
 
คําสั่งโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี  ๒ สงขลา 

ที ่114 /2561 
เรื่อง แตงตั้งบุคลากรดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
              ดวยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  สําหรับใชเปนคูมือและแนวทางการบริหารงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณว
รี ๒ สงขลา ดําเนินไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและสําเร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
              อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑ ) แห งพระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงขอแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการดําเนินการ ดังตอไปนี ้
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 
  ๑.๑ นายเสร ี   อินทรคง    ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายไพฑูรย  พิทักษปทมกร   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายอุศมาน  หลีสันมะหมัด   กรรมการ 
  ๑.๔ นางสาวสุวิมล   ยีหมัดอาหลี   กรรมการ 
  ๑.๕ นางภัคนลิน   ทองศรีจันทร   กรรมการ 
  ๑.๖ นางมณฑา    สุขเกษม    กรรมการ 
  ๑.๗ นางณวลนอย  บัวเงิน    กรรมการ 
  ๑.๘ นางสุรีพร  ชิตมณี    กรรมการ 
  1.9 นางปตุพร  ธรรมโร    กรรมการ 
  1.10 นายพนมยงค นวลพรหม   กรรมการ 
  ๑.11 นางสาวนันทินี เครือจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑2 นางกมลรัศมิ์      แกวละเอียด   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน  มีหนาที่  ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม พิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณของแตละกลุมงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ ความเหมาะสมและความเปนไปไดของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย 
 ๒.๑  โครงการที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๒.๑.๑ นายไพฑูรย พิทักษปทมกร   หัวหนาโครงการ 
  2.1.2 นางซารียา   จิสวัสดิ ์    รองหัวหนาโครงการ 
  2.1.3 นางสาวไตรรัตน  ศรีระสันต   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
  2.1.4 นางภัคนลิน ทองศรีจันทร   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
  2.1.5 นางวีนสั   ฆังคะมะโน   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

 /๒.๑.6 นางสุรีพร... 
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๒.๑.6 นางสุรีพร  ชิตมณี   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
  ๒.๑.7 นางสาวกุญลดา  จันทรสวาง  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
  ๒.๑.๘ นางสาวตรีทิพย  อัครพงศ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม  
  ๒.๑.๙ นางอัณณญาลักษณ    ภูมิพันธ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม  
  2.1.10 นางฤทัยวรรณ   วงศชนะ   เลขานุการ 
 

 2.2 โครงการท่ี 2 พัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
2.2.1 นางสุรีพร  ชติมณี    หัวหนาโครงการ 

 2.2.2 นางรัตนตยา พิบูลยผล   รองหัวหนาโครงการ 
 2.2.3 นายไพฑูรย พิทักษปทมกร   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.4 นางสาวพิไรพร นวลนุน    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.5 นางปตุพร  ธรรมโร    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.6 นางนิษฐสินี  เถาถวิล    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.7 นางอรนุช  บุญสนิท    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.8 นางเสาวลักษณ คีรีเพ็ชร    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.9 นางลภัสรดา พฤกษพงศ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.10 นางกมลรัศม์ิ  แกวละเอียด   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 2.2.11 นางสาวกุญลดา จันทรสวาง   เลขานุการ 
 

 2.3 โครงการที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 2.3.1 นางมณฑา  สุขเกษม   หัวหนาโครงการ 
 2.3.2 นางลดาวัลย  มะเดื่อ   รองหัวหนาโครงการ 
 2.3.3 นางรัตนตยา  พิบูลยผล  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

2.3.4 นายอุดม   หลําเบ็ลสะ  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.3.5 นายวัชรงค    มีจิตร   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.3.6 นางสาวศิริมา  แซเขา   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.3.7 นางอุชญา  สังแสตมป  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.3.8 นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแกว  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.3.9 นายศราวุธ  แกวบุตร   ผูรับผิดชอบกิจกรรม  
2.2.10 นางสาวพิไรพร  นวลนุน   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.2.11 นางลภัสรดา  พฤกษพงศ  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.2.12 นางเสาวลักษณ  คีรีเพ็ชร   เลขานุการ 
 

 2.4 โครงการที่ 4 สงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
2.4.1 นางสาวลดาวัลย  กาญจนะ   หัวหนาโครงการ 
2.4.2 นางปตุพร  ธรรมโร    รองหัวหนาโครงการ 
2.4.3 นางประคอง ประดับจันทร   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.4.4 นางสาวโศภิษฐา   คงชื่น    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.4.5 นางสาวอุไร สันหมาน   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.4.6 นายสมชาย  บุญแกว    ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 

/2.4.7 นางสาวสรารัตน...    
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2.4.7 นางสาวสรารัตน   อินทรสุวรรณ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.4.8 นางลภัสรดา พฤกษพงศ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.4.9 นางสาวนัทธมน ขุนเชื้อ    เลขานุการ 

 

 2.5 โครงการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.5.1 นางปตุพร   ธรรมโร   หัวหนาโครงการ 

 2.5.2 นางสาวนันทินี  เครือจันทร  รองหัวหนาโครงการ 
2.5.3 นางสุภาพรรณ  สุวรรณโณ  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.4 นางสุดาพร  สุวรรณกาญจน  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.5 นางสุรีพร   ชิตมณ ี   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.6 นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.7 นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.8 นางศิริยา   นาฑี   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.9 นางกัลยารัตน  อิสระทะ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.10 นางรัตนตยา  พิบูลยผล  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.11 นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.5.1๒ นายเชิดศักดิ์   ออนรักษ  เลขานุการ 

 2.6 โครงการที่ 6 พัฒนาครู บุคลากรและองคกร 
 2.6.1 นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร  หัวหนาโครงการ 

2.6.2 นางสาวดวงเพ็ญ    เมียนแกว  รองหัวหนาโครงการ 
2.6.3 นายไพฑูรย  พิทักษปทมกร  ผูรับผิดชอบกิจกรรม  
2.6.4 นายชยณฐั  เพชรนุม   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.6.5 นางสาวโศภิษฐา    คงชื่น   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.6.6 นางอัณณญาลักษณ ภูมิพันธ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.6.7 นางสาวชนิตรนันท   ปลองใหม  เลขานุการ 
 

 2.7 โครงการที่ 7 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
 2.7.1 นายพนมยงค  นวลพรหม  หัวหนาโครงการ  
 2.7.2 นางสิริกานต  สุขธรณ   รองหัวหนาโครงการ 
 2.7.3 นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

2.7.4  นายชยณัฐ  เพชรนุม   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.5 นางชุติมา   มากสอน  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.6 นางอรนุช   บุญสนิท   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.7 นายวัชรงค    มีจิตร   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.8 นายกิตติฑัต  คงศร ี   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.9 นายเท่ียงทอง  ไชยสวัสดิ์  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.10 นางสาวลดาวัลย  กาญจนะ  ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.11 นางฤทัยวรรณ  วงศชนะ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
2.7.1๒ นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์   เลขานุการ 
 
 

/2.8 โครงการที่ 8... 
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 2.8 โครงการที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.8.1 นายชยณฐั  เพชรนุม   หัวหนาโครงการ 

 2.8.2 นายธีรภัทร  ไกรแกว   รองหัวหนาโครงการ  
2.8.3 นางสาววิลาวัณย    ไชยเสนะ  เลขานุการ 
 

 2.9 โครงการที่ 9 โครงการสงเสริมและพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  2.9.1 นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์  หัวหนาโครงการ 

 2.9.2 นางอรนุช   บุญสนิท   รองหัวหนาโครงการ 
2.9.3 นางสุดาพร  สุวรรณกาญจน  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.4 นายสมชาย  บุญแกว   ผูรับผิดชอบโครงการ  
2.9.5 นายพนมยงค  นวลพรหม  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.6 นางสวาท   กระจายศรี  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.7 นางสิริกานต  สุขธรณ   ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.8 นางกัลยา   เรืองณรงค  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.9 นางสาวสรารัตน    อินทรสุวรรณ  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.10 นางกมลรัศมิ์  แกวละเอียด  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.11 นางสาวพิไรพร    นวลนุน   ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.12 นางสาวชนิตรนันท   ปลองใหม  ผูรับผิดชอบโครงการ  
2.9.13 นางสาวศิริมา  แซเขา   ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.14 นางสุชัญญา  สักพันธ   ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.15 นางสาวซูไฮลา  ลีแงดายี   ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.9.16 นายสุรัตน  เจนจิตภักดีเดชา  เลขานุการ 
 

 2.10 โครงการที่ 10 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนรู 
 2.10.1 นางณวลนอย  บัวเงิน   หัวหนาโครงการ 

2.10.2 นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์  รองหัวหนาโครงการ 
2.10.3 นายรอหมาด  หมันด ี   ผูรับผิดชอบโครงการ  
2.10.4 นางอุชญา  สังแสตมป  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.10.5 นางกมลรัศมิ์  แกวละเอียด  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.10.6 นายเชิดศักดิ์  ออนรักษ  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.10.7 นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี  ผูรับผดิชอบโครงการ 
2.10.8 นางจินตนา  สุขอน   ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.10.9 นายสุรัตน  เจนจิตภักดีเดชา  ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.10.10 นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน  เลขานุการ 
 

 2.11 โครงการที่ 11 โครงการพิเศษ 
  2.11.1 นางสาวฟูไรดา    ธรรมนิยมกุล  หัวหนาโครงการ 

2.๑๑.๒ นายไพฑูรย  พิทักษปทมกร  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  2.11.๓ นางอุชญา   สังแสตมป  ผูรับผิดชอบโครงการ 

๒.๑๑.๔ นางณวลนอย  บัวเงนิ   ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.11.๕ นางสาวพาฝน    บูรณะธรรม  เลขานุการ 

/๓. คณะกรรมการฝายพิจารณากลั่นกรองแผน... 
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๓. คณะกรรมการฝายพิจารณากลั่นกรองแผน   มีหนาที่ ประสาน รวบรวม ตรวจสอบ โครงการ/
กิจกรรม จากกลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป และกลุมบริหารงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการของปงบประมาณ ๒๕๖2  ใหสอดรับกับแผนกลยุทธ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และประมาณการรายรับของโรงเรียน พรอมทั้งสงขอมูลตอไปยังคณะกรรมการหลอมรวม
รูปเลม โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕61 ประกอบดวย 
 ๓.๑ นายเสรี    อินทรคง    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายไพฑูรย  พิทักษปทมกร   รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นายอุศมาน  หลีสันมะหมัด   กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี   กรรมการ 
 ๓.๕ นางณวลนอย  บัวเงิน    กรรมการ 
 ๓.๖ นางสุรีพร  ชิตมณี    กรรมการ 
 ๓.๗ นางภัคนลิน   ทองศรีจันทร   กรรมการ 
 ๓.8 นางมณฑา   สุขเกษม    กรรมการ 
 ๓.9 นางปตุพร    ธรรมโร    กรรมการ 
 ๓.๑0 นายพนมยงค  นวลพรหม   กรรมการ 
 ๓.๑1 นางสาวนันทินี  เครือจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑2 นางกมลรัศมิ์   แกวละเอียด   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 ๔. คณ ะกรรมการฝายตรวจทาน   มีหน า ท่ี  ตรวจทานขอความ อักขระ คําผิด ให ถูกตอง                   
ตามพจนานุกรม  ประกอบดวย 

๔.๑ นางนิษฐสิน ี  เถาถวิล    ประธานกรรมการ 
4.2 นางศลุีมาศ  บุญชัด    รองประธานกรรมการ  

  ๔.3 นางกัลยา  เรืองณรงค   กรรมการ 
๔.4 นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี   กรรมการ 
4.5 นางลดาวัลย  มะเดื่อ    กรรมการ 
4.6 นางสิริกานต สุขธรณ    กรรมการ 

  ๔.7 นางรัตนตยา พิบูลยผล   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

๕.  คณะกรรมการฝายหลอมรวมรูปเลม  มีหนาที่  ออกแบบรูปเลม จัดพิมพรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 เพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอไป  ประกอบดวย 
  ๕.๑ นายเสร ี   อินทรคง    ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นายไพฑูรย  พิทักษปทมกร   รองประธานกรรมการ 

 ๕.๓ นายอุศมาน  หลีสันมะหมัด   กรรมการ 
๕.๔ นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร   กรรมการ 

  ๕.๕ นางปตุพร  ธรรมโร    กรรมการ 
  ๕.๖ นายพนมยงค นวลพรหม   กรรมการ 
  ๕.๗ นางสุรีพร  ชิตมณี    กรรมการ 
  ๕.8 นางสาวจรรยา แกวหนู    กรรมการ 
 

/๕.๙ นางมณฑา… 
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  ๕.๙ นางมณฑา  สุขเกษม    กรรมการ 
๕.๑๐ นางจิราวรรณ โสพิกุล    กรรมการ 

  ๕.๑1 นางกมลรัศมิ์  แกวละเอียด   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑2 นางสาวนันทิน ี เครือจันทร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 ๖.  คณะกรรมการฝายการเงิน  มีหนาที่ เบิกจาย และจัดทําหลักฐานการจายเงินทุกรายการท่ีเก่ียวของ
กับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ประกอบดวย 
 

  ๖.๑  นางกมลรัศม์ิ แกวละเอียด   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางสาววลิาวัณย   ไชยเสนะ   กรรมการ 
  ๖.๓  นายศักดิ์สยาม มากแกว    กรรมการ 
  ๖.๔  นางสาวนันทิน ี เครือจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
 

                ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และเต็มความรูความสามารถ 
เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง    ณ   วันท่ี    26   เดือนกันยายน    พ.ศ.๒๕๖1 
 
 
 

                  (นายเสรี  อินทรคง) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี  ๒  สงขลา 


