
-1- 
 

 

   
ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ที ่1104 / ๒๕64 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

------------------------------------------------------------ 
 

ตำมบทบัญญัติของพระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ เป็นฝ่ำยที่ประสำนงำนกับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจ กำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ และท ำงำนเป็น
ทีมตำมมำตรฐำนของ สอศ. เพ่ือให้กำรบริหำรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำหรือแผนยุทธศำสตร์และกำรมีส่วน
ร่วมของประชำคมอำชีวศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบั ติรำชกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีประสิทธิผล มีประสิทธิภำพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน แผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยังยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตลอดจนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำ และแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่ งส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่  ๑๐๖๕/๒๕๔๙             
เรื่องมอบอ ำนำจให้ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (เกี่ยวกับงำนบุคลำกร) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙ วิทยำลัยฯ     
จึงขอแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้   

๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  นำยณัฐวิชญ์  ศิริรัชฎำนันท์ ผู้อ ำนวยกำรฯ           ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยสมำน  สมจริง  รองผู้อ ำนวยกำรฯ          กรรมกำร 
๑.๓  นำยวรรณด ี กลมพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 
๑.๔  นำยพยนต์  สืบแสน  รองผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำร 

  ๑.๕  นำยปัญญำ  ศิลำกูล  รองผู้อ ำนวยกำรฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ  ก ำกับดูแล  ประสำนงำนและอ ำนวยกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

๒.   คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑  นำยปัญญำ  ศิลำกูล  รองผู้อ ำนวยกำรฯ ประธำนกรรมกำร 
๒.๒  นำยนิกร   จันทร์เทศ คร ู   กรรมกำร 
๒.๓  นำยสันติรักษ์ โตรัศม ี  คร ู   กรรมกำร 
๒.๔  นำยเกรียงศักดิ์  ค ำหงษำ  คร ู   กรรมกำร 

๒.๕  นายวุฒิพงษ.์../2 
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๒.๕  นำยวุฒิพงษ์   สมใจ  คร ู   กรรมกำร 
๒.๖  นำยอรุณ   ทองกลม คร ู   กรรมกำร 
๒.7  นำยสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมำน คร ู   กรรมกำร 
๒.8  นายประยูร  เดือนเพ็ง คร ู   กรรมกำร 
๒.9  นำยอินทร์     จงจ ำ  คร ู   กรรมกำร 
๒.๑0  นำยสุพรรณ ผำแก้ว    คร ู   กรรมกำร 
๒.๑1  นำยกัณหำ     อุทธิเสน  คร ู   กรรมกำร 
๒.๑2  นำงธิดำวรรณ    สรรพศรี  คร ู   กรรมกำร 
๒.๑3  นำยพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ คร ู                กรรมกำร 
๒.๑4  นำงลลิดำ  โค้วไพโรจน์  คร ู     กรรมกำร  
๒.15  นำงสำวอัจฉรำวดี สันตพันธ์ คร ู   กรรมกำร 
๒.16  นำงสำวอังศุธำ  สุทธิประภำ คร ู   กรรมกำร 
๒.17  นำงสำวธิรณี แสวงนำม คร ู   กรรมกำร 
๒.18  นำยพุฒิพงษ์        มะยำ  คร ู   กรรมกำร 
๒.19  นำงสำวพิชชำพิมพ์ ศรีเสมอ คร ู   กรรมกำร 
๒.20  นำงพัธรินพันธ์   เอมรัตน์  คร ู   กรรมกำร 
๒.๒1  นำยค ำพำ    ขันตี  คร ู   กรรมกำร 
๒.๒2  นำยชำติชำย   ทองพีระ  คร ู   กรรมกำร 
๒.๒3  นำยชัยรัตน ์ ทองใบ  คร ู   กรรมกำร 
๒.๒4  นำยเลิศ   ก้ำนเหลือง คร ู   กรรมกำร 
๒.๒5  นำยอุดร  เศษโถ  คร ู   กรรมกำร 
๒.26  นำยวีระวัฒน์   ภูสมหมำย คร ู   กรรมกำร 
๒.27  นำยประชำไทย ไกยฝ่ำย  คร ู   กรรมกำร 
๒.28  นำยกัมปนำท พระสุพรรณ์ คร ู   กรรมกำร 
๒.29  นำงวรำดำ  ขันตี   คร ู   กรรมกำร 
๒.30  นำยถำวร  นำคกระโทก คร ู   กรรมกำร 
๒.31  นำงปริษำ    ปั้นดี   คร ู   กรรมกำร 
๒.32  นำงสำวสุจรีำ วิชำชำต ิ คร ู   กรรมกำร 
๒.๓3  นำงยุภำพรรณ ก้ำนเหลือง คร ู   กรรมกำร 

 ๒.๓4  นำยพรทิวำ   วงศ์พิทักษ์ คร ู   กรรมกำร 
๒.35  นำยประดิษฐ์   สมจันทร์ คร ู   กรรมกำร 
2.36  นำงสำวนลิน ี  วังจ่อ  คร ู   กรรมกำร 
๒.37  นำยนพดล    สิ้นทุกข์   คร ู   กรรมกำร 
๒.38  นำงสำวปัทมพร     สุฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
๒.39  นำงสำวบุณณดำ  ค ำเสียง  คร ู   กรรมกำร 
๒.40  นำงสำวจุฑำรัตน์   บญุปัญญำ คร ู   กรรมกำร 
๒.41  นำยสภุำพ   สัจจสมภำร คร ู   กรรมกำร 
๒.42  นำยปิยะพงษ์  ยอดอินทร์ คร ู   กรรมกำร 

๒.43  นางสาววลีรัตน์.../3 
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๒.43  นำงสำววลีรัตน์  ทองอินทร์   พนักงำนรำชกำรครู กรรมกำร 
๒.44  นำงสำวพัชรินทร์  หำญพิทักษ์ พนักงำนรำชกำรครู กรรมกำร 
๒.45  นำยบุญนำน   มำกสิงห์  พนักงำนรำชกำรครู กรรมกำร 
๒.46  นำยทวีทรัพย ์ จันทรัตน์ พนักงำนรำชกำรครู กรรมกำร 
๒.47  นำงมนัสนันท์   ศรีปริทศัน์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
๒.47  นำงทัศนยี์วรรณ   แตงวงษ์  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
๒.48  นำงสำวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ ครพิูเศษสอน  กรรมกำร 
๒.49  นำงสำววิภำวี  ณ นิมิตร คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.50  นำงกำญจนำ  ถำมุลเลศ คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.51  นำงสำวกัญญณัช  ศรีมะณี  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑.  วำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
๒.  ร่วมจัดท ำจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
๓.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

๓.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 

๓.๑   นำยพยนต์  สืบแสน   รองผู้อ ำนวยกำรฯ ประธำนกรรมกำร 
3.2   นำงสำววลีรัตน์  ทองอินทร์   คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.3   นำยศตวรรษ  พันธ์สมตน  เจ้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑.  บันทึกภำพตลอดกำรด ำเนินกิจกรรม 

  ๒.  ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกิจกรรมทำงสื่อต่ำงๆ 
  ๓.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

4.๑  นำยปัญญำ    ศิลำกูล  รองผู้อ ำนวยกำรฯ ประธำนกรรมกำร 
4.3  นำงณภัชนันท ์  บุตรไชย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
4.4  นำงสำวอคัมสิริ  ภูมิภักดิ ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
5.5  นำยอมรรตัน์   กุลำเทศ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
4.6  นำงสำวจุฑำรัตน์    บุญปัญญำ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.7  นำงสำวนิรชำ  ศรีภิรมย์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
4.8 นำงสำวจุฑำมำศ   คะกำเนปะ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

มีหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
๒.  เก็บข้อมูลมำวิเครำะห์และสรุปผล 
๓.  รำยงำนผลให้ฝ่ำยบริหำรทรำบ 

ให้คณะกรรมการ.../4 
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ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  หำกเกิดปัญหำ
หรอือุปสรรคให้รำยงำนวิทยำลัยฯ  ทรำบเพื่อแก้ไขปัญหำต่อไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                    

                        สั่ง  ณ  วนัที่   14  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 

                  
                  (นำยณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎำนันท์) 
             ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..………....…..ร่ำง 

....................พิมพ์ 

.....................ทำน 

...................ตรวจ 


