คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๙๖ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน
(กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม) ป3การศึกษา ๒๕๖๒
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเห็นถึงความจําเป:นอย!างยิ่งและมีพระราชปณิธานที่จะเร!งอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมให+คืนกลับสู!สภาพเดิมโดยเร็ว แนวทางพระราชดําริ คือ ให+เด็กและเยาวชน
เรียนรู+เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม ด+วยทรงเล็งเห็นว!าเด็กและเยาวชนเหล!านี้ จะเป:นแรงผลักดัน
สําคัญในอนาคตให+เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู!การรักษาและใช+ทรัพยากรของชุมชนอย!างมีประสิทธิภาพ
โดยไม!ทําลายสิ่งแวดล+อม ซึ่งเป:นการรักษาสมบัติของตนเองไว+ จึงมีพระราชดําริให+มีโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมขึ้น โดยในขั้นแรกมุ!งปลูกฝBงจิตสํานึกแก!เด็กและเยาวชนให+เห็นคุณค!า
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรัก หวงแหน ร!วมมือกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล+อมด+วยตัว
ของเขาเอง ทรงมีพระราชดําริให+เด็กและเยาวชนได+เรียนรู+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม โดยจัดการ
เรียนการสอนด+านสิ่งแวดล+อมศึกษาในโรงเรียนของโครงการฯ เริ่มตั้งแต!การทําหลักสูตร การฝCกอบรมครูผู+สอน
การจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให+เด็กและเยาวชนมีความรู+ความเข+าใจ รู+คุณค!าทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล+อม รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งแวดล+อมเปลี่ยนแปลง เช!น ปDาไม+ถูกทําลาย พิษภัยของควันไฟ จาก
การเผาปDา การเรียนรู+ด+วยการเข+าไปมีส!วนร!วมในการจัดการปDาชายเลน เช!น ที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ+านนํ้าแดง จังหวัดจันทบุรี เรียนรู+ประโยชนของหญ+าแฝกในการช!วยอนุรักษดินและนํ้า การอนุรักษความ
หลากหลายพันธุกรรมพืช เรียนรู+ภูมิปBญญาท+องถิ่นที่เกี่ยวข+อง นอกจากนั้นยังทรงให+มีการรณรงคเผยแพร!
ประชาสัมพันธสู!ประชาชนให+ตระหนักและมีจิตสํานึกร!วมกัน และช!วยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล+อมในถิ่นของตน
ประกอบกับการศึกษาในปBจจุบันให+ความสําคัญกับการพัฒนาผู+เรียน โดยยึดผู+เรียนเป:นสําคัญมากขึ้น
มุ!งหวังให+ผู+เรียนมีพัฒนาการแบบองครวม กล!าวคือ ให+เป:นคนดี คนเก!ง คนมีความสุข หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนที่มุ!งให+ผู+เรียนได+พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ พัฒนาอย!างรอบด+านเพื่อความเป:นมนุษยที่สมบูรณทั้งร!างกาย สติปBญญา อารมณ และสังคม
เสริมสร+างให+เป:นผู+มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝBงและสร+างจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อ
สังคม สามารถจัดการตนเองได+ และอยู!ร!วมกับผู+อื่นอย!างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู+เรียนมุ!งพัฒนาผู+เรียน
ให+ใช+องคความรู+ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู+ ๘ กลุ!มสาระการเรียนรู+ และประสบการณของผู+เรียนมา
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช!วยให+ผู+เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ อันได+แก! ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
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การคิด ความสามารถในการแก+ปBญหา ความสามารถในการใช+ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช+เทคโนโลยี
ซึ่งจะส!งผลให+การพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะการทํางานและอยู!ร!วมกับผู+อื่นในสังคมได+
อย!างมีความสุขในฐานะเป:นพลเมืองไทยและพลโลก อันได+แก! รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ใฝDเรียนรู+ อยู!อย!างพอเพียง มุ!งมั่นในการทํางาน รักความเป:นไทยและมีจิตสาธารณะ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาอันได+แก!มีคุณธรรม จริยธรรม และค!านิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดล+อม มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร!วมกับผู+อื่นได+ และมีเจตคติที่ดีต!อ
อาชีพสุจริต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสร+างสรรค
คิดไตร!ตรองและมีวิสัยทัศน มีความรู+และทักษะที่จําเป:นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู+
ด+วยตนเอง รักการเรียนรู+ และพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด+านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ประพฤติปฏิบัติตนตามค!านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ คือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส!วนรวม กตัญLูต!อพ!อแม! ผู+ปกครอง ครูบาอาจารย ใฝDหาความรู+ หมั่นศึกษาเล!าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ+อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีต!อผู+อื่น เผื่อแผ!และ
แบ!งปBน เข+าใจเรียนรู+การเป:นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป:นประมุขที่ถูกต+อง มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย ผู+น+อยรู+จักการเคารพผู+ใหญ!มีสติรู+ตัว รู+คิด รู+ทํา รู+ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ+าอยู!หัว รู+จักดํารงตนอยู!โดยใช+หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ+าอยู!หัว รู+จักอดออมไว+ใช+เมื่อยามจําเป:น มีไว+พอกินพอใช+ ถ+าเหลือก็แจกจ!ายจําหน!าย และพร+อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร+อม เมื่อมีภูมิคุ+มกันที่ดี มีความเข+มแข็งทั้งร!างกาย และจิตใจ ไม!ยอมแพ+ต!ออํานาจ
ฝDายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต!อบาปตามหลักของศาสนา คํานึงถึงผลประโยชนของส!วนรวม
และของชาติมากกว!าผลประโยชนของตนเอง
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมจึงกําหนดให+นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกร!วมได+ร!วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม) ซึ่งเป:นกิจกรรม
ที่ส!งเสริมให+นักเรียนบําเพ็ญตนให+เป:นประโยชนต!อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะ
อาสาสมัคร เพื่อช!วยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให+มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เพื่อช!วยสร+างสรรคสังคมให+อยู!ร!วมกันอย!างมีความสุข
เพื่อให+การดําเนินกิจกรรมเป:นไปด+วยความเรียบร+อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปNาหมายที่กําหนด
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา
๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก+ไขเพิ่มเติม
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ+างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข+อง
จึงขอแต!งตั้งบุคลากรต!อนี้เป:นคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน (กิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม) ป3การศึกษา ๒๕๖๒
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๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม

ที่ปรึกษา

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปTUา
ผู+อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายอมร สีหาโมก
หัวหน+ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๕) นายอรณพ คําแสน
หัวหน+ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๖) นางภัทราภรณ ลิมปWนิศากร หัวหน+ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๗) นางอุไร ครองผา
หัวหน+ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๘) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๙) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน+ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให+คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให+การดําเนินงาน
เป:นไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
คณะคุณครู พนักงานราชการ ลูกจ+าง ปฏิบัติหน+าที่ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมที่ ๐๙๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต!งตั้งครูและ
บุคลากรปฏิบัติหน+าที่หัวหน+าระดับชั้นและครูประจําชั้น ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๒ สัง่ ณ วันที่ ๘ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มีหนาที่
๑. ศึกษาวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู+เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
มาตรฐานการเรียนรู+ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู+ สาระและมาตรฐานการเรียนรู+ โครงสร+างเวลาเรียน ฅ
การจัดการเรียนรู+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู+ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๒. ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมรักษสิ่งแวดล+อม เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป:นผู+นํา
ผู+ตามที่ดีความรับผิดชอบ การทํางานร!วมกัน การรู+จักแก+ปBญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล
การช!วยเหลือแบ!งปBนเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดให+สอดคล+องกับความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู+เรียน ให+ได+ปฏิบัติด+วยตนเองในทุกขั้นตอน ได+แก! การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน+นการทํางานร!วมกันเป:นกลุ!มตามความเหมาะสมและสอดคล+องกับวุฒิ

๔
ภาวะของผู+เรียนและบริบทของโรงเรียนและท+องถิ่น ร!วมรายงานผล พร+อมทั้งประชาสัมพันธและเผยแพร!ผล
การจัดกิจกรรม
๓. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค& ค4านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช4วยเหลือผูเรียน
๔. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรปู การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาจีน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก+ไขปBญหานักเรียนที่อ!านไม!ออกเขียนไม!ได+ ด+วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกหลักการสอน จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด+านการอ!าน เขียน และคิดวิเคราะห
โดยใช+องคความรู+จากผลการทดสอบ PISA จัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+นักเรียนได+ฝCกกระบวนการคิดวิเคราะห
และเรียนรู+ได+ด+วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู+ จัดให+นักเรียนได+เพิ่มพูนการฝCกทักษะการใช+
ภาษาต!างประเทศด+านการฟBง พูด เช!นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาที่ใช+ในกลุ!มอาเซียน จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน+นให+นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป:นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก!ประโยชนส!วนรวมมากกว!า
ประโยชนส!วนตน รวมถึงเข+าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติ
ได+อย!างถูกต+อง เพิ่มการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน!วยการเรียน
ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย!างน+อยร+อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง และ
เตรียมความพร+อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๓ และ ๖
ดําเนินการตามแนวทางการใช+ข+อสอบในการสอบปลายป3ของผู+เรียน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. ดําเนินการตามนโยบายค!านิยมหลัก ๑๒ ประการสู!การปฏิบัติ การขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การปNองกันและแก+ไขปBญหายาเสพติด การรณรงคปNองกันและแก+ไขปBญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนส!งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู+”
การจัดการเรียนรู+ด+วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)
๖. ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม (ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ) เป:นการดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระเจ+าอยู!หัว รัชกาล
ที่ ๑๐ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให+นักเรียน ครู ผู+บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักรู+ เข+าใจ และมีกระบวนการคิดอย!างมีเหตุผลซึมซับคุณค!าแห!งคุณธรรมความดีอย!างเป:นธรรมชาติ
และสร+างความรู+สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร+างเครือข!ายชุมชนองคกรแห!งคุณธรรม โดยประสานความร!วมมือ
จากหน!วยงานและองคกรที่ทํางานด+านคุณธรรมอย!างเป:นรูปธรรมที่ชัดเจน
๗. ดําเนินการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด+วยนวัตกรรม KKU
Smart Learning Academy

๕
๘. ดําเนินการตามหลักสูตรต+านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) รายวิชาเพิ่มเติม
“การปNองกันการทุจริต” ประกอบด+วย ๔ หน!วยการเรียนรู+ ได+แก! ๑) การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน
ส!วนตนและผลประโยชนส!วนรวม ๒) ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง
ต+านทุจริต ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต!อสังคมที่สถานศึกษาจัดให+กับผู+เรียนเพื่อปลูกฝBงและปNองกัน
การทุจริตไม!ให+เกิดขึ้น ให+มีความรู+ ความเข+าใจ มีทักษะ กระบวนการ มีสมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
๙. ดําเนินการตามตามเจตนารมณ กระบวนทัศน ภาพความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู!มาตรฐานสากล บริหารจัดการด+วยระบบ
คุณภาพ ให+นักเรียนได+รับการพัฒนาให+เป:นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป:นคนดี เป:นคนเก!งเป:นคน
ที่สามารถดํารงชีวิตได+อย!างมีคุณค!าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป:นไทย ภายใต+บริบทสังคมโลกใหม!
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด+านวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อ
การพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข!งขัน และโรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู!มาตรฐานสากล
ผ!านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแห!งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBECQA) และตามเกณฑรางวัลคุณภาพแห!งชาติ (TQA)
๑๐. ดําเนินการตามนโยบาย “๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งโรงเรียนคุณภาพประจาตําบล
ระดับมัธยมศึกษา คือ การพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให+เป:นศูนยกลาง ของชุมชน เป:นต+นแบบโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ มีความพร+อมให+บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป:นศูนยรวมหรือเป:น
แหล!งการเรียนรู+ของชุมชน ที่สร+างโอกาสให+นักเรียนในพื้นที่ได+รับการพัฒนาอย!างเต็มที่ให+ชุมชนมีส!วนร!วมและ
เกิดความรู+สึกเป:นเจ+าของ สร+างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส!งบุตรหลาน
เข+ามาเรียน นําไปสู!การลดค!าใช+จ!ายของผู+ปกครอง สร+างเครือข!ายการมีส!วนร!วมในการร!วมกันจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาที่เป:นประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนได+อย!างต!อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๑๑. ร4วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น หัวหนาระดับชั้นในการกํากับดูแล และแกไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบ ใหมีระเบียบวินัย และความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๓. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทํารายงานในชั้นที่รับผิดชอบ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนําเสนอผูบริหารโรงเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง
ขอให+ครูและบุคลากรที่ได+รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน+าที่ อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน+าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให+เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป ถ+าพบข+อผิดพลาดในการพิมพ ปBญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด ข+อสงสัยในการปฏิบัติหน+าที่ให+แจ+ง
กลุ!มการบริหารทั่วไปทราบเพื่อแก+ไข และรายงานให+ผู+อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก+ไขต!อไป

๖

ทั้งนี้ตั้งแต! วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป:นต+นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายบวร ใจปTUา)
ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

