
    
                                                  

คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที ่12/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนเิทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและจุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ 
                                             ----------------------------------------- 

         ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและ 
จุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ สำหรับโรงเรียนหนองไผ่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

          อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและจุดเน้น สพม.40  
สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
1.2 นางดวงตะวัน นามา รองประธานกรรมการ 
1.3 นางทาริกา วงศ์แก้ว กรรมการ 
1.4 นายสมปอง ตาลเพชร กรรมการ 
1.5 นางโรจณา มาคาน กรรมการ 
1.6 นายนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมการ 
1.7 นางวนิดา สารสิทธิ์  กรรมการ 
1.8 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กรรมการ 
1.9 นายยุทธนา นาอุดม กรรมการ 
1.10 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าที ่สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและจุดเน้น 
สพม.40 สู่การปฏิบัติ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
2.2 นายนิมิตร ตันติวโรดม รองประธานกรรมการ 
2.3 นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ กรรมการ 
2.4 นางอรวรรณ อานพรหม   กรรมการ 
2.5 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมการ 
2.6 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการและเลขานุการ 
2.7 นางศศิธร           ช่างสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ประสานงานระหว่างคณะกรรมกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประกอบด้วย  
3.1 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
3.2 นางดวงตะวัน นามา รองประธานกรรมการ 
3.3 นางทาริกา วงศ์แก้ว กรรมการ 
3.4 นายสมปอง ตาลเพชร กรรมการ 
3.5 นางโรจณา มาคาน กรรมการ 
3.6 นายนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมการ 
3.7 นางวนิดา สารสิทธิ์  กรรมการ 
3.8 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กรรมการ 
3.9 นายยุทธนา นาอุดม กรรมการ 
3.10 นายทรงศักดิ์   ศรีภักดี กรรมการ 
3.11 นางสาววิรัตน์   คำเขียน กรรมการ 
3.12 นางสาวกมลวรรณ   อิงขนร กรรมการ 
3.13 นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิ กรรมการ 
3.14 นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ กรรมการ 
3.15 นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้า กรรมการ 
3.16 นางอรวรรณ อานพรหม   กรรมการ 
3.17 นางอรสา เสาโกมุท กรรมการ 
3.18 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ประสานงานและดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อรองรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน

และจุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ 
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 

4.1 นายนิรุตต ์ มูลสี ประธานกรรมการ 
4.2 นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก รองประธานกรรมการ 
4.3 นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง กรรมการ 
4.4 นางกรรณิการ์ หัสนัย กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดสถานที่ ณ หอประชุมสมานฉันท์  

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
5.1 นายมานะ บุญเกิด ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กรรมการ 
5.3 นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

         มีหน้าที่ ดำเนินตามข้ันตอนการกำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและจุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ 
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ประกอบด้วย 

6.1 นายสรสชิ ขันตรีมิตร ประธานกรรมการ 
6.2 นายกิตติชัย ทองมา กรรมการ 
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6.3 นายชัยชนะ ทองมา กรรมการและเลขานุการ 
              มีหน้าที ่เตรียมป้ายเวที วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง สำหรับใช้นำเสนอการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและ
จุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมสมานฉันท์ 
7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย 

7.1 นางโรจณา มาคาน ประธานกรรมการ 
7.2 นางอรธีรา บุญช่วย รองประธานกรรมการ 
7.3 นางศศิธร ช่างสุวรรณ กรรมการ 
7.4 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมการ 
7.5 นายมานะ บุญเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ต้อนรับและจัดเตรียมอาหารและอาหารว่างในวันที่คณะกรรมการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 มานิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและจุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ 
8. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีทีอาร์และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

8.๑ นางสาววิรัตน ์ คำเขียน ประธานกรรมการ 
8.2 นายนิกร หล้าน้อย รองประธานกรรมการ 
8.3 นางสาวชาริณา ศรีเหรา กรรมการ 
8.4 นายนนท์ปวิช เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมการ 
8.5 นายชัยชนะ ทองมา กรรมการ 
8.6 นางสาวธันพิชชา สุขสันต์ กรรมการ 
8.7 นายกิตติชัย ทองมา กรรมการ 
8.8 นายสรสชิ ขันตรีมิตร กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่จัดทำวีทีอาร์และบันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม  
9. คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ประกอบด้วย 

9.1 นายนิมิตร   ตันติวโรดม ประธานกรรมการ 
9.2 นางกัญญา หมื่นชนะ รองประธานกรรมการ 
9.3 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กรรมการ 
9.4 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมการ 
9.5 นางศศิธร           ช่างสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่สรุปรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและจุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ 

 

 ให้คณะกรรมการร่วมกันวางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน
และจุดเน้น สพม.40 สู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเคร่งครัด 
 

             สั่ง  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 
          ลงชื่อ    
                                                               (นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)                                       
                รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  


