
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๘๔ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน  
ภำคเรียนที่ ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านบางจาก ด าเนินโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จากการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านองกร์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยขัดสรรให้กับนักเรียนช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ คนละ ๒๐ บาท ต่อวัน จ านวน ๒๐๐ วัน ต่อคน 

ต่อปีการศึกษานั้น 
เพื่อให้การด าเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบางจาก บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์และ

เจตจ านงถึงแนวทางการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังผู้มีรายช่ือต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑. คุณร าไพ  บรรเริงศร ี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประธานกรรมการ 
๒. คุณสายัณ   แจงเจริญ  คณะกรรมการท่ีปรึกษา    กรรมการ 
๓. คุณวิศิษฐ์   เป่ียมสวัสด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๔. คุณพละ  เป่ียมสวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๕. คุณรัตนา  อ าพันทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๖. คุณกมล  สาจ๋ิว  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
๘. คุณปณิญา  พัฒนโก  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
๙. คุณไชยา  กันเดช  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
๙. สท.ธนนันท์   แย้มพราย กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
๑๐. นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาหารและโภชนาการ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ อย่างพอเพียง 

เหมาะสม สะอาด ถูกหลักโภชนาการ 

๒. ก ากับ ติดตามด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ และเจตจ านงถึงแนว
ทางการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

 



๓. ประสานคณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านบางจาก กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน ประกอบด้วย 

๑. นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีโครงการอาหารกลางวัน 
๓. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีโครงการอาหารกลางวัน 
๔. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ. สป. เจ้าหน้าท่ีโครงการอาหารกลางวัน 

มีหน้ำที่    
๑. ศึกษาและด าเนินการจัดท าส ารับอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับคุณภาพ

อาหารตามหลักโภชนาการท่ีดี เสนอผู้อ านวยการพิจารณาล่วงหน้ารายสัปดาห์ และประสานแม่ครัวเพื่อจัดรายการ
อาหารตามรายการอาหารแต่ละสัปดาห์ 

๒. ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการอาหารกลางวันให้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สู งสุดกับ
นักเรียนด้านคุณภาพ ปริมาณอาหารตามหลักโภชนาการ ความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

๓. ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการอาหารกลางวันให้ด าเนินงานโครงการรเพื่อลดภาวะโภชนาการของ
นักเรียนให้น้อยลง 

๔. จัดสถานท่ีด าเนินโครงการ จัดเตรียมอาหาร ก าหนดเจ้าหน้าท่ี บุคลากร ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการท่ี
เหมาะสมชัดเจน 

๕. ด าเนินโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างพอเพียงและครบทุกคน ภายใต้ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครุ บุคลากร โดยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖. ครูประจ าช้ัน/ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ น านักเรียนแต่ละห้องเรียนมารับประทานอาหารท่ีโรงอาหาร
และตรวจสอบดูและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กิริยามารยาทในการรับประทานอาหาร อบรมให้เป็นไปตามมารยาท
ทางสังคมและโรงเรียนวิถีพุทธ 

๗. ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารตามบันทึกตกลงจ้าง ประเมินผลหากไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงจ้าง      
รายงานผู้อ านวยการหรือกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการอ านวยการพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 



คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวัน ประกอบด้วย 
๑. นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นางปิยภร โพธิ์งาม          ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ศึกษาและด าเนินการจัดท าส ารับอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับคุณภาพ

อาหารตามหลักโภชนาการท่ีดี เสนอผู้อ านวยการพิจารณาล่วงหน้ารายสัปดาห์ และประสานแม่ครัวเพื่อจัดรายการ
อาหารตามรายการอาหารแต่ละสัปดาห์ 

๒. จัดท าเอกสารจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ
ด าเนินการตรวจรับในแต่ละวัน 

๓. ประสานคณะกรรมการด าเนินโครงการอาหารกลางวัน คณะกรรมการตรวจรับเพื่อด าเนินการตามบทบาท
หน้าท่ี 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจรับอำหำรกลำงวัน ประกอบด้วย 

๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

มีหน้ำที่    
    ๑. พิจารณาตรวจสอบรายการอาหาร ปริมาณ คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ ปริมาณอาหารตาม
รายการอาหารของแต่ละวัน หากเป็นไปตามคุณภาพ มาตรฐาน ด าเนินการตรวจรับอาหาร 

    ๒. หารอาหารท่ีตรวจรับไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานตามบันทึกข้อตกลง เสนอแนะคณะกรรมการ
อ านวยการ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างต่อไป 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒   
 

               ลงช่ือ 
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่ ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๘๔ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  

 


