
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๗๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน�าท่ีตรวจการประกอบอาหารกลางวันและ  
การตรวจการประกอบอาหารในแต�ละวัน ภาคเรียนท่ี ๒ ป0การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

เพ่ือให	การดําเนินการประกอบอาหารเป�นไปตามรายการอาหารท่ีกําหนดในแผนรายการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ	านบางจาก จึงขอเแต%งต้ังข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน	าท่ีตรวจการประกอบอาหาร
กลางวันและการตรวจการประกอบอาหารในแต%ละวัน ภาคเรียนท่ี ๒ ป0การศึกษา ๒๕๖๓ อําศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๓๙ แห%งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห%ง
พระราชบัญญัติข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให	ผู	บริหารสถานศึกษาเป�นผู	บังคับบัญชา
ข	าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จึงขอแต%งต้ังและมอบหมายบุคคล ดังต%อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ6ายอํานวยการ ประกอบด	วย  
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร=  ผู	อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ= ภู%กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน= เล%าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตน= เฟBCองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ       กรรมการ 
๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ให	คําปรึกษาสนับสนุนการดําเนินการต%างๆ ให	เป�นไปด	วยความเรียบร	อยสําเร็จตามวัตถุประสงค= 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด	วย 
๒.๑ นางสาววิไลลักษณ= ภู%กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน= เล%าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ       กรรมการ 
๒.๔ นางปGยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๖ นางสาวศศิธร จันทร=ชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๗ นางสาวณหทัย ปIอมชูแก	ว ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๙ นางสาวอัยย=  แก	วอาชา ครูผู	ช%วย        กรรมการ 
๒.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครูผู	ช%วย        กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู	ช%วย        กรรมการ 

 



๒.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช%วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวปาจารีย=  เศษโถ ครูผู	ช%วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจริยา จันทร=แดง ครูอัตราจ	าง                 กรรมการ 
๒.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย= ครูอัตราจ	าง             กรรมการ 
๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม           กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ= จิระอรุณพัฒน= พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๒๐ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ                 กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางจุฬารัตน= เฟBCองฟู ครูชํานาญการพิเศษ               กรรมการและผู	ช%วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี      จัดการดําเนินการให	มีคณะกรรมการประจําวัน ปฏิบัติหน	าท่ีตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ การแก	ไข
ปNญหาการส%งเสริมสนับสนุน การบันทึกข	อมูล การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนางานให	บรรลุวัตถุประสงค=และเปIาหมาย 
 

๓. คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหารกลางวันและการตรวจการประกอบอาหารในแต�ละวัน 
๓.๑ คณะกรรมการตรวจประจําวันจันทร8 ประกอบด	วย 

   ๑. นางจุฬารัตน= เฟBCองฟู    ครูชํานาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอัยย=  แก	วอาชา  ครูผู	ช%วย   กรรมการ 
   ๓. นางสาวจริยา จันทร=แดง  ครูอัตราจ	าง  กรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการตรวจประจําวันอังคาร ประกอบด	วย 
   ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชํานาญการ      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครูผู	ช%วย   กรรมการ 
   ๓. นางเตือนใจ สุระภา   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๓ คณะกรรมการตรวจประจําวันพุธ ประกอบด	วย 
   ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชํานาญการ      ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวศศิธร จันทร=ชนะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
   ๓. นางสาวณหทัย ปIอมชูแก	ว  ครู คศ.๑      กรรมการ 

๓.๔ คณะกรรมการตรวจประจําวันพฤหัสบดี ประกอบด	วย 
   ๑. นายรุจน= เล%าฮะ             ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางปGยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑  กรรมการ 
   ๓. นางจันทรกร วรทรัพย=   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๕ คณะกรรมการตรวจประจําวันศุกร8 ประกอบด	วย 
   ๑. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพิไล ธิการ   ครู คศ.๑            กรรมการ 
   ๓. นางสาววราพัณณ= จิระอรุณพัฒน=  ครูอัตราจ	าง  กรรมการ 

 



หน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจประจําวัน 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประจําวัน 
๒. ร%วมกันปฏิบัติงานตามภาระหน	าท่ีอย%างเหมาะสมครบถ	วน  

 
๔. คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหารกลางวันและการตรวจการประกอบอาหารประจําสัปดาห8 

ประกอบด	วย 
  ๑. นายรุจน= เล%าฮะ             ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชํานาญการ      กรรมการ 
  ๓. นางสาวพรพิไล ธิการ   ครู คศ.๑            กรรมการ 

หน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจประจําสัปดาห8 
๑. วางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประจําสัปดาห= 
๒. ร%วมกันปฏิบัติงานตามภาระหน	าท่ีอย%างเหมาะสมครบถ	วน  
๓. กํากับติดตามเร%งรัดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประจําวัน  
๔. ดําเนินการจัดการแก	ปNญหาการปฏิบัติงานเพ่ือให	บรรลุเปIาหมายเพ่ือให	เกิดผลดีกับนักเรียนและ

โรงเรียนฯ ดําเนินการประเมิลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

ให	คณะกรรมการท่ีได	รับคําสั่งแต%งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน	าท่ีได	รับมอบหมายอย%างเคร%งครัด เต็มความสามารถ
เพ่ือบังเกิดผลดีแก%นักเรียนและทางราชการต%อไป พร	อมท้ังให	ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข	าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ	านบางจาก ตามเอกสารแนบท	ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต%บัดนี้เป�นต	นไป หรือจนกว%าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 

 
                                                สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
                         

ลงชื่อ 
                     (นายตรี ศตสังวัตสร=) 

                                           ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน�าท่ีตรวจการประกอบอาหารกลางวันและ  

การตรวจการประกอบอาหารในแต�ละวัน ภาคเรียนท่ี ๒ ป0การศึกษา ๒๕๖๓ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๗๖ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร= ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ= ภู%กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๓ นายรุจน= เล%าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน= เฟBCองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางปGยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวศศิธร จันทร=ชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปIอมชูแก	ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย= แก	วอาชา ครูผู	ช%วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู	ช%วย  
๑๔ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู	ช%วย  
๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช%วย  
๑๖ นางสาวปาจารีย=   เศษโถ ครูผู	ช%วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร=แดง ครูอัตราจ	าง  
๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย= ครูอัตราจ	าง  
๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางสาววราพัณณ= จิระอรุณพัฒน= พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


