
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านบางจาก 
วันที ่ 27 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อด าเนินกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล้าย 
            วันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ  
            และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

สิ่งที่แนบมาด้วย   1. ส าเนาหนังสือค าสั่งโรงเรียนบ้านบางจาก  จ านวน      1    ชดุ 
  2. ก าหนดการด าเนินกิจกรรมฯ    จ านวน     1    ชุด 
  3. ค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธี   จ านวน     1    ชุด 
  4. ค ากล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จ านวน     1    ชุด 

 

ตามที่ข้าพเจ้า นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ต าแหน่ง ครู คศ.1 เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเนื่องในโอกาส  
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ก าหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.30 – 11.30 น. นั้น 

เนื่องด้วยในวันและเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้เนื่องจากข้าพเจ้าได้ขอลากิจไป
โรงพยาบาล ซึ่งตรงกับวันนัด ข้าพเจ้าจึงได้ขอเสนอให้แต่งตั้ง นางสมพิศ  สินเปรม ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีแทนข้าพเจ้า และขอเสนอแต่งตั้งให้ นางสาวปริชมน สาอาจ 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.1 ซึ่งเป็นรองผู้ช่วยในการจัดกิจกรรม ด าเนินควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมแทน
ข้าพเจ้า แต่ตัวข้าพเจ้ายังด าเนินงานเตรียมงานก่อนวันงานให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันด าเนินกิจกรรม และเมื่อ
ข้าพเจ้ากลับมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากการลา จะรีบด าเนินการรายงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว   
แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                                                                     . 
                                                                     . 
                                                                     . 

(ลงชื่อ)                                       . 
       (นายตรี  ศตสังวัตสร์) 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
                  วันที ่27 พฤศจิกายน 2561 
 
 

(ลงชื่อ)                                     . 
                  (นายวุฒพิรรณ  คณาญาติ) 
        ต าแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านบางจาก 
                 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
 



ก าหนดการ 
จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑  

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวร้องเพลงชาต ิสวดมนต์ พร้อมกัน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. - ตวัแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นางสมพิศ สินเปรม 
       กลา่วรายงาน ต่อประธานในพิธ ี

 ๐๙.๒๐ – ๑๐.๓๐ น. - ประธานในพิธ ีนายตรี  ศตสังวตัสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       กลา่วค าน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ ์
               พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
     - ผู้รว่มพธิีรว่มกันร้องเพลงชาติไทย  
     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ 
                               พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๘๙ วินาที 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ประธานในพิธ ีนายตรี  ศตสังวตัสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
                               ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดในกิจกรรมเน่ืองในโอกาส   
                                  วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช   
                                บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

 
 
หมายเหต ุ    - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คอื สวมใส่เสื้อสีเหลือง 
     - การแต่งกาย ของนักเรยีน คือ สวมใส่เสื้อสีเหลือง หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค ากล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 

.............................................................................................................................................. 
 

 เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายตรี ศตสังวัตสร์ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
บางจาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ 
ที่แห่งนี้ ล้วนมีจิตใจตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร าลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ 
         ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จ
สวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   
ได้ทรงด ารงมั่น อยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่น ในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติ
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโทอันเกิดจากการ   ที่พระองค์ทรง
ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดน้ าทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของพสก
นิกร ให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง 
ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัด
ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี น าความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้พสกนิกรชาวไทยสามารถด าเนิน
ชีวิตด้วยความผาสุก มั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงการ
ท าหน้าที่บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ นับเป็นแนวทาง
ส าคัญ ท่ีปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา 
 แ ม้ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร  
จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชด าริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอก ออกผล และให้
ความร่ ม เย็น  พระบรมรา โชวาท  และพระราชด า รั ส ใน โอกาสต่ า งๆ  ยั งคง เปรี ยบ 
ดุจดังแสงสว่าง ที่คอยชี้น าแนวทางในการด ารงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจ
ของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป   
 
 



 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
จะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง 
และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ 
  ในโอกาสนี้ ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมใจกัน ยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร  
 

................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ากล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี 
ของ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ผู้กล่าวแทนโดย นางสมพิศ สินเปรม 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 

............................................................................................................................................. 
 
        กราบเรียนท่านประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก นาง
สมพิศ สินเปรม เป็นผู้กล่าวแทนนายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง     
ที่ท่านกรุณา ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้   
        เนื่องจาก 5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันส าคัญวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชน   
ชาวไทยให้ความส าคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ.2470 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง ก าหนด
วันส าคัญของชาติไทย มีใจความส าคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าการก าหนดให้วันที่ 5 
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติไทย ดังนี้  

1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2. เป็นวันชาติ 
3. เป็นวันพ่อแห่งชาต ิ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี      

และน้อมร าลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส          
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางจาก เป็นอย่างดีย่ิงเสมอมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1. เพื่อเป็นการน้อมร าลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี 



 3. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ       
 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการ กล่าวค า
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561       
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

................................. 
 

 


