คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๒๘ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน รักษสิ่งแวดล.อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป2การศึกษา ๒๕๕๙
ด.วยโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม กําหนดดําเนินการประเมินผลกิจกรรมกิจกรรมจิตสาธารณะ
ประโยชน รักษสิ่งแวดล.อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.๔ – ม.๖) ประจําป2การศึกษา
๒๕๕๙ เพื่อเป:นการให.นักเรียนได.ลงมือทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการรักษาสิ่งแวดล.อมของโรงเรียนและชุมชน มีจิตสํานึกในการทําประโยชนต!อสังคมและสามารถทํางาน
ร!วมกับผู.อื่นได.อย!างมีความสุข ในวันศุกรที่ ๒๔ กุมพาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เพื่อให.การดําเนินงานเป:นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห!ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข.าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!ง
พระราชบัญญัติบริหารข.าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก.ไขเพิ่มเติม
จึงขอแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน รักษสิ่งแวดล.อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.๔ – ม.๖) ประจําป2การศึกษา ๒๕๕๙ ดังต!อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปDEา
ผู.อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๔) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน.าที่รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน.าที่รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน.ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน.ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร หัวหน.ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน.ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
และผู.ช!วยเลขานุการ
๑๑) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน.ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
และผู.ช!วยเลขานุการ
๑๒) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให.คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก.ไขปMญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให.เป:นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน.ากลุ!มบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๓) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครูประจําชั้น ม.๔/๕ หัวหน.าระดับชั้น
กรรมการ
๔) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร ครูประจําชั้น ม.๔/๑ รองหัวหน.าระดับชั้น
กรรมการ
๕) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครูประจําชั้น ม.๔/๑
กรรมการ
๖) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครูประจําชั้น ม.๔/๒
กรรมการ
๗) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครูประจําชั้น ม.๔/๒
กรรมการ
๘) นางปาริฉัตร ไวคํา
ครูประจําชั้น ม.๔/๓
กรรมการ
๙) นายปริญญา ศรีโบราญ
ครูประจําชั้น ม.๔/๓
กรรมการ
๑๐) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการ
๑๑) นางภัทรา การนา
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการ
๑๒) นายอมร สีหาโมก
ครูประจําชั้น ม.๔/๕
กรรมการ
๑๓) นายอรณพ คําแสน
ครูประจําชั้น ม.๔/๖
กรรมการ
๑๔) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยเวช ครูประจําชั้น ม.๔/๖
กรรมการ
๑๕) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครูประจําชั้น ม.๕/๕ หัวหน.าระดับชั้น
กรรมการ
๑๖) นายสานิตย มหาหิงค
ครูประจําชั้น ม.๕/๔ รองหัวหน.าระดับชั้น
กรรมการ
๑๗) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครูประจําชั้น ม.๕/๑
กรรมการ
๑๘) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครูประจําชั้น ม.๕/๑
กรรมการ
๑๙) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครูประจําชั้น ม.๕/๒
กรรมการ
๒๐) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครูประจําชั้น ม.๕/๓
กรรมการ
๒๑) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ครูประจําชั้น ม.๕/๔
กรรมการ
๒๒) Mrs. Angum Consilia
ครูประจําชั้น ม.๕/๔
กรรมการ
๒๓) นายพิสิทธิ์ ดรจันทรใต.
ครูประจําชั้น ม.๕/๕
กรรมการ
๒๔) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ครูประจําชั้น ม.๖/๑ หัวหน.าระดับชั้น
กรรมการ
๒๕) นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครูประจําชั้น ม.๖/๑ รองหัวหน.าระดับชั้น
กรรมการ
๒๖) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒
กรรมการ
๒๗) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครูประจําชั้น ม.๖/๒
กรรมการ
๒๘) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๖/๓
กรรมการ
๒๙) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครูประจําชั้น ม.๖/๓
กรรมการ
๓๐) นายพรพิชิต ทิทา
ครูประจําชั้น ม.๖/๔
กรรมการ
๓๑) นางมลิวัลย แสนแก.ว
ครูประจําชั้น ม.๖/๔
กรรมการ
๓๒) นายอุดม พิมพเทศ
ครูประจําชั้น ม.๕/๓
กรรมการและเลขานุการ
๓๓) นางภัทรา การนา
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
๓๔) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
๓๕) นางสาวศศิกานต ยามสุข ครูประจําชั้น ม.๕/๒
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
๓๖) นายเอกชัย ไชยรัตน
ครูประจําชั้น ม.๖/๕
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ

๓
มีหนาที่ ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน ดําเนินการ ประเมินผลกิจกรรม กํากับ ดูแล ติดตาม
ให.คําปรึกษานักเรียน เพื่อให.กิจกรรมดําเนินการเป:นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ บันทึกภาพ
กิจกรรม พร.อมทั้งเผยแพร!บนเว็บไซต
๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน จัดหารางวัล ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน.ากลุ!มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ
๓) นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
กรรมการ
๕) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๖) นางสาวมลิวัลย ยมโคตร
ครู คศ.๒
กรรมการ
๗) นางสาวรัตนา กนกหงษา
ครู คศ.๒
กรรมการ
๘) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๙) นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๑) นางกานติมา มูลทากุล
ครูผู.ช!วย
กรรมการ
๑๒) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๒
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานฝaายต!างๆ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
จัดหาน้ําดื่ม อาหารว!าง อาหารกลางวัน เกียรติบัตร รางวัล
๔. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
๑) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางภัทรา การนา
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการ
๓) นายเอกชัย ไชยรัตน
ครูประจําชั้น ม.๕/๕
กรรมการ
๔) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวศศิกานต ยามสุข ครูประจําชั้น ม.๕/๒
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมและเผยแพร!ต!อไป
ขอให.คุณครูและบุคลากรที่ได.รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน.าที่ที่ได.รับมอบหมายด.วยเรียบร.อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน.าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน.าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให.เกิดผลดี
แก!ทางราชการสืบไป ถ.าพบข.อผิดพลาดในการพิมพ ปMญหาข.อจํากัดอุปสรรคประการใด ข.อสงสัยใน
การปฏิบัติหน.าที่ให.แจ.งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก.ไข และรายงานให.ผู.อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก.ไขต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปDEา)
ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๔
กําหนดการ
กิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน& รักษ&สิ่งแวดลอม ป5การศึกษา ๒๕๕๙
วันศุกร&ที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ& พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
เวลา

รายการปฏิบัติ

๐๘.๑๐ น.
๐๘.๔๐ น.

• กิจกรรมพิธีหน.าเสาธง
• ครูประจําชั้น/นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ฟMงคําชี้แจงและแนวปฏิบัติ
• นักเรียนแยกพบหัวหน.าระดับและครูประจําชั้น
ที่จุดนัดหมาย เพื่อรับอุปกรณทําความสะอาด
/ลงพื้นที่
แบ<งนักเรียนเป=น ๓ กลุ<ม
กลุ<มที่ ๑ พัฒนาทําความสะอาดห.องเรียน
(ให.นักเรียนเตรียมผ.าขี้ริ้ว/กระดาษ
หนังสือพิมพมาเอง)
กลุ<มที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(รับอุปกรณทําความสะอาดที่จุดนัดหมาย)
กลุ<มที่ ๓ พัฒนาพื้นที่นอกโรงเรียนแบ!งเป:น ๓ ชุด
(รับถุงดําที่จุดนัดหมาย)

๐๙.๓๕ น.

๑๑.๔๕ น.

หมายเหตุ
• ครูประจําชั้นเช็คชื่อนักเรียนที่มา
เข.าร!วมกิจกรรม
• ม.๔ บริเวณลานพระพุทธ
• ม.๕ บริเวณหลังธนาคารโรงเรียน
• ม.๖ บริเวณหอประชุม
• ภายในห.อง/หน.าห.องเรียน/ระเบียง
กันสาดด.านหน.า
• ตามจุดที่รับผิดชอบในกิจกรรมรักษ
สิ่งแวดล.อม(วันพุธ คาบ ๗)
• ถุงปุcยให.ใส!ใบไม.ไปทิ้งที่บ!อปุcยหมัก
• ส!งตัวแทนห.องละ ๕ คนและ
ครูดูแลชุดละ ๒ คน

• นําส!งอุปกรณทําความสะอาดที่หัวหน.าระดับเพื่อ • นําส!งบริเวณหน.าห.อง
ส!งคืนงานอาคารสถานที่
กลุ!มบริหารทั่วไป
• ครูประจําชั้นประเมินผลการจัดกิจกรรม
(นําส!งครูอุดม พิมพเทศ ที่ห.องธนาคารโรงเรียน)

จุดพัฒนาพื้นที่นอกโรงเรียน แบงเปน ๓ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ (ม.๔) เริ่มตนที่หนาประตู ๑ - เลี้ยวขวาไปศูนย O-TOP - ถนนหลังตลาด – เลี้ยวซาย
มาหนาตลาด – รานเซเว$น – ศาลหลักเมือง – เขาโรงเรียน
ชุดที่ ๒ (ม.๕) เริ่มตนที่หนาประตู ๑ – เลี้ยวซายหนาวัดพระบาทฯ – เลี้ยวซายถนนขางรั้วโรงเรียน
- ขางเทศบาล - เลี้ยวซายไปศาลหลักเมือง - เขาโรงเรียน
ชุดที่ ๓ (ม.๖) เริ่มที่ประตูวัดพระบาท - ถนนบริเวณวัด - บันไดขึ้นพระใหญ$ – ถนนขึ้นพระใหญ$
- ลงบันได - เขาโรงเรียน

