
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนทับกี่ 
ที่   ๖๖ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................... 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๔/๒๒๗๙  ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้
งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา   

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  อ้างถึง
บันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านทับกี่  ครั้งที่     /๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒   ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีปีการศึกษา   ๒๕๖๒  เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน     ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการจัดท าร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔.นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕.นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๒.คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔. นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕. นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖. นางสาวมยุรี  เหมสุทธ ิ  ต าแหน่ง ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุดารัตน์  สีหะวงษ์  ต าแหน่ง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๘. นายสักรินทร์   แปงใจ   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๙. นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๐. นางณัฐฐาภรณ์   กุลแจม่  ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 



 
 
 ๑๑. นายกฤตยา   ค าพิลา   ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๑๓. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ  ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์  ต าแหน่งครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๕.นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ  ต าแหน่งครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๖. นายมนัญชัย  กันเจิม   ต าแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาววิไล  ศิร ิ   ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๑๙. นายพิเศษ  พายัพ   ต าแหน่ง นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ  ต าแหน่ง ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
   

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน
ทับก่ี   เพื่อรับความเห็นชอบต่อไป 

 
  ทั้งนี้ตั้งแต่   วันที่   ๒   เดือน   เมษายน     พ.ศ.๒๕๖๑ 

    สั่ง   วันที่  ๒๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

       ลงชื่อ       
        (นายศฤงคาร    หล้ากันหา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนทับกี่ 

เรื่อง   เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

................................................... 
 ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ  ท าให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่ างมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 และโรงเรียนบ้านทับกี่ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมวางแผน  เพ่ือ
พิจารณาและเสนอแนะ  แผนงาน/โครงการส าหรับพัฒนาโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  นั้น  
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ร่วมกันพิจารณา  และให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวัย       
๒. โครงการพัฒนางานวิชาการ        
๓. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      
๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร         
๕. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(NT,O-Net) ตามแนวทาง PLC    
๖. โครงการพัฒนากิจกรรมดนตรี -นาฎศิลป์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและอีสาน  
๗. โครงการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสูการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
๘. โครงการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่     
๙. โครงการปรับปรุงห้องสมุด  ๓  ดี        
๑๐. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
๑๑. โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (To Be Number  One)   
๑๒. โครงการฝึกทักษะการงานงานวิชาชีพ       
๑๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน      
๑๔. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล     
๑๕. โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๒ และอบรมปฏิบัติธรรม   

 ๑๖. โครงการนิเทศภายใน         
๑๗. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว  
      พระราชด าริ 

 ๑๘.โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๑๙. โครงการการบริหารการเงินและบัญชีในโรงเรียน   



    
๒๐. โครงการระดมทุนจัดท าผ้าป่าเพื่อการศึกษา      
๒๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
๒๒. โครงการอาหารกลางวัน         
๒๓. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน    
๒๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – เยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนพักนอน  
      ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน        
๒๕. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ   
๒๖. โครงการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันส าคัญ และความสัมพันธ์ชุมชน   
๒๗. โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือ ๓ ดี   
๒๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค  
๒๙. โครงการกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือศูนย์การเรียนรู้      
๓๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน    
๓๑. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬากลุ่ม และกีฬา สพป.     
๓๒. โครงการจัดอาหารเสริม(นม)       
๓๓. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
๓๔. โครงการจัดซื้อ/จัดหา /ซ่อมแซม สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
๓๕.โครงการระบบน้ าประปาและน้ าดื่มในโรงเรียน 
๓๖.โครงการคัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่ ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงลงนามเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
(นายสะดวก   สุภาษิ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับก่ี 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
            (นายสงกรานต์   สภุาษิ)                 (นายช านาญ   ศิริ) 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
            (นางสุพิส   ค าบุดษิ)                (นางสังวาลย์  พิมพ์พุฒิ) 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
            (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า)                  (นายอดุลย์   ค าภู) 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ    (ลงชื่อ)..........................................กรรมการและเลขานุการ 
            (นางเยาวเรศ   ค าบุดษิ)     (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 


