
 
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธติ 

ท่ี  ๒๗๑   /   ๒๕๕๖ 
เร่ือง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรอบรมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรปีบประมำณ ๒๕๕๗ 

******************************** 
                    ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มีก าหนดการอบรมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการ          
ปีประมาณ ๒๕๕๗  ในวนัท่ี ๑๙-๒๑  ตลุาคม  ๒๕๕๖   ณ  โรงแรมรอยลัฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา  
ต าบลสาลิกา อ าเภอเมือง  จงัหวดันครนายก  เพ่ือให้การด าเนินงานดงักลา่วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
โดยอาศยัอ านาตามมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา พทุธศกัราช ๒๕๔๗  จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้
๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
                        นางวรรณี  บญุประเสริฐ                   ประธานกรรมการ 
  นายสมพร  ทีปจิรังกลู  รองประธานกรรมการ 
  นางสนิุดา  เดชะทตัตานนท์  กรรมการ 
  นางทองกราว  เสนาขนัธ์  กรรมการ 
  นายเพ่ิมศกัดิ ์  พลูสวสัดิ์  กรรมการ 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี    อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าให้การด าเนินการตา่ง ๆ เป็นไปด้วยความ        
              เรียบร้อย และบงัเกิดผลด ี
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
  นางสนิุดา  เดชะทตัตานนท์  รองประธานกรรมการ 
  นางทองกราว              เสนาขนัธ์  รองประธานกรรมการ 
  นายเพ่ิมศกัดิ ์  พลูสวสัดิ์  รองประธานกรรมการ 
  นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสขุ กรรมการ 
  นางพชัรี   ระมาตร์   กรรมการ 
  นายพิราม  ภมูิวิชิต   กรรมการ 
  นางทศันีย์  วงษ์เขียว  กรรมการ 
  นายปุ้ ย   คงอไุร   กรรมการ 
  นางโสภา  พงศ์เทพปูถมัภ์  กรรมการ 
  นายเลก็   สินวิชยั   กรรมการ 
 



 
  ๒ 

 
  นางณฎัฐ์ธยาน์  สนัน่ไหว  กรรมการ 
  นางแสนสขุ  ค าแก้ว   กรรมการ 
  นางกาญจนา  สินวิชยั   กรรมการ 
  นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด  กรรมการ 
  นางล าพอง  พลูเพ่ิม   กรรมการ 
  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ  กรรมการ 
  นายณรงค ์  หนนูารี   กรรมการ 
  นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตตชิยั  กรรมการ 
  นางสาวลกัษณา  องักาบสี  กรรมการ 
  นางสาวเสาวนีย์  จิระสทุธ์ิตระกลู  กรรมการ 
  นายสวิุท  ป่ินอมร   กรรมการ 
  นายสมฏุฏ์ิ  ภาษาดี   กรรมการ 
  นางสาวสารฤทธ์ิ  โพธิราช   กรรมการ 
  นางสาวรุ่งตะวนั  ทาโสต   กรรมการ 
  นางเกษรา  ก้องศกัดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จัน่เลก็   กรรมการ 
  นางสาวภทัรนชุ  ค าด ี   กรรมการ 
  นางสาวศิริพร  โกมารกลุ  กรรมการ 

นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการและเลขานกุาร 
นางวราภรณ์  สตัยมาภากร             กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสวุรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

หน้ำท่ี   
  ๑. ประชมุผู้ เก่ียวข้องในงานท่ีรับผดิชอบ จดัท าร่างแผนปฏิบตัิการปีงบประมาณ ๒๕๕๖     
                   รายละเอียดการใช้เงิน  พร้อมทัง้ก าหนดเวลา สถานท่ีปฏิบตักิิจกรรมสง่แผนงาน  
                    ภายในวนัท่ี  ๑๓  กนัยายน ๒๕๕๖ 
  ๒.   จดัเตรียมเอกสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการจดัท าแผนปฎิบตั ิ   
         การจดัท าแผนปฏิบตัิการปี  ๒๕๕๗ 
  ๓   จดัท าเอกสารแผนปฏิบตักิารปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบบัสมบรูณ์ ของงานท่ีรับผิดชอบ   
                   เสนอฝ่ายบริหาร ภายในวนัท่ี ๑๕  ตลุาคม ๒๕๕๖ 
  
 
 



 
๓ 

 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี/โสตทัศนูปกรณ์ 
  นางทองกราว  เสนาขนัธ์  ประธานกรรมการ 
  นายเลก็   สินวิชยั   รองประธานกรรมการ 
  นายสวิุท  ป่ินอมร   กรรมการ 
  นางณฏัฐ์ธยาน์  สนัน่ไหว  กรรมการและเลขานกุาร 
 
   หน้ำท่ี  ๑. ประสานงานกบัรีสอร์ต เพ่ือจดัเตรียมห้องพกั  ห้องประชมุ   
    ๒. ประสานงานกบัรีสอร์ตจดัเพ่ือจดัเตรียมอปุกรณ์โสตฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอ 

    ๓. บนัทึกภาพกิจกรรม 
    ๔. จดัท าแผน่ป้ายไวนิลน าไปหน้าห้อประชมุ  ข้อความดงันี ้

 
 
 
 
 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงนิ/อำหำร 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 

นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์  สตัยมาภากร  กรรมการ 
นางทศันีย์  วงค์เขียว  กรรมการและเลขานกุาร  

หน้ำท่ี ๑. ประสานงานเก่ียวกบัขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงิน และจดัท าบญัชีรายรบั – รายจ่าย 
 ๒. จดัเตรียมอาหาร อาหารวา่ง  เคร่ืองดื่ม ให้เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้ เข้าประชมุปฏิบตักิาร 
๕.กรรมกำรฝ่ำยเอกสำร 
  นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร  รองประธานกรรมการ 
  นายปุ้ ย   คงอไุร   กรรมการ 
  นางสาวสารฤทธ์ิ  โพธิราช   กรรมการ 

นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสวุรรณ์  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี ๑  จดัท าข้อมลู เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุปฏิบตักิาร 
 ๒. จดัท าบญัชีลงเวลาการปฏิบตัิงาน 
 ๓. จดัท าเอกสารสรุปผลการประชมุปฏิบตักิารเสนอฝ่ายบริหาร 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วนัท่ี ๑๙-๒๑  กนัยายน  ๒๕๕๖ 

ณ โรงแรมรอยลัฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา  อ.เมือง จ.นครนายก 



 
 
๔ 
 

๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
  นางทองกราว                  เสนาขนัธ์  ประธานกรรมการ 
  นายค านึง  บญุประเสริฐ  กรรมการ 
  นายบญุรอด  เตียงแก้ว  กรรมการ 
  นายกฤติเดช  ขาวประเสริฐ  กรรมการ 
  นางสาวมยรีุ  มิ่งมงคล  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี   จดัเตรียมยานพาหนะให้เหมาะสม เพียงพอ  และพร้อมใช้งาน 
 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 

น.ส.จิรา  จัน่เลก็  กรรมการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส ์ดวงสวุรรณ์ กรรมการและเลขานกุาร 
 
หน้ำท่ี ด าเนินการประเมนิผลกิจกรรมตา่ง ๆ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและ 

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๘   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
   สัง่  ณ  วนัท่ี  ๒๘  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 
      
               (นางวรรณี   บญุประเสริฐ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


