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครูชำนาญการ   กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล ครูชำนาญการ   กรรมการ 
8. นายธวัชชัย เค้ามูล คร ู   กรรมการ 



9. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง คร ู   กรรมการ 
11. นางรุ่งฤด ี อภิชัยสุขสกุล คร ู   กรรมการ 
12. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ คร ู   กรรมการ 
13. นายวชิระ ตั้งประเสริฐสุข คร ู   กรรมการ 
14. นางสาวสมาพร นาคแดง คร ู   กรรมการ  
15. หัวหน้างาน / ผู้รับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์    กรรมการ 
16. นางสาวอัจฉรา ศรีมูล เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการ 
17. นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   
1. จัดทำโครงการ / กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายละเอียดตามการประชุมจัดสรร

งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติ 
2. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจัดทำโครงการ / กิจกรรมให้ครบถ้วน

ถูกต้อง และนำเสนอลงนามตามลำดับ  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
3. ติดตาม ตรวจสอบการลงข้อมูลในระบบจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565   

6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 1.  นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวจิตราภา หมู่อำพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน  กรรมการ 
 3.  นายธวชัชัย  เค้ามูล  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอาหารกลางวัน ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 
2. จัดเตรียมอาหารว่าง 2 มื้อ ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 

 7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. นางสาวปทุมรัตน์   อาวุโสสกุล ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปฐมาภรณ์   กรโสภา ครู กรรมการ 
3. นายปกป้อง อนุรักษ ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   
1. ออกแบบและจัดทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม จัดทำรูปเล่มสรุป นำเสนอต่อผู้อำนวยการ  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564 

 

         (นายบุญชู   กล้าแข็ง) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
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กำหนดการ การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 
ณ ห้องประชุมพิกุล  อาคารราชโมลี รร.วัดราชโอรส 

 
วันพุธที่  8  กันยายน 2564 
 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
   - รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุม 
   - ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการประชุม 
09.00 – 09.30 น. ดำเนินการประชุมชี้แจง งบประมาณที่สามารถนำมาใช้ในงบประมาณ 2565 
09.30 – 10.00 น.  กลุ่มบริหารงบประมาณอภิปรายชี้แจง งบประมาณท่ีจะดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น. กลุ่มบริหารวิชาการอภิปรายชี้แจง งบประมาณท่ีจะดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคลอภิปรายชี้แจง งบประมาณท่ีจะดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. กลุ่มบริหารทั่วไปอภิปรายชี้แจง งบประมาณท่ีจะดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 
16.00 – 16.30 น. สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565  
 
 


