
 
ค าส่ังกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝ่ังยมสามัคคี 

ท่ี ๔ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี  

”””””””””””””””””””””””” 
อ านาจตามระเบียบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัยเขต ๑ ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และศูนย์

ประถมศึกษาอ าเภอ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดท่ี ๒ ว่าด้วยโครงสร้างและหน้าท่ีของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและศูนย์
ประถมศึกษาอ าเภอ ข้อ ๒๓ (๓) (๖) อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัยเขต ๑ ว่าด้วย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และ ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดท่ี ๒ ว่าด้วยโครงสร้างและหน้าท่ีของกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนข้อ ๒๓   และอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๔ วรรค ๓ และมาตรา ๓๖  กฎกระทรวงว่าด้วย ก าหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ และข้อ ๕   พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๓๙  ประกอบกับมาตรา ๓๓  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานใน
กิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันท่ี  ๑๕-๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังนี้ 
           ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการศึกษาดูงานของคณะครูภายในกลุ่ม 
เครือข่ายโรงเรียนสองฝ่ังยมสามัคคี  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
             ๑.๑ นายประกิจ  สีนวล    ประธานกลุ่มเครือข่าย  ประธานกรรมการ 
             ๑.๒ นายกฤษณะ วุ่นอ่อน    รองประธานกลุ่มเครือข่าย  รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายพรชัย  ใบไม้            ผู้อ านวยการโรงเรียนประดู่เฒ่า  กรรมการ 
              ๑.๔ นายบุญยัง  เอี่ยมเซี้ยว      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเรื่อง  กรรมการ 
    ๑.๕ นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา   กรรมการ 
              ๑.๖ นายณรงค์  ภาคภูมิ     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการ 
              ๑.๗ นายจักรกฤษณ์  ใจทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) กรรมการ 
              ๑.๘ นายเกษม  อบเชย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน  กรรมการ 
     ๑.๙ นายสุภัค   พวงขจร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชาฯ) กรรมการ 
               ๑.๑๐ นายชนนันท์  ขันทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ 
               ๑.๑๑นายอดิวิชญ์  ทองหล่อ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสงฆาราม  กรรมการ 
               ๑.๑๒ นายสิริเวศน์  เกตุทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตูม  กรรมการ 
               ๑.๑๓ นางสาวกฤตติกา แพรบุตร ครูโรงเรียนวัดหางตลาด กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 
 
 
๒. คณะกรรมการจัดหาติดต่อรถเดินทางและตรวจสอบสภาพรถยนต์ 
มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานการจัดการหารถยนต์รับจ้าง   ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

เหมาะแก่การขับขี่ด้วยความปลอดภัย และจัดคณะครู แต่ละโรงเรียนในรถแต่ละคัน  กรรมการประกอบด้วย 
              ๒.๑ นายจักรกฤษณ์  ใจทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) ประธานกรรมการ 
              ๒.๒ นายเกษม  อบเชย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน  กรรมการ 
   ๓. คณะกรรมการจัดหาที่พัก จัดอาหาร และเคร่ืองด่ืม  

มีหน้าที่ จัดหาท่ีพัก  จัดหาอาหาร  จัดหาสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ประมาณการรายจ่าย เบิก-จ่ายเงินท่ีใช้
ในการจัดหาท่ีพัก และจัดหาอาหาร – น้ าด่ืม แก่คณะครู  กรรมการประกอบด้วย 
             ๓.๑ นายกฤษณะ  วุ่นอ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ   ประธานกรรมการ 

   ๓.๒ นายชนนันท์  ขันทอง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองหญ้าปล้อง     กรรมการ 
   ๓.๓ นายสุภัค  พวงขจร     ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเกาะนอก(ประชาฯ)  กรรมการ 
   ๓.๔ นายอดิวิชญ์  ทองหล่อ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดสงฆาราม   กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการการเงิน  
มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่าย ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   บันทึกรายรับ   

รายจ่าย  เพื่อรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการกลุ่มเคร่อข่ายโรงเรียน  เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม กรรมการ
ประกอบด้วย 

  ๔.๑ นายชนนันท์  ขันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายสุภัค  พวงขจร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชาฯ)  กรรมการ 
  ๔.๓ นายอดิวิชญ์  ทองหล่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสงฆาราม   กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการด าเนินงานด้านพิธีการ 
มีหน้าที่  ในการจัดการพิธีบ่ายศรีงานเกษียณ   อุปกรณ์ในการพิธีกิจกรรมเกษียณ  การจัดท าไวนิวส์   

ช่อดอกไม้ท่ีระลึก  ตลอดจนพิธีการต่างๆในงานเกษียณ   ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นายณรงค์  ภาคภูมิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)   ประธานด าเนินการ 
           ๖.๒  นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้ ครูโรงเรียนวัดหางตลาด   กรรมการ 

๗.คณะกรรมการบันทึกภาพ 
มีหน้าที่ บันทึกภาพการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี   กิจกรรมต่างๆ เพื่อน ามาเสนอผลงาน และ

ประกอบการรายงาน  กรรมการประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายขวัญเมือง  มั่นคง   ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ    ครูโรงเรียนวัดหางตลาด  กรรมการ 
  ๗.๓ นายภูวนาท เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  กรรมการและเลขานุการ 
๙. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  
มีหน้าที่ สังเกต ติดตาม ประเมินผล รวบรวมภาพถ่ายจัดท ารูปเล่ม รายงานเสนอกลุ่มเครือข่าย กรรมการ

ประกอบด้วย 
   



   ๙.๑  นายประกิจ  สีนวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด   ประธานกรรมการ 
   ๙.๒  นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร ครูโรงเรียนวัดหางตลาด   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. คณะกรรมการประสานงานศึกษาดูงานระหว่างรถยนต์แต่ละคัน 
มีหน้าที่    ประสานงานระหว่างเดินทางในรถยนต์แต่ละคัน  นับจ านวนบุคคล  ความพร้อมขณะเดินทาง

ประชาสัมพันธ์ระหว่างเดินทาง   กรรมการประกอบไปด้วย 
๑๐.๑  นายกฤษณะ  วุ่นอ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่างฯ) ประธานกรรมการ 
๑๐.๒   นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้  ครูโรงเรียนวัดหางตลาด             กรรมการ 
๑๐.๓  นายวิชาญ   เพิ่มพรม    ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชาฯ) กรรมการ 
๑๑.  คณะกรรมการประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน 
มีหน้าที่  ประสานหน่วยงานท่ีศึกษาดูงาน  เช่น  สถานศึกษา   แหล่งเรียนรู้ที่ก่อประโยชน์ต่อการจัด

การศึกษา  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรท่ีไปศึกษาดูงาน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑  นายกฤษณะ  วุ่นอ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นายสุภัค  พวงขจร     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชาฯ)  กรรมการ 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับคาส่ังแต่งต้ังตามคาส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 

ความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีในการศึกษาดูงานต่อไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                         
                          (  นายประกิจ    สีนวล   ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
              ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝ่ังยมสามัคคี 


