
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนทับก่ี 
ท่ี  ๒๔ /๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................................................................ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  หมวดท่ี ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๔/๒๒๗๙  ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้
งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา   

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  อ้างถึง
บันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านทับกี่  ครั้งท่ี        ๒๔ /๒๕๖๓  ลงวันท่ี     ๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๓   ให้
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีปีการศึกษา   ๒๕๖๒๓ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน     ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการจัดท าร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 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 ๒๕๖๓ 

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  เหมสุทธิ   ต าแหน่ง ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๘. นายสักรินทร์   แปงใจ   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๙. นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๐. นางณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม  ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์  ต าหน่งครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 



 ๑๓. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ  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  ศิริ   ต าแหน่ง ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๑๙. นายพิเศษ  พายัพ   ต าแหน่ง นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ  ต าแหน่ง ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
   

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้วให้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน
ทับกี่   เพื่อรับความเห็นชอบต่อไป 
  ท้ังนี้ต้ังแต่   วันท่ี   ๑   เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ส่ัง      วันท่ี     ๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๓    
 

       ลงช่ือ           
        (นายศฤงคาร    หล้ากันหา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนทบัก่ี 

เร่ือง   เห็นชอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
................................................... 

 ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  ท าให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  และสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 และโรงเรียนบ้านทับกี่ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าร่วมประชุมวางแผน   เพื่อ
พิจารณาและเสนอแนะ  แผนการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ นั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ตามท่ีเสนอ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่   ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงลงนามเป็น
ส าคัญ 

                                           (ลงช่ือ)         
(นายสะดวก   สุภาษิ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่ 

(ลงช่ือ)          กรรมการ  (ลงช่ือ)                    กรรมการ 
        (นายสงกรานต์   สุภาษิ)            (นายดิเรกษร   วงศ์ค าจันทร์) 

(ลงช่ือ)           กรรมการ  (ลงช่ือ)             กรรมการ 
        (นางหนูกร   พิมพ์เสนา)            (นางล าไย   สุภาษิ) 

(ลงช่ือ)    กรรมการ            (ลงช่ือ)  กรรมการ 
        (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า)            (นายส ารอง     ศิริ) 

(ลงช่ือ)             กรรมการ  (ลงช่ือ) กรรมการและเลขานุการ 
        (นางเยาวเรศ   ค าบุดษิ)           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
 


