
 
คำสั่งโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

ท่ี 025 / 2565 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมและรายงานข้อมูลด้านงบประมาณของสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
…………………………….. 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะดำเนินการติดตาม 
การดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามการดำเนินโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชานั้น เพื่อให้การดำเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนวัดพุทธบูชาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอำนวยการ 
 นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า  ประธานกรรมการ 
 นางสาวดวงกมล  กล่ินดี   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสุรีรัตน์  กองขันท ์  กรรมการ 
 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม   กรรมการ 
 นายจารุกิตต์ิ  สิทธิยานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงาน 
          เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

นายจารุกิตต์ิ  สิทธิยานนท์  ประธานกรรมการ 
นางวิภารัตน ์  อุปเนตร   รองประธานกรรมการ 
นางสาวสิรี   ประสงค์สุข  รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี   กรรมการ 
นางสาววารินทร์  แก้วมณี   กรรมการ 
นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ทองคำ   กรรมการ 
นางสาววรัญญา  พวงศร ี   กรรมการ 
นางสาวภาวิณี  สุขประเสริฐ  กรรมการ 

/นางสาวหัสดาภรณ์… 
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นางสาวหัสดาภรณ์  ภูมิผักแว่น  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรรธิวา  บุตรน้ำเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 1. วางแผน ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านงบประมาณของ 
    สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ 
    บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
    โคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลและสถานที่ 
 2.1 งานบริหารการเงิน 

นางวิภารัตน์  อุปเนตร   ประธานกรรมการ 
นางสาวหัสดาภรณ์  ภูมิผักแว่น          รองประธานกรรมการ 
นางสาวศิริกาญจน์  บุญญาพิจิตร์       กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา      เพชรล้วน          กรรมการและเลขานุการ 

2.2 งานบริหารบัญชี 
นางสาวสิรี   ประสงค์สุข       ประธานกรรมการ 
นางสาวพรรธิวา  บุตรน้ำเพชร        รองประธานกรรมการและเลขานุการ 

2.3 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
นางสาวพรรษมล   ภิรมย์ศรี          ประธานกรรมการ 
นางสาววารินทร์  แก้วมณี   รองประธานกรรมการ 
นายปราชญ์กิตติ   หมายเจริญ  กรรมการ 
นางสาวพรพิมล     ดำดัด                 กรรมการและเลขานุการ 

 2.4 งานนโยบายและแผน 
นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน               ประธานกรรมการ 
นางสาวสุพัตรา        ทองคำ                     รองประธานกรรมการ 
นางสาวศิริกาญจน์  บุญญาพิจิตร์       กรรมการ 
นางสาวศาธนชม  วณิชไชยกร                กรรมการ 
นางสาวดวงกมล  พุงไธสง   กรรมการและเลขานุการ 

2.5 งานควบคุมตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
นางสาวสุพัตรา        ทองคำ           ประธานกรรมการ 
นางสาวประคองศรี   เช้ือโพหัก  รองประธานกรรมการ 
นางสาววรรณา    ชนชนะชัย       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา  
    ประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ 
    ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเช้ือไวรัส 
    โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันท่ี 4 มีนาคม 2565 
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2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
3. จัดเตรียมสถานท่ีในการต้อนรับคณะกรรมการและดำเนินงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. คณะกรรมการฝ่ายรายงานและให้ข้อมูล 

นายจารุกิตต์ิ  สิทธิยานนท์  ประธานกรรมการ 
นางวิภารัตน ์  อุปเนตร   รองประธานกรรมการ 
นางสาวสิรี   ประสงค์สุข  รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี   กรรมการ 
นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ทองคำ   กรรมการ 
นางสาววารินทร์  แก้วมณี   กรรมการ 
นางสาวหัสดาภรณ์  ภูมิผักแว่น  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรรธิวา  บุตรน้ำเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 1. รายงานและให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
    และข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ 
    การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่คณะกรรมการ  
    ในวันท่ี 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

นางสาวปิยะฤดี  พรมใย   ประธานกรรมการ 
นางสาววรัญญา  พวงศร ี   รองประธานกรรมการ 
นางสาวภาวิณี  สุขประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาวกัณฑฉัฐม์  ศรีศุภผุดผ่อง  กรรมการ 
นายพงศธร   คงสัตย์   กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  1. จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและน้ำด่ืมให้กับคณะกรรมการติดตาม และคณะครูท่ีให้ข้อมูล 
 2. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี 
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นายแสงดี                ปรีชาประพาฬวงศ์     ประธานกรรมการ 
นายวัชรพงศ์            ราชกรม   รองประธานกรรมการ 
นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน                กรรมการ 
นายธนเดช   ศุภสิริมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

 
/หน้าท่ี... 
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