
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๑๒ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพำนักเรียนไปทัศนศกึษำโครงกำรพระรำชด ำริ 
ณ โครงกำรช่ังหัวมันตำมพระรำชด ำริ ต ำบลเขำกระปุก อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ตามท่ี โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ด าเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ เพื่อพานักเรียนไปทัศนศึกษาโครงการพระราชด าริ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ สามารถ
น าไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพและการเกษตร ซึ่งบัดนี้โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมี
ก าหนดการพานักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ จ านวน ๑๘๐ คน ไปทัศนศึกษาโครงการพระราชด าริ    
ณ โครงการช่ังหัวมันตามพระราชด าริ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพื่อให้การทัศนศึกษาโครงการพระราชด าริ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อาศัย
อ านาจตามความในมาตรฐาน ๓๙ วรรคหนึ่ง และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) - (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗  จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ประสาน หรือ แนะน า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๘ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

  ๑.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้ำที่  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการไปทัศนศึกษา จัดเตรียมเอกสารและ
ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำพำหนะส ำหรับพำนกัเรียนเดินทำงไปศึกษำ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๓.๕ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ติดต่อ ประสานงาน จัดหาและจัดจ้างพาหนะ ส าหรับเดินทางไปศึกษา โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นส าคัญ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน 

๔.๑ ครูประจ ำรถคันที่ ๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๑ , ๖/๑ ประกอบด้วย 
๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

๔.๒ ครูประจ ำรถคันที่ ๒ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๒ , ๖/๒ ประกอบด้วย 
๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๓ ครูประจ ำรถคันที่ ๓ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๑ , ๕/๒ ประกอบด้วย 
   ๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



มีหน้ำที่ ควบคุมดูแลเช็คช่ือนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางไปทัศนศึกษาของแต่ละ
ระดับช้ันท้ังไปและกลับ ก ากับเส้นทางไปทัศนศึกษาให้เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด ให้ความรู้แก่นักเรียนระหว่าง    
การเดินทาง จัดท าเอกสารใบความรู้และใบงานแจกให้แก่นักเรียน 

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย 
๕.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๗ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

  ๕.๙ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๐ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรับนักเรียนและคณะครูผู้ดูแล 

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 

  ๖.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ เบิกจ่ายเงินตามโครงการ และจัดเก็บใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
ส าหรับนักเรียน ส่งผู้รับผิดชอบโครงการ และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๗.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๗.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพและรวบรวมภาพท่ีได้จากการไปทัศนศึกษา ส่งมอบให้งานประชาสัมพันธ์หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๘.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ด าเนินการประเมิน จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการไปทัศนศึกษา และ

รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     
 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ    
อย่างมีประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

                                             ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงช่ือ 
                       (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพำนักเรียนไปทัศนศกึษำโครงกำรพระรำชด ำริ 

ณ โครงกำรช่ังหัวมันตำมพระรำชด ำริ ต ำบลเขำกระปุก อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 
วันศุกร์ท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๑๒ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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 นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๗ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  
๙ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  

๑๐ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๑ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

 


