
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที่  ๕๒๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

กำรบริหำรงำนกำรเงิน พัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยำ)  
-------------------------------------------------------------------- 

              ด้วยโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยำ) ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของครู          
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร ในด้ำนกำรบริหำรงำนเงิน พัสดุ        
และสินทรัพย์ งำนนโยบำยและแผน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ในกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้  
นอกสถำนที่ ก ำหนดกำรศึกษำดูงำนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.        
ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    

 

    เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 วำ่ที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นำยสำธิต  แสงปิยะ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำงนงพงำ  อิสสอำด 
 นำยปลื้ม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำงสำวสมำพร สมสืบ 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

   

หน้ำที่   ๑.  ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
           ๒.  ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
      

                                                  คณะกรรมการด าเนินงาน    
นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย 
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย 

คร ู 
คร ู

กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑.  วำงแผน ด ำเนินกำร ในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
          ๓.  ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
          



 -๒- 

                                                  คณะกรรมการฝา่ยสถานที่ 
นำยเกษม  เมำลิทอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                               รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์                        ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี         คร ูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมสถำนที่ ประดับตกแต่ง บริเวณโรงเรียนให้พร้อมกับกำรจัดกิจกรรม  
๒. จัดห้องประชุมเพชรรำชำ ใช้เป็นสถำนทีร่ับกำรศึกษำดูงำนให้สวยงำม เป็นเรียบร้อย ดังนี้  

➢ ท ำควำมสะอำด ประดับตกแต่งให้สวยงำม 
➢ จัดโต๊ะรับลงทะเบียน จ ำนวน ๑ ชุด  
➢ จัดโต๊ะ และเก้ำอ้ี ส ำหรับคณะศึกษำดูงำน 
➢ จัดโต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำง น้ ำ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ๑ ชุด  
➢ ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องน้ ำให้สะอำด สวยงำม และมีผู้ดูแลตลอดงำน 

๓. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

                                              คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                     ครู                                       ประธำนกรรมกำร 
              นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม                คร ู                                      รอง ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น              คร ู                                                                   กรรมกำร 
              นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์            ครู                                       กรรมกำร 
              นำงสำวพัชรี  บัวอำจ                    ครู                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมระบบแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์  ณ ห้องประชุมเพชรรำชำ  
 ๒. จัดท ำป้ำยกำรจัดกิจกรรม ณ หอ้งประชุมเพชรรำชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 
 
 

 

 
 

ยินดีต้อนรับ 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 
วันพฤหสับดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
    นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู     ประธำนกรรมกำร 
    นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู     รองประธำนกรรมกำร                          
    นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู     กรรมกำร 
    นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครผูู้ช่วย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่  ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดกำรศึกษำดูงำน  
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกำรศึกษำดูงำนลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอ   
นำยศักรนิทร ์ วงษ์แหยม                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงพรรณี  เกตุถำวร                        ครู ช ำนำญกำร 
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                   คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                   ครู 
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย            ครู                                    
 

   ประธำนกรรมกำร 
   รองประธำนกรรมกำร 
   กรรมกำร 
   กรรมกำร 
   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่   ๑. จดัเตรียมข้อมูล เรียบเรียงสคริปต์กำรน ำเสนอผลงำนตำมกลุ่มงำน 
           ๒. ควบคุม ก ำกับดูแล กำรน ำเสนอให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
           ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   
นำยศักรนิทร ์ วงษ์แหยม                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย            ครู  
 

   ประธำนกรรมกำร 
   กรรมกำร 

หน้ำที่   ๑. จัดล ำดับขั้นตอนพิธีกำรในกำรอบรม และด ำเนินกำรอืน่ๆ บนเวที  
           ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

                                  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                   ครู ช ำนำญกำร       
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                        ครู  
นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ              ครผูู้ช่วย 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์                 ครู 
 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมอำหำรว่ำง  เครื่องดื่ม ส ำหรับคณะศึกษำดูงำน  
          ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
     นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนกัแน่น       ครู    ประธำนกรรมกำร 
     นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์        ครู    รองประธำนกรรมกำร  
     ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร        ครผูู้ชว่ย   กรรมกำร  
     นำยธรรมนูญ  ระวังใน        ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
     นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร                 ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 -๔- 

หน้ำที่  ๑. ด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องคัดกรองบริเวณหน้ำห้องประชุมเพชรรำชำ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองคณะศึกษำดูงำน ครู และผู้ร่วมงำนทุกคน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
    นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครู    ประธำนกรรมกำร  
    นำงสำวณัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู    รองประธำนกรรมกำร  
    นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์            ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ด ำเนินกำรประเมินผล สรุปจัดท ำรำยงำน  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

 

              ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือบังเกิด 
   ผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำร 

                          สั่ง   ณ   วันที่  ๒๓  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

                                                 
                                                                        

              (นำยประจวบโชค  สร้อยสม)  
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -๕- 
 

      

ก าหนดการศึกษาดูงานการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ งานนโยบายและแผน 
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

เวลา รายการ/กิจกรรม 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. -  พิธีกรกล่ำวต้อนรับ  

-  นำยประจวบโชค สร้อยสม ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”       
   กล่ำวต้อนรับ 
-  แนะน ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
-  เรียนเชิญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์) กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ 
   กำรศึกษำดูงำน 
-  น ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   >> กลุ่มงำนแผนงำน 
   >> กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์ 
   >> กลุ่มงำนกำรเงิน 
 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษำเอกสำรหลักฐำนสภำพจรงิ ณ หอ้งงบประมำณ 
   และแผนงำน  
   >> กลุ่มงำนแผนงำน 
   >> กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์ 
   >> กลุ่มงำนกำรเงิน 
-  กำรซักถำม/ตอบ ประเด็นข้อสงสัย 
-  สรุปภำพกระบวนกำรบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำนในภำพรวม 
 

 

 
 

  หมายเหต ุ  - ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
         - กำรแต่งกำย : ชุดผ้ำไทย 
 
 


