คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๗ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมเลือกตั้งประธำนและคณะกรรมกำรนักเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

ด้ ว ยงานส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย นบ้ า นบางจาก ได้ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมเลื อ กตั้ ง ประธานและ
คณะกรรมการนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ดาเนินงานและขับเคลื่อนงานของโรงเรียนในรูปแบบของสภานักเรียน และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ บททั่ ว ไป ความมุ่ ง หมายและหลั ก การในมาตรา ๗ ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิต สานึกที่ถูกต้องเกี่ย วกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่ งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ จึง อาศัยอานาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญ ญั ติระเบียบบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญ ญั ติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จึงมีคาสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
อานวยการสนั บสนุ น และ ให้ คาปรึ กษาเพื่ อ ให้ก ารด าเนิน การเลื อกตั้ ง เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๙ นางสาวประภาพร จาเริญ 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
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๒.๒๔ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๒.๒๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. วางแผนประสานงาน จัด การประชุม เพื่อ หารู ปแบบวิธี การเลือ กตั้ง ให้เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศ
๒. ดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมกำรกลำงกำรเลือกตั้ง 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. จัดทาใบสมัคร ดาเนินการรับสมัคร
๒. จัดวัน เวลา ให้ผู้รับสมัครหาเสียง
๓. แจกจ่ า ยอุ ป กรณ์ ใ บรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ แ ละ บั ต รเลื อ กตั้ ง ตลอดจนแบบบั น ทึ ก ต่ า งๆ
ให้กรรมการประจาหน่วยโดยปฏิบัติภารกิจนี้บนเวทีกลางแจ้ง
๔. รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย
๔.๑ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
๔.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔.๖ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๔.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔.๙ นางสาวประภาพร จาเริญ 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. จัดสถานที่ในการเลือกตั้งในบริเวณที่กาหนดไว้ และ จัดเก้าอี้สาหรับผู้สมัคร โต๊ะลงลายมือชื่อ
๒. ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธีกร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย
๕.๑ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๕.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดเครื่องเสียงบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
๒. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกตั้งให้ถูกต้อง
๔. จัดป้ายแนะนาศูนย์ผู้สมัครทุกทีมวาง ณ จุดที่เหมาะสมในวันเลือกตั้ง
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. จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการเลือกตั้ง เพื่อแจกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผล
๒. สรุปผลการประเมินผลรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพแลพประสิท ธิผล บังเกิดผลดีต่ อทางราชการ ตามวัตถุ ประสงค์ ทุกประการ หากมี ปั ญ หา อุป สรรค
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

