
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนนำรีนุกูล 
ที่ 818 / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity&Transparency Assessment:ITA)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
............................................................................................................ 

     ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยก ำหนดให้โรงเรียนตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open Data 
Integrity & Transparency Assessment  (OIT) ให้ตอบค ำถำมและรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลในระบบกำร
ประเมิน (OIT) นั้น 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39(2) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนที่ 109/2550 เรื่อง กำรมอบ
อ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ สั่ง ณ วันที่  2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2550 ค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนที่ 1626/2551 เรื่องมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ย วกับพนักงำน
รำชกำร สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวำคม  2551 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่  29/2546 
เรื่องมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎำคม 2546    จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity&Transparency Assessment:ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
    1.๑ นำยดุริยะ        จันทร์ประจ ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
    1.๒ นำงนิธิวดี        วรเดช              รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   รองประธำนกรรมกำร 
    1.๓ นำงสำววันเพญ็  วงษ์จันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร            รองประธำนกรรมกำร 
    1.๔ นำงปำรดำ       ไชยรักษ์          รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคลและงบประมำณ   รองประธำนกรรมกำร 
    1.๕ นำงจรุงจิตต์  โลมรัตน์  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร 
    1.๖ นำงเสำวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล  กรรมกำร 

และงบประมำณ  
    1.๗ นำงพิสมัย  แก่นก่อ  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
    1.๘ นำยศิริศักดิ์       แสนทวีสุข หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   กรรมกำร 
    1.๙ นำยกำมนิตย์     พำภักดี         หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   กรรมกำร         
    1.๑๐ นำงวำสนำ      บุญขจร            หัวหน้ำกลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ กรรมกำร 

เทคโนโลยี      กรรมกำร            
    1.๑๑ นำงฉันทนำ     พลพวก  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
    1.๑๒ นำงพิรุณ        ทองกลม     หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ กรรมกำร   

และวัฒนธรรม               
    1.๑๓ นำงจินตนำ     ทองแจ่ม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ     กรรมกำร 
    1.๑๔ นำยประภำส ทิมำ          หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   กรรมกำร 
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    1.๑๕ นำยวีระพงษ์    วันทำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  กรรมกำร 
    1.1๖ นำงอรอุมำ     ค ำเลิศ  หัวหน้ำงำนห้องเรียนพิเศษ   กรรมกำร 
    1.1๗ นำงสุพัตรำ     แสงใส  หัวหน้ำงำนโปรแกรมนำนำชำติ   กรรมกำร 
    1.18 นำงจงรักษ์ ผ่องโชติ  หัวหน้ำงำนแนะแนว    กรรมกำร 
    1.19 นำงศศิญดำ    ยุทธภิญโญ หัวหน้ำงำนบริหำรกำรเงินและบัญชี      กรรมกำร 
    1.20 นำงเบญจวรรณ  แก้วถำวร    หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       กรรมกำร 
    1.21 นำงธำรทิพย์    ทำนะ  หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน   กรรมกำร 
    1.22 นำงดอกคูณ    วงศ์วรรณวัฒนำ  หัวหน้ำงำนสื่อสำรและประชำสัมพันธ์  กรรมกำร 
    1.23 นำงรุ้งเพชร     ทองค ำสุข         หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
    1.24 นำงนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว        หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล    กรรมกำร 
    1.25 นำงกันธิมำ ศรีวรรณ     หัวหน้ำงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์  กรรมกำร 
    1.26 นำยปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ     หัวหน้ำงำนกำรศึกษำทำงไกลและ ICT  กรรมกำร 
    1.27 นำงหฤทัย  บุญช่วย      หัวหน้ำงำนส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู  กรรมกำร 
    1.28 นำงเอ้ืองรัก กออินทร์          หัวหน้ำงำนระดับชั้นเรียนและครูที่ปรึกษำ  กรรมกำร 
    1.29 นำงสำวสรินลำ  โยยะลำ หัวหน้ำ  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      กรรมกำร 
    1.30 นำงทองพูล ท้ำวเงิน            หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียนและพัฒนำ   
                                                     คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์   กรรมกำร 
    1.31 นำยประดิษฐ์   แสงใส              หัวหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ    กรรมกำร 
    1.32 นำยวิโรฒ  ยืนยง             หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
    1.33 นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ           รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.34 ว่ำที่ร้อยตรี กมลศักดิ์ ทองกลม    หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยควำมสะดวกแก่ฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ข้อเสนอแนะด้ำนเอกสำร  
  กำรเตรียมกำรและพิธีกำร เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
 ๒. แก้ไขปัญหำและอุปสรรคอันอำจจะเกิดข้ึน 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open Data Integrity and 
Transparency Assessment (OIT) 

2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O1 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O2 ข้อมูลผู้บริหำร 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.3 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O3 อ ำนำจหน้ำที่ 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.4 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O4 แผนกำรขับเคลื่อนหรือ แผนพัฒนำหน่วยงำน 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.5 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O5 ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน  
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.6 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.7 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.8 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O8 Q&A 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.9 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O9 Social Network 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำยนิธิกร      ประสำทศร ี คร ู     กรรมกำร 
7) นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.10 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  O10 แผนด ำเนินกำรประจ ำปี 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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2.11 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.12 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.13 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O13 มำตรฐำนกำรปฏบิัติงำน 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.14 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O14 มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.15 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.16 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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2.17 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O17 E-Serice 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงธำรทิพย์   ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำร 
3) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน          หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) นำงกิติยำรัตน์  ลำยทอง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.18 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O18 แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงกุลธิดำ  จรรยำกรณ์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยทองค ำ   มำกมี  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำววรรณวิมล ค ำเชื้อ คร ู     กรรมกำร 
6) นำงสำวศิรินยำ   ต้นสำร คร ู     กรรมกำร 
7) นำงธำรทิพย์  ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงจุฑำมณี   จอมหงษ์ หัวหน้ำงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.19 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณรอง 6 เดือน  
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงกุลธิดำ  จรรยำกรณ์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยทองค ำ   มำกมี  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำววรรณวิมล ค ำเชื้อ คร ู     กรรมกำร 
6) นำงสำวศิรินยำ   ต้นสำร คร ู     กรรมกำร 
7) นำงธำรทิพย์  ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงจุฑำมณี   จอมหงษ์ หัวหน้ำงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.20 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O20 รำยงำยผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงกุลธิดำ  จรรยำกรณ์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำยทองค ำ   มำกมี  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงสำววรรณวิมล ค ำเชื้อ คร ู     กรรมกำร 
6) นำงสำวศิรินยำ   ต้นสำร คร ู     กรรมกำร 
7) นำงธำรทิพย์  ทำนะ     หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงจุฑำมณี   จอมหงษ์ หัวหน้ำงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.21 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยวีระชัย  วรสุข  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงศศินันท์   กำกแก้ว คร ู     กรรมกำร 
5) นำงกันธิมำ   ศรีวรรณ     หัวหน้ำงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำยวีระพล   ก้อนทองดี ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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7) นำยตะวัน   ทองสรรค์ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8) นำยอิสรำพร  เฉวียงวำศ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวพิสมัย  โพธิ์สุวรรณ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.22 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยวีระชัย  วรสุข  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงศศินันท์   กำกแก้ว คร ู     กรรมกำร 
5) นำงกันธิมำ   ศรีวรรณ     หัวหน้ำงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำยวีระพล   ก้อนทองดี ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำยตะวัน   ทองสรรค์ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8) นำยอิสรำพร  เฉวียงวำศ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวพิสมัย  โพธิ์สุวรรณ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.23 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยวีระชัย  วรสุข  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงศศินันท์   กำกแก้ว คร ู     กรรมกำร 
5) นำงกันธิมำ   ศรีวรรณ     หัวหน้ำงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำยวีระพล   ก้อนทองดี ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำยตะวัน   ทองสรรค์ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8) นำยอิสรำพร  เฉวียงวำศ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวพิสมัย  โพธิ์สุวรรณ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.24 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยวีระชัย  วรสุข  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงศศินันท์   กำกแก้ว คร ู     กรรมกำร 
5) นำงกันธิมำ   ศรีวรรณ     หัวหน้ำงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำยวีระพล   ก้อนทองดี ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำยตะวัน   ทองสรรค์ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8) นำยอิสรำพร  เฉวียงวำศ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9) นำงสำวพิสมัย  โพธิ์สุวรรณ เจ้ำหน้ำที่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.25 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงเอ้ือนทิพย์   สุกุ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงสรินยำ  ศรีธัญ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงหฤทัย  บุญช่วย  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำงนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7) นำงสำวสรินลำ  โยยะลำ หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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2.26 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงเอ้ือนทิพย์   สุกุ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงสรินยำ  ศรีธัญ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงหฤทัย  บุญช่วย  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำงนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7) นำงสำวสรินลำ  โยยะลำ หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.27 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงเอ้ือนทิพย์   สุกุ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงสรินยำ  ศรีธัญ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงหฤทัย  บุญช่วย  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำงนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7) นำงสำวสรินลำ  โยยะลำ หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.28 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
1) นำงปำรดำ  ไชยรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงเสำวลักษณ์  สุทธิลักษมนุีกลุ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล      รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงเอ้ือนทิพย์   สุกุ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4) นำงสรินยำ  ศรีธัญ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5) นำงหฤทัย  บุญช่วย  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6) นำงนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7) นำงสำวสรินลำ  โยยะลำ หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.29 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน  หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 

   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3) นำยตะวัน  ทองสรรค์  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม  กรรมกำร 
4) ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงปรำณี    บุญณรำช ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี    เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำงสำวเหมือนฝัน  จันทร์เขียว  เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.30 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน กำรทุจริต 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน  หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 

   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3) นำยตะวัน  ทองสรรค์  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม  กรรมกำร 
4) ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงปรำณี    บุญณรำช ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี    เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำงสำวเหมือนฝัน  จันทร์เขียว  เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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2.31 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ประจ ำปี 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน  หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 

   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3) นำยตะวัน  ทองสรรค์  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม  กรรมกำร 
4) ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงปรำณี    บุญณรำช ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี    เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำงสำวเหมือนฝัน  จันทร์เขียว  เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.32 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวบุษบำ  ด้ำมพรหม      หัวหน้ำงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมกำร 
3) นำยชัชวำล   ใจโชต ิ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4) ว่ำที่ ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์   ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.33 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O33  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวบุษบำ  ด้ำมพรหม      หัวหน้ำงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมกำร 
3) นำยชัชวำล   ใจโชต ิ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4) ว่ำที่ ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์   ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.34 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน  หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 

   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3) นำยตะวัน  ทองสรรค์  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม  กรรมกำร 
4) ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงปรำณี    บุญณรำช ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี    เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำงสำวเหมือนฝัน  จันทร์เขียว  เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.35 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O35  กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน  หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 

   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3) นำยตะวัน  ทองสรรค์  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม  กรรมกำร 
4) ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงปรำณี    บุญณรำช ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี    เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำงสำวเหมือนฝัน  จันทร์เขียว  เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.36 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O36  กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน  หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 

   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



๑๐ 

3) นำยตะวัน  ทองสรรค์  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม  กรรมกำร 
4) ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงปรำณี    บุญณรำช ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี    เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำงสำวเหมือนฝัน  จันทร์เขียว  เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.37 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O37 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรสุจริต 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงทองพูล  ท้ำวเงิน  หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 

   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3) นำยตะวัน  ทองสรรค์  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม  กรรมกำร 
4) ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงปรำณี    บุญณรำช ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี    เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7) นำงสำวเหมือนฝัน  จันทร์เขียว  เจ้ำหน้ำที่      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.38 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวบุษบำ  ด้ำมพรหม      หัวหน้ำงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมกำร 
3) นำงพิสมัย       แก่นก่อ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4) ว่ำที่ ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงวิมลรัตน์    ทุมเมฆ          ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงปรำณี       บุญณรำช       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.39 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O39 แผนกำรปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวบุษบำ  ด้ำมพรหม      หัวหน้ำงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมกำร 
3) นำงพิสมัย       แก่นก่อ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4) ว่ำที่ ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงวิมลรัตน์    ทุมเมฆ          ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงปรำณี       บุญณรำช       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.40 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรทุจริตรอบ 6 เดือน 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวบุษบำ  ด้ำมพรหม      หัวหน้ำงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมกำร 
3) นำงพิสมัย       แก่นก่อ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4) ว่ำที่ ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงวิมลรัตน์    ทุมเมฆ          ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงปรำณี       บุญณรำช       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.41 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
1) นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวบุษบำ  ด้ำมพรหม      หัวหน้ำงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมกำร 
3) นำงพิสมัย       แก่นก่อ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4) ว่ำที่ ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม  หัวหน้ำส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงวิมลรัตน์    ทุมเมฆ          ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6) นำงปรำณี       บุญณรำช       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



๑๑ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล    ประกอบด้วย 
      3.1 ฝ่ำยสรุปรวบรวมข้อมูลในกำรน ำเสนอ ประกอบด้วย 

3.1.1 นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน    ประธำนกรรมกำร 
3.1.2 ว่ำที่ ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน    รองประธำนกรรมกำร 
3.1.3 นำงทิพวรรณ   ศรีภำค์    ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
3.1.4 นำยชัชวำล     ใจโชติ  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
3.1.5 นำยนิธิกร      ประสำทศร ี  คร ู     กรรมกำร 
3.1.6 นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.1.7 นำงเบญจมำศ  เพ็งอุดม  ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.1.8 นำงสำวฐิตินันท์  ไชยนันท์    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  
 1. จัดท ำรวบรวมข้อมูลในกำรน ำเสนอ วีดิทัศน์  ตำมประเด็นกำรนิเทศ ติดตำม 
 2. ประสำนงำนกำรน ำเสนอวิดีทัศน์ตำมประเด็นกำรนิเทศ ติดตำม 
 3. จัดท ำแบบสอบถำม/แบบประเมินผลกิจกรรม  รำยงำนให้โรงเรียนทรำบ 
          4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      3.2 ฝ่ำยสรุปข้อเสนอแนะ/และประเมินผล    ประกอบด้วย 
3.2.1 นำงกมลวรรณ  ศรีมันตะ    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล  ประธำนกรรมกำร 
3.2.2 นำงทองพูล  ท้ำวเงิน   หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัยนักเรียน   กรรมกำร 
   และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.2.3 ว่ำท่ี ร.ต.กมลศักดิ์  ทองกลม   หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.2.4 นำงปรำณี    บุญณรำช   ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.2.5 นำงวิมลรัตน์    ทุมเมฆ        ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.2.6 นำงสำวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.2.7 นำงพิมพ์สุดำ  สันพนวัฒน์    ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.2.8 นำงศิริกำนดำ  วงษ์สำมำรถ   หัวหน้ำงำนส่งเสริมประชำธิปไตย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   และสภำนักเรียน 
3.2.9 นำงสำววรรณนิสำ  ธงศรี      เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 สรุปผล และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ในปีต่อไป 

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบและด ำเนินงำน
ให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย อย่ำให้เกิดผลเสียแก่ทำงรำชกำรได้ หำกพบปัญหำหรืออุปสรรคใด  ๆ 
ให้ประธำนกรรมกำรแต่ละฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบ เพ่ือวินิจฉัยสั่งกำรต่อไป 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                  สั่ง ณ วันที่  15  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 
          (นำยดุริยะ  จันทร์ประจ ำ)  
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีนุกูล 


