
 
คำสั่งโรงเรียนโพธิแสนวิทยา 

ที่  ๑๘๔    /๒๕๖๕ 
            เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏบิัติการงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 

       ………………………………………………………… 
 ด้วยโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ได้กำหนดให้มีการพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏบิัติการงบประมาณ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี ้
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.๑  นายปราโมท    พระหันธงไชย  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายอนุชา     แก้วปัญญา  รองผู้อำนวยการ             รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางศิริพร       พรหมประศรี  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  กรรมการ 
๑.๔  นางรัฐตินนัน์    โกษาแสง  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.๕  นายไพฑูรย์       สุริยะศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป  กรรมการ 
๑.๖  นางสาวเบญจวรรณ   ศรีปาน  หัวหน้ากลุ่มงาน กพด.  กรรมการ 
๑.๗  นางสาวปัณฑิตา  ฤทธิแผลง  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘  นางสาววิราวรรณ  คำประวัติ  เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖    
และอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาการดำเนนิงาน 

๒. คณะกรรมการจัดทำโครงการและจัดทำงบประมาณ 
๒.๑  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
       ๒.๑.๑  นางศิริพร    พรหมประศรี             หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการ     ประธานกรรมการ 
       ๒.๑.๒  นายประภาษณ์   นุ่มก่วน              รองหัวหน้ากลุ่มงาน  รองประธานกรรมการ 
       ๒.๑.๓  นางสาวปิยะดา  พรมอารักษ์  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
       ๒.๑.๔  นายโรจนศักดิ์  อินทนน  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
       ๒.๑.๕  นายศราวุธ  แจ้งสุข  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
       ๒.๑.๖  นายภูวดล  ทองบัวบาน  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
       ๒.๑.๗  นางสาวเสาวภา  ผาผองยนุ     เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
       ๒.๑.๘  ภัควลัญชญ์  ศรีประภา  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
       ๒.๑.๙  รัตดาภรณ์   แสงสว่าง  เจ้าหน้าที่    กรรมการ 
      ๒.๑.๑๐ นายธวัช  ทิพย์เสนา  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
 ๒.๑.๑๑ นางรสรินทร์  นุ่มก่วน  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ  
       ๒.๑.๑๒ นางสาวธราพร  โรคน้อย  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
 ๒.๑.๑๓ นายโสพิษ    คุณปัญญา  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ  
       ๒.๑.๑๔ นางจารุณี  พรมภา  เจ้าหน้าที ่   กรรมการและเลขานุการ 
 
๒.๒  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๒.๒.๑นางสาวงามทิพย์   หมั่นทองขาว หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
      ๒.๒.๒ นายวีระศักดิ์  พรมประศรี  รองหัวหน้ากลุ่มงาน  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๓ นายดรัณภพ  เย็นวัฒนา  เจ้าหน้าที ่   กรรมการ 
 ๒.๒.๔ นายพรเทพ  บังแมน  เจ้าหน้าที ่   กรรมการและเลขานุการ 
 
             



 
 
๒.๓ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑  นางสาวปัณฑิตา  ฤทธแิผลง  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ  ประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๒  นางสาวจิระสุดา  ทองทิพย์    รองหัวหน้ากลุ่มงาน   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๕  นางสาวฉวีวรรณ  ปาม ี  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
     ๒.๓.๖  นายนิเทศก์  พรมกาวงค์  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
 ๒.๓.๗  นางสาวพรสุดา  ใจหมัน่       เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
 ๒.๓.๘  นางสาววิราวรรณ คำประวัติ  เจ้าหน้าที ่   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒.๔.๑  นางสาวรัฐตนิันท์  โกษาแสง  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๔.๒  นางสาววิมลจายา ไขศรี  รองหัวหน้ากิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๒.๔.๓  นายวิชเยนทร์   คิดมาตร  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
 ๒.๔.๔  นายวันปิยะ      จันทรเดช  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
 ๒.๔.๕  นายเทพณรงค์   บุตรราช  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
 ๒.๔.๗  นายจักรี  พรมเกตุ   เจ้าหน้าที ่   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

๒.๕.๑  นายไพฑูรย์  สุริยะศรี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป           ประธานกรรมการ 
๒.๕.๒  นายทรงวุฒิ  ยลถนอม                   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป            รองประธานกรรมการ 
๒.๕.๓  นางสาวณฐัณิชา  ธรรมยะโก  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
๒.๕.๔  นายสายนัต์  ยืนยั่ง             เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
๒.๕.๕  นายศราวุธ   แจ้งสุข  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
๒.๕.๖  นางสาวภชัรินทร์   ราชยั  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
๒.๕.๗  นายเข็มเพชร  ศรีทอง  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
๒.๕.๘ นางสาวเบญจวรรณ  ศรีปาน  เจ้าหน้าที ่    กรรมการ 
๒.๕.๙ นางสาวจฬุาลักษณ์  อินทรเกษม เจ้าหน้าที ่   กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
๒.๑  นายปราโมท    พระหันธงไชย          ผู้อำนวยการ      ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายอนุชา       แก้วปัญญา          รองผู้อำนวยการ              กรรมการ 
๒.๓  นางศิริพร       พรหมประศร ี           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
๒.๔  นายไพทูรย์     สุริยะศรี          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป          กรรมการ 
๒.๕  นางสาวรัฐตินนัท์  โกษาแสง          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๒.๗  นางสาวปัณฑิตา    ฤทธิแผลง          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๙  นางสาววิราวรรณ   คำประวัติ          เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ ๑. จัดทำโครงการ รวบรวมข้อมูลโครงการจากลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
  ๒. พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ 
     

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
โดยมิให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
   

สั่ง  ณ วันที่  ๑๓  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                    
 
 

(นายปราโมท   พระหันธงไชย) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธแิสนวิทยา 



 
 

 
คำสั่งโรงเรียนโพธิแสนวิทยา 

ที่   ๑๘๕    /๒๕๖๕ 
         เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมสถานศึกษาเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏบิัติการงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
       ………………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ได้กำหนดให้มีการพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏบิัติการงบประมาณ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี ้
 

๑. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
๑.นายดาวทิย์     พุทธิไสย        ประธานกรรมการ 
๒. นายชาญณรงค์   ศิริฟอง            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายพงษ์อนนัต์   พรมหากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางเสาวรัตน์   ไชยตน้เทือก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางดารณี     ผาพองยนุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชาญ      โคตรบนิ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางเหมียน    อ่ิมบุญส ุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายทะนงศักดิ์   ประเทพา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายอำนวย   ไขประภาย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประจักร   บริเอก   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายประจักษ์  บริเอก   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร.ทรัพย์หิรัญ   จันทรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายชัยยา   ผาสีดา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. พระอาจารย์สมบุญ อธปิญโญ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ 
๑๕. พระครูวาปีสกลกิจ   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ 
๑๖. นายปราโมท  พระหันธงไชย  กรรมการและเลขานุการ 
 

สั่ง  ณ วันที่  ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                    
 
 

(นายปราโมท  พระหันธงไชย) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธแิสนวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คำสั่งโรงเรียนโพธิแสนวิทยา 

ที่    ๒๐๐   /๒๕๖๕ 
                 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
       ………………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดติดตามการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้  

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.๑  นายปราโมท  พระหันธงไชย  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายอนุชา  แก้วปัญญา  รองผู้อำนวยการ             รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางศิริพร   พรหมประศรี  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  กรรมการ 
๑.๔  นายไพฑูรย์    สุริยะศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป  กรรมการ 
๑.๕  นางสาวรัฐตินนัท์  โกษาแสง  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.๖  นางสาวเบญจวรรณ ศรีปาน  หัวหน้ากลุ่มงาน กพด.  กรรมการ 
๑.๗  นางสาวปัณฑิตา  ฤทธิแผลง  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘  นางสาววิราวรรณ  คำประวัติ  เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สั่ง  ณ วันที่ ๓  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                    
 

 
(นายปราโมท  พระหันธงไชย) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธแิสนวิทยา 
 


