
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๖๓/๒๕๖๑  

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก จะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามการแบ่งงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
อาศัยอ านาจตามค าสั่งมอบอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชา
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติที่ประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
และใหย้กเลิกค าสั่ง ทุกค าสั่งในการแต่งตั้งและมอบหมายงานฯ ที่แย้งกับค าสั่งนี้ ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน จึงแต่งตั้งข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานโครงการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๓๑ โครงการ ดังต่อไปน้ี  

๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            หัวหน้าบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม          หัวหน้าบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            หัวหน้าบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
๑.๕ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
  ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ       
ของโรงเรียน 

  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. คณะกรรมกำรรับผิดชอบงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ดำ้นวิชำกำร) 
๒.๑ โครงกำรส่งเสริมศักยภำพทักษะพื้นฐำนผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมพศิ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวศศิธร  จันทรช์นะ  ครู คศ.๑ 
   ๒.๒ โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้น ๘ กลุ่มสำระ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ
      ๒. นางสาวพวงพยอม  บัลลังค์  ครู คศ.๑  

 
 

 

 



๒.๓ โครงกำรพัฒนำหลกัสูตร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวพวงพยอม  บัลลังค์  ครู คศ.๑  
๒.๔ โครงกำรกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมพศิ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูช านาญการ  
๒.๕ โครงกำรโรงเรยีนวถิีพุทธ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายอัมพร  นันนวล            ครู คศ.๑ 

      ๒. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑  
๒.๖ โครงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายตรี  ศตสังวัตสร ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ

      ๒. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ 
๒.๗ โครงกำรจัดหำวสัดุส ำนักงำนและวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวจุฬารตัน์ แกว้ไชยชาต ิ           ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวปิยภร  สาล ี   ครู คศ.๑  
๒.๘ โครงกำรสมัมนำศึกษำดูงำน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวจุฬารตัน์ แกว้ไชยชาต ิ           ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวปิยภร  สาล ี   ครู คศ.๑ 
๓. นายตรี  ศตสังวัตสร ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

๒.๙ โครงกำรส่งเสริมภมูิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรเรยีนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ 
    ๒. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑  
    ๓. นางสาวณหทัย  ป้อมชูแก้ว  ครูผู้ช่วย  
๒.๑๐ โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและแสวงหำควำมรู้มุ่งสู่กำรวิจัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวพวงพยอม  บัลลังค์  ครู คศ.๑ 

      ๒. นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครูผู้ช่วย  
๒.๑๑ โครงกำรชุมนุมทีฉ่ันชอบ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑ 
๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย  

๒.๑๒ โครงกำรเปิดประตูสู่โลกกวำ้งก้ำวย่ำงสู่อำเซียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑ 

      ๒. นางสาวปิยภร  สาล ี   ครู คศ.๑ 
    ๓. นางสาวณหทัย  ป้อมชูแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๒.๑๓ โครงกำรพัฒนำผูเ้รียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูช านาญการ 

      ๒. นายอัมพร  นันนวล            ครู คศ.๑  
 
 
 



๒.๑๔ โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายวุฒพิรรณ  คณาญาติ         ครู คศ.๑ 

      ๒. นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพฐ.
  ๒.๑๕ โครงกำรกีฬำสีหรรษำมุง่พัฒนำสุขภำพ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายอัมพร  นันนวล            ครู คศ.๑ 
      ๒. นายฐานันนดร  โชติผล  ครูผู้ช่วย  

๒.๑๖ โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายอัมพร  นันนวล            ครู คศ.๑  
    ๒. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑ 

๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย  
๒.๑๗ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรวม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ 

๒. นายตรี  ศตสังวัตสร ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
๒.๑๘ โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครูผู้ช่วย  
๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย 
 

๓. คณะกรรมกำรรับผิดชอบงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ดำ้นงบประมำณ) 
๓.๑ โครงกำรพัฒนำกำรเงินและบัญชี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูช านาญการ 

      ๒. นางสาวประภาพร  จ าเริญ  ครู คศ.๑  
๓.๒ โครงกำรสำธำรณปูโภค 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวปิยภร  สาล ี   ครู คศ.๑ 

      ๒. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูช านาญการ  
 

๔. คณะกรรมกำรรับผิดชอบงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล) 
๔.๑ โครงกำรส่งเสริมประสิทธภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรกำรศึกษำปฐมวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมพศิ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวศศิธร  จันทรช์นะ  ครู คศ.๑  
๔.๒ โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวจุฬารตัน์ แกว้ไชยชาต ิ           ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวปิยภร  สาล ี   ครู คศ.๑ 
 

๕. คณะกรรมกำรรับผิดชอบงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล) 
๕.๑ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ/วำรสำร/เว็บไซต์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวจุฬารตัน์ แกว้ไชยชาต ิ           ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวปิยภร  สาล ี   ครู คศ.๑ 
๓. นางสาวประภาพร  จ าเริญ  ครู คศ.๑ 
๔. นางสาวเพ็ญนภา  สพุรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 



๕.๒ โครงกำรประชุมผูป้กครอง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมพศิ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูช านาญการ  
๕.๓ โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑ 

      ๒. นางสาวณหทัย  ป้อมชูแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา  ครู ผู้ชว่ย 

๕.๔ โครงกำรกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบรกิำรที่เอื้อต่อกำรเรียนรูส้ ำหรับเด็กปฐมวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมพศิ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ

      ๒. นางสาวศศิธร  จันทรช์นะ  ครู คศ.๑ 
    ๓. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์  ครูอัตราจา้ง 
๕.๕ โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายอัมพร  นันนวล            ครู คศ.๑ 

      ๒. นายฐานันนดร  โชติผล  ครูผู้ช่วย  
๕.๖ โครงกำรบริหำรโรงเรียนเป็นฐำนคณะกรรมกำรฯ ร่วมมือ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายตรี  ศตสังวัตสร ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ

      ๒. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ 
๕.๗ โครงกำรอนำมยัโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายวุฒพิรรณ  คณาญาติ         ครู คศ.๑ 
    ๒. นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพฐ. 

   ๓. นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ. 
๕.๘ โครงกำรโรงเรยีนส่งเสริมสุขภำพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายวุฒพิรรณ  คณาญาติ         ครู คศ.๑ 
    ๒. นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพฐ. 

   ๓. นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ. 
๕.๙ โครงกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายวุฒพิรรณ  คณาญาติ         ครู คศ.๑ 
    ๒. นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพฐ. 

   ๓. นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ. 
 

โดยให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตั้งปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
๑. เป็นผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. เป็นผู้ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปการด าเนินงานเกี่ยวกับ

ปัญหาและอุปสรรค ความส าเร็จ แนวทางปรับปรุงแก้ไขเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๓. ให้ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลดี 
๔. หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาต่างๆต่อไป 
 



อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มก าลัง เต็ม
ความสามารถ โดยถือประโยชน์ของนักเรียน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ/หรือภายหลังการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 

              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


