
กลุ่มอ านวยการนโยบายและแผนงาน   
 

๖. คณะกรรมการกลุ่มอ านวยการนโยบายและแผนงาน  ประกอบด้วย 
๑. นางช่ืนจิต  โฉมอุดม หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มอ านวยการนโยบายและแผนงาน  

หัวหน้าส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวชลธิชา  เพียรพี่ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ กรรมการ 
๓. นางสาวรัตน์มณี รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ กรรมการ 

๔. นางประทิน พ่วงแพ หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน กรรมการ 

๕. นายปิยวัฒน ์ ฤทธิ์มาก หัวหน้างานแผนงาน                                     กรรมการและเลขานุการ 
 
๖.๑ งานส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ  ประกอบด้วย 

 
 
 
 

หน้าที่ 
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. จัดท าโครงการงานส านักงานผู้อ านวยการ 
๓. ด าเนินงานด้านธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 
๔. อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการกับผู้บริหารในทุกๆด้าน 
๕. จัดท าปฏิทินการนัดหมาย  และสรุปผลการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๖. จัดท าข้อมูลประวัติและผลงานผู้บริหาร 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๖.๒ งานแผนงาน    ประกอบด้วย 

๑. นางช่ืนจิต โฉมอุดม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัตน์มณี รัตนสุวรรณ กรรมการ 

๓. นางสาวชลธิชา  เพียรพี่ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นายปิยวัฒน์   ฤทธิ์มาก  ประธานกรรมการ 
๒. นางสายพิณ   ศรีเพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๓. นางสาวศศิธร   สิงหธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางกานต์นารี   ธรรมครบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๕. นายนิติกร  เบญมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

๖. นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

๗. นางสายพิน   งามสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 

๘. นายนิพล   โตพูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๙. นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขฯ กรรมการ 
๑๐. นางสุพิศ   รนขาว หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
๑๑. นางพัชรี   เรือนเพ็ชร์ หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ 

๑๒. นางสาวจิตตากานต์   วังค า แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

๑๓. นางสาวฐิติรัตน์   เกียรติสกุลขจร แผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล กรรมการ 

๑๔. นายวสันต์   ศักดาศักดิ์ แผนงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 

๑๕. นางสาววชิราภรณ์   กองสุข แผนงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 



๒ 

 

หน้าที่ 
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๕ ปี  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
๔. วิเคราะห์นโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ี               

กลุ่มจังหวัดและโรงเรียน  เพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้อง 
๕. ประสานงานกลุ่มการบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา 
๖. จัดท า/ติดตาม/รวบรวม  โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มการบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานท่ีรับผิดชอบ  และ

ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
๗. ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน                     

ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติการ 
๘. ประสานงานติดตามการรายงานผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม 
๙. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑๐.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๖.๓ งานระบบควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 
หน้าที่ 

๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรมระบบควบคุมภายใน 
๓. ด าเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
๔. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
๕. ประสานงาน  ติดตามการควบคุมภายในของกลุ่มการบริหารทุกกลุ่ม 
๖. ประเมิน  สังเคราะห์  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

 

๑๖. นางกรินอร   กันหาค า แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 

๑๗. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี                                                    กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางประทิน     พ่วงแพ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร    สิงหธรรม  กรรมการ 
๓. นางสาวพิตตนันท์    กิตติพัฒนาวุฒ ิ กรรมการ 
๔. นางสาวชญาภา  นิลมณี  กรรมการ 
๕. นางสาวพิมชนก วิริยจารีย์ กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 

๖.๔ งานส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. ติดต่อ ประสาน ส่งเสริม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓. จัดท าความร่วมมือระหว่างองค์กรกับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาอย่างรอบด้าน 

       ๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  
 

๑. นางช่ืนจิต โฉมอุดม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย กรรมการ 
๓. นางพัชร ี อินทาปัท กรรมการ 
๔. นางสาวพิมชนก วิริยจารี กรรมการ 
๕. นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น                    กรรมการและเลขานุการ 


