
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี ๒๒๔/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท 
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

................................................................. 

   ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดจัดโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำม
เป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนหนองไผ่ เวลำ ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจพระรำชวงศ์จักรี มีเจตคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำท่ีเป็นพลเมืองดี 
มีพื้นฐำนชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรมและเพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น 
ชุมชนและมีจิตส ำนึก รักภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจ               
ตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ไว้ 
ณ วันท่ี ๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้        

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยพัชริน ภู่ชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยจตุรงค์ ว่องไวพำณิชย์ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๔ นำยสมปอง ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๕ นำงโรจณำ มำคำน  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๖ นำยนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๗ นำงวนิดำ สำรสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๘ นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๙ นำยพรศักดิ์ ศรีพุ่ม  ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๑๐ นำงปรำรถนำ แจ่มอ่วม ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๑๑ นำงสำวมัลลิกำ  ม่วงเล็ก  ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๑๒ นำยยุทธนำ นำอุดม  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๑๓ นำยณรงค์ชัย       สีสุข  ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ สนับสนุนทรัพยำกรตำมควำมเหมำะสมและแก้ไขปัญหำ 

อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนส ำเร็จให้ลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงกำร 

/๒. คณะกรรมกำรฝ่ำย... 



~ ๒ ~ 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน  ประกอบด้วย   
 ๒.๑ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยยุทธนำ  นำอุดม  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำยทรงศักดิ์ ศรีภักด ี  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงกรรณิกำร ์ หัสนัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๒.๖ นำยสุวรรณ  กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๒.๗ นำงสำวศิริประภำ ชูเชิด  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๒.๘ นำยเฉลิมชัย พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๒.๙ นำยณรงค์ชัย สีสุข  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๑๐ นำงกรทิพย ์ มำอยู่วัง  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่   
 ๑. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำก ำหนดกำรกิจกรรมสร้ำงและส่งเสริมกำรเป็นพลเมืองดี 
ตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำ   
 ๒. ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ และประสำนงำนกับวิทยำกรเพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย   
         ๓.๑  นำยทรงศักดิ์ ศรีภักด ี   ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 
         ๓.๒  นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  รองประธำนกรรมกำร 
         ๓.๓  นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
         ๓.๔  นำงกรรณิกำร์  หัสนัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
         ๓.๕  นำยสุวรรณ          กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
         ๓.๖  นำงสำวศิริประภำ ชูเชิด    ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
         ๓.๗  นำยเฉลิมชัย          พันแนบ     ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร    
         ๓.๘  นำยณรงค์ชัย สีสุข  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร  
         ๓.๙  นำงกรทิพย์           มำอยู่วัง   ครู โรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร      
 มีหน้ำที่   
 ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
          ๒. รับลงทะเบียนรำยงำนตัวนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมในเวลำ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ 
 ๓. ประสำนงำนและควบคุมดูนักเรียนเกี่ยวกับกำรท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจโครงกำร 
 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่   ประกอบด้วย 
          ๔.๑ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 

๔.๒ นำยนิรุตต์  มูลสี  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๔.๓ นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๔.๔ นำยสมนึก  บุญนำค  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๔.๕ นำยสุวรรณ  กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร    

/๔.๖ นำยณัฏฐนันท์... 



~ ๓ ~ 

๔.๖ นำยณัฏฐนันท์ ทำชำติ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๔.๗ นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๔.๘ นำงกรรณิกำร ์ หัสนัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร      

 มีหน้ำที่ จัดเตรียมและตกแต่ง สถำนท่ี โต๊ะหมู่บูชำ ชุดรับแขก เก้ำอี้ ประกอบกำรจัดกิจกรรม                        
ในห้องโสตทัศนศึกษำ ให้เรียบร้อยและสวยงำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม   
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำยชัยชนะ  ทองมำ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๕.๓ นำยกิตติชัย  ทองมำ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๕.๔ นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๕.๕ นำยสรสิช  ขันตรีมิตร ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำกิจกรรมและบันทึกภำพ             
กำรจัดกิจกรรมท้ังภำพนิ่งและวิดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและปฏิคม ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำงโรจณำ  มำคำน  ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงอรธีรำ  บุญช่วย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  รองประธำนกรรมกำร 
 ๖.๓ นำงกัญญำ  หมื่นชนะ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงอนัญญำ  จันทรัตน์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๖.๕ นำยมำนะ  บุญเกิด  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๖.๖ นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๖.๗ นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๖.๘ นำงสำวภำวิไล ไชยโย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่  
 ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำงเพื่อรับรองผู้เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรในช่วงเวลำ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนหนองไผ่ ประมำณ ๑๕ คน 
 ๒. จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน เครื่องด่ืม และอำหำรว่ำงส ำหรับนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรอบรม 
จ ำนวน ๕๐ คน และครู บุคลกรทำงกำรศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน ๑๕-๒๐ คน 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นำยไพรัช  ปัดชำเขียว ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๗.๓ นำยมำนะ  บุญเกิด  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
 ๗.๔ นำยเฉลิมชัย พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้ำที่ จัดท ำก ำหนดกำรกิจกรรม และเป็นพิธีกรในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร 
๘. ฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒ นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร  

/๘.๓ นำงสำวศิริประภำ... 



~ ๔ ~ 

๘.๓ นำงสำวศิริประภำ ชูเชิด ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
๘.๔ นำงกรทิพย ์ มำอยู่วัง ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
๘.๕ นำยณรงค์ชัย สีสุข ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหำรตำมสำยกำรบังคับบัญชำต่อไป 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
บังเกิดผลดีกับทำงรำชกำรและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมำกท่ีสุด        
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   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


