
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๗ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเลือกต้ังประธำนและคณะกรรมกำรนักเรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
 

ด้วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานและ
คณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ด าเนินงานและขับเคล่ือนงานของโรงเรียนในรูปแบบของสภานักเรียน และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา ๗ ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานกิจกรรมเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอ าศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าส่ังแต่งต้ังให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ี ดังน ี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   อ านวยการสนับสนุน และ ให้ค าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินการเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ 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 นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. วางแผนประสานงาน จัดการประชุม เพื่อหารูปแบบวิธีการเลือกต้ังให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศ 

๒. ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรกลำงกำรเลือกต้ัง ประกอบด้วย 
๓.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าใบสมัคร ด าเนินการรับสมัคร 
๒. จัดวัน เวลา ให้ผู้รับสมัครหาเสียง 
๓. แจกจ่ายอุปกรณ์ใบรายช่ือผู้มี สิทธิและ บัตรเลือกต้ังตลอดจนแบบบันทึกต่างๆ              

ให้กรรมการประจ าหน่วยโดยปฏิบัติภารกิจนี้บนเวทีกลางแจ้ง 
๔. รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 



๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
๔.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๔.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 
๔.๒๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดสถานท่ีในการเลือกตั้งในบริเวณท่ีก าหนดไว้ และ จัดเก้าอี้ส าหรับผู้สมัคร โต๊ะลงลายมือช่ือ 
๒. ดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี 

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธีกร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. จัดเครื่องเสียงบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
๒. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากท่ีสุด 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกตั้งให้ถูกต้อง 
๔. จัดป้ายแนะน าศูนย์ผู้สมัครทุกทีมวาง ณ จุดท่ีเหมาะสมในวันเลือกตั้ง 

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

         ๖.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพวีดีทัศน์และภาพนิ่ง เพื่อเก็บเหตุการณ์เลือกตั้งให้เหมาะสม 



๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๗.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการเลือกตั้ง เพื่อแจกให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องประเมินผล 
๒. สรุปผลการประเมินผลรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป    

 
ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี

ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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