
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๒ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตรวจการประกอบอาหารกลางวันและ  

การตรวจการประกอบอาหารในแตละวัน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เพื่อใหการดำเนินการประกอบอาหารเปนไปตามรายการอาหารท่ีกำหนดในแผนรายการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานบางจาก จึงขอเแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตรวจการประกอบอาหาร

กลางวันและการตรวจการประกอบอาหารในแตละวัน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหง

พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จึงขอแตงต้ังและมอบหมายบุคคล ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝายอำนวยการ ประกอบดวย  

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครชูำนาญการพิเศษ               กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  คร ูคศ.๑       กรรมการ 

๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครชูำนาญการ                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ใหคำปรึกษาสนับสนุนการดำเนินการตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยสำเร็จตามวัตถุประสงค 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๒.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๕ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๖ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๗ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑                กรรมการ 

๒.๘ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๙ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง       กรรมการ 

๒.๑๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

 

 



๒.๑๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒.๑๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ                 กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๕ นางจุฬารัตน เฟองฟู ครชูำนาญการพิเศษ               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี      จัดการดำเนินการใหมีคณะกรรมการประจำวัน ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ การแกไข

ปญหาการสงเสริมสนับสนุน การบันทึกขอมูล การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลและการ

พัฒนางานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

๓. คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหารกลางวันและการตรวจการประกอบอาหารในแตละวัน 

๓.๑ คณะกรรมการตรวจประจำวันจันทร ประกอบดวย 

   ๑. นางจุฬารัตน เฟองฟู    ครชูำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๓. นางสาวจรยิา จันทรแดง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการตรวจประจำวันอังคาร ประกอบดวย 

   ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๓. นางเตือนใจ สุระภา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๓ คณะกรรมการตรวจประจำวันพุธ ประกอบดวย 

   ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวศศิธร จันทรชนะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑      กรรมการ 

๓.๔ คณะกรรมการตรวจประจำวันพฤหัสบดี ประกอบดวย 

   ๑. นายรุจน เลาฮะ             ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวประภาพร จำเริญ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๓. นางจันทรกร วรทรัพย   พี่เล้ียงเด็กอนุบาล กรรมการ 

๓.๕ คณะกรรมการตรวจประจำวันศุกร ประกอบดวย 

   ๑. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ   ครู คศ.๑            กรรมการ 

   ๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

 

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจประจำวัน 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประจำวัน 

๒. รวมกันปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีอยางเหมาะสมครบถวน  

 

 

 



๔. คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหารกลางวันและการตรวจการประกอบอาหารประจำสัปดาห 

ประกอบดวย 

  ๑. นายรุจน เลาฮะ             ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  ๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชำนาญการ      กรรมการ 

  ๓. นางสาวพรพไิล ธิการ   ครู คศ.๑            กรรมการ 

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจประจำสัปดาห 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประจำสัปดาห 

๒. รวมกันปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีอยางเหมาะสมครบถวน  

๓. กำกับติดตามเรงรัดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประจำวัน  

๔. ดำเนินการจัดการแกปญหาการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหเกิดผลดีกับนักเรียนและ

โรงเรียนฯ ดำเนินการประเมิลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน  

 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับคำส่ังแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด เต็มความสามารถ

เพื่อบังเกิดผลดีแกนักเรียนและทางราชการตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง 

 

                                                ส่ัง ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
                         

ลงช่ือ 

                     (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตรวจการประกอบอาหารกลางวันและ  

การตรวจการประกอบอาหารในแตละวัน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๒ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

๑๕ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๑๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 


