
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๐ / ๒๕๖๒  

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

 ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก จะจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบางจาก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ เป็นแผนปฏิบั ติการ ในโรง เรียน ให้สามารถด า เนินการ จัดการศึกษาบรรลุตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ และตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พัรธกิจ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียนบ้านบางจาก โดยยึดขอบข่ายงานการบริหารโรงเรียน และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ    
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบางจาก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุภาพ อาจนนลา หัวหน้างานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ           หัวหน้างานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการในโรงเรียน เพื่อให้ด าเนิน

ไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
  ๒. สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

  ๓. นิเทศ ก ากับ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการด าเนินงาน 

  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ - คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๕ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ประชุมท าความเข้าใจในการเขียนโครงการงานตามโครงสร้างท่ีตนเองรับผิดชอบ 
๒. ประชุม ตกลง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายหัวให้ครอบคลุมภารกิจ 
๓. จัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มฉบับร่าง 
๔. น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อขอค าแนะน า 
๕. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและจัดท ารูปเล่มฉบับจริง 
 



คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ 
  ๑. เขียนโครงการเสนอฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  ๒. เขียนรายละเอียดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในแต่ละโครงการ 
  ๓. ประชุมจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากฝ่ายบริหาร 
  ๔. จัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการ 
  ๕. จัดท าแบบประเมินโครงการและแบบประเมินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
  ๖. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจากแบบประเมิน 
  ๗. ส่งมอบให้หัวหน้าโครงการ/หัวหน้างานเพื่อจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

 
 

ท้ังนี้ ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ ความเมตตา เต็มก าลังความสามารถ             
เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและราชการอย่างแท้จริง 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง 

 
                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   

 
                  ลงช่ือ 
                       (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


