
 
คําส่ังโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  184  / 2558 
เรื่อง  แต
งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส.  (Big  Cleaning  Day) 

ภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2558 
 
 

ด2วยโรงเรียนอุบลรัตน8พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมกิจกรรม  5 ส “ BIG Cleaning Day” ข้ึนเพ่ือ 
เปAนการเพ่ิมประสิทธิภาพให2กับหน
วยงาน โดยใช2กิจกรรม ๕ ส ได2แก
 สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร2างนิสัย ซ่ึงกิจกรรม ๕ ส เปAนกิจกรรมท่ีช
วยพัฒนาบุคลากรให2 มีคุณภาพ เปAนการจัดระเบียบและ
สภาพแวดล2อมท่ีดีให2กับองค8การ มีการปรับปรุงสภาพแวดล2อมในการทํางาน เพ่ือให2เกิดสภาพการทํางานท่ีดี  
มีความเปAนระเบียบ มีความสะอาดควบคู
กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนข้ึน 
ในวันศุกร8ท่ี 3  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  13.50  น.  เปAนต2นไป  เพ่ือให2การดําเนินงานดังกล
าว 
ไปด2วยความเรียบร2อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา 39 (1) แห
งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข2าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) แห
งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข2าราชการคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม จึงแต
งต้ังบุคคลต
อไปนี้เปAน
คณะกรรมการจัดกิจกรรม5 ส.  (Big  Cleaning  Day) ดโลก ภาคเรียนท่ี  1  ป,การศึกษา 2558 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน8พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 1) นายบวร  ใจปTUา   ผู2อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู2อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3) นางไพร8จิตร  แก2วศิริ  รองผู2อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 4) นางจุลรัตน8  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5) นายสุรัตน8  หารวาระ  ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 6) นายสถิต  แสนลุน  รองผู2อํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
 7) นายสมบูรณ8  วงวิลาศ คุณครู คศ.3   กรรมการและผู2ช
วยเลขานุการ 

หน%าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให2คําแนะนําปรึกษา  ในการดําเนินงาน กํากับ  ติดตาม  ดูแล
กิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย 
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2. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 

 1) นายสถิต  แสนลุน  รองผู2อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2) นายสมบูรณ8  วงวิลาศ คุณครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

 

ช้ัน/ห%อง พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน คุณครูประจําช้ัน 

1/1 
กวาดถนนหน2าโรงเก็บรถนักเรียน และเก็บเศษกระดาษ 
รอบโรงเก็บรถถึงหลุมขยะข2างท่ีเก็บธนาคารใบไม2 

คุณครูกอบกุล  ใจปTUา 
คุณครูศุภสิริ  ศิริจันทพันธ8 
คุณครูธัญลักษณ8  ฐานะ 

1/2 
สวนหย
อมตรงข2างพระพุทธรูป โดยถอนวัชพืช 
และกวาดลานพระพุทธรูป 

คุณครูฐิติวรรณ  สารพิมพ8 
คุณครูสมาน  ล้ําลอง 

1/3 
กวาดถนนจากแยกสหกรณ8ถึงโรงจอดรถคุณครู 
และเก็บเศษกระดาษถุงพลาสติกในบริเวณรอบเสาธงท้ังหมด 

คุณครูคมสัน  สอโส 
คุณครูธิดารัตน8  วงษ8คําจันทร8 

1/4 
สวนปZาธรรมชาติรอบโรงจอดรถคุณครู 
และบริเวณรอบส2วมนักเรียนชายท้ัง 2 หลัง 

คุณครูนันท8นภัส  สารพินิจ 
คุณครูเมวดี  สุรนันท8 

1/5 บริเวณลานข2างธนาคาร โรงเรียน  และหน2าอาคาร 1 ท้ังหมด 
คุณครูพิชญากร  แก2วพิลา 
คุณครูอภิชาติ  คําวิเลิศ 

2/1 สวยหย
อมหน2าห2องโสต (ป[ด กวาด ถอนวัชพืช) 
คุณครูบัวลอง  พรนิคม 
คุณครูพงษ8สิริ  ชาบุตรศรี 
คุณครู Veronica  Nguka 

2/2 สวนหย
อมหน2าหน2าธุรการ  (ป[ด กวาด ถอนวัชพืช) 
คุณครูช
อผกา  พิศพล 
คุณครูอรทัย  วงศ8สถิตย8 

2/3 กวาดลานม2าหินอ
อนหน2าห2องสมุด และหลังห2องสมุด 
คุณครูสิริกาญจน8  ผาโคตร 
คุณครูรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 

2/4 บริเวณหลังห2อง 2/4 
คุณครูอุไร  ครองผา 
คุณครูกานติมา  มุลฑากุล 

2/5 สวนหย
อมด2านหน2า และ หลังห2อง 2/5 
คุณครูปทิตตา  ศิริจันทพันธ8 
คุณครูณัฐธิดา  สินทิพย8เทวัญ 

2/6 สวนหย
อมด2านหน2าและรอง โรงอาหาร 
คุณครูยุทธฐเดชณ8  เรืองหิรัญเตชะกูล 
คุณครูเพ็ญนภา  สีสุกอง 

3/1 สนามฟุตบอล (เก็บเศษกระดาษและถุงพลาสติก) คุณครูพิมผกา  พิมพุฒ 

3/2 
ลานสวนลูกเสือ (ตรงเรือนเพาะชํา)  ถางปZา เก็บเศษกระดาษ 

คุณครูชนิดาภา  โสหา 
คุณครูอรุณ  บุญชู 

3/3 
คุณครูธัญญาลักษณ8  ฐานะ  
คุณครูปริญญา  ศรีโบราณ 

3/4 สนามบาสเกตบอลท้ังสนามเก
าและใหม
 
คุณครูอมร  สีหาโมก 
คุณครูเนตรนภา  คลังกลาง 
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ช้ัน/ห%อง พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน คุณครูประจําช้ัน 

3/5 รอบหอประชุม  สนามฟุตซอล  (กวาดถนนและเก็บเศษพลาสติก) 
คุณครูสุวิมล  โคกคาน 
คุณครูกานดา  เรืองวานิช 

3/6 
สวนหย
อมข2างหอประชุมท้ังหมด 
(ถางหญ2าข2างถนน  จากทางลงสนามฟุตซอล  ถึงหน2าอาคาร3) 

คุณครูประไพ  สุโพธิ์ชัย 
คุณครูปาริฉัตต8  ไวคํา 

4/1 ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3  ตามเขตห2องเรียนตัวเอง 
คุณครูอรวรรณ  พลทัสสะ 
คุณครูศศิกานต8  ยามสุข 

4/2 ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3  ตามเขตห2องเรียนตัวเอง 
คุณครูเชฐกร  ประชาโรจน8 
คุณครูรัชนีกร  วงศ8สะอาด 

4/3 บริเวณโดยรอบรอบอาคารคหกรรม  ท้ังหมด 
คุณครูอุดม  พิมพ8เทศ 
คุณครูสิริณัฎฐ8  รักษาเคน 

4/4 ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3  ตามเขตห2องเรียนตัวเอง 
คุณครูกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ 
คุณครูสานิตย8  มหาหิงคุ8 

4/5 ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3  ตามเขตห2องเรียนตัวเอง 
คุณครูอุทัยรัตน8  เอ่ียมศรี 
คุณครูพิสิษฐ8   ดรจันทร8ใต2 

5/1 
ทําความสะอาด ลานเฟhTองฟiา  ลานซันดิว  
และบริเวณศาลาหกเหลี่ยมข2างห2องโสต 

คุณครูจุลลรัตน8  วุฒิวรรณ 
คุณครูระเบียบ  ดวงมาตย8พล 

5/2 
บริเวณหลังอาคาร 1 ตลอดแนว 
และห2องน้ํานักเรียนหญิงและลานม2าหินอ
อนหลังห2องวิชาการ 

คุณครูเบญจวรรณ  พิมพ8เทศ 
คุณครูอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล 

5/3 
กวาดถนนและทางเข2าจากปiอมยามหน2าโรงเรียน  
ถึงหน2าอาคารเรียนหลังท่ี 3 

คุณครูดวงใจ  มาตรวังแสง 
คุณครูพัชนียา  ไชยรัตน8 

5/4 รถน้ําพรวนดินสวนบริเวณเสาธงชาติท้ังหมด 
คุณครูพรพิชิต  ทิทา 
คุณครูศฺรินทิพย8  วงวิลาศ 

5/5 เจ2าหน2าท่ีชั่งน้ําหนัก 
คุณครูปkยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย 
คุณครูพัทจารี  เทียบแสน 

6/1 
กวาดถนนคอนกรีต จากแยกห2องดนตรี ถึงประตูบ2านพักคุณครู 
(ทิศตะวันออก) 

คุณครูจุฑารัตน8  สมมาตย8 
คุณครูภัทราภรณ8  ลิมปlนิศากร 

6/2 กวาดถนนจากแยกห2องดนตรี  ถึงหน2าโรงอาหาร (ทิศตะวันตก) คุณครูจันทร8เพ็ญ  ไชยะเวช 

6/3 เก็บเศษพลาสติก – กระดาษ บริเวณบ2านพักคุณครูท้ังหมด 
คุณครูเวียงแก2ว  สะอาด 
คุณครูรดาวัลย8  น2อยเสนา 

6/4 เก็บเศษพลาสติก – กระดาษ บริเวณบ2านพักคุณครูท้ังหมด คุณครูวิลาสินี  พรรคพิง 

6/5 เก็บเศษพลาสติก – กระดาษ บริเวณบ2านพักคุณครูท้ังหมด 
คุณครูอรณพ  คําแสน 
คุณครูธัญญา  ศรีสูงเนิน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน แบ
งนักเรียนในห2องออกเปAน 3 กลุ
ม 

 กลุ
มท่ี 1  ทําความสะอาดห2องเรียน บริเวณกันสาดหน2าและหลังอาคารเรียน  ป[ด กวาด ถูพ้ืน   
ลบพ้ืนโตnะนักเรียนให2สะอาด โดยฉีดน้ํายาท้ิงไว2พอประมาณ ขัดด2วยสกnอต - ไบรต8  ทําความสะอาดกระจก 

 กลุ
มท่ี 2  เก็บเศษกระดาษ  เศษพลาสติก  อ่ืนๆ  ตามผังบริเวณท่ีมอบหมายแต
ละห2อง   
แล2วนําส
งบริเวณหลุมขยะหน2าห2องน้ําชาย 

 กลุ
มท่ี 3  เก็บใบไม2ห2องละ  30  กิโลกรัม  นําส
งท่ีบ
อพักธนาคารใบไม2  (มีเจ2าหน2าท่ีชั่งน้ําหนัก
แต
ละห2อง) 

3. คณะกรรมการกํากับติดตาม 

 1) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู2อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2) นางไพร8จิตร  แก2วศิริ  รองผู2อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 3) นายสถิต  แสนลุน  รองผู2อํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
 4) นายสมบูรณ8  วงวิลาศ คุณครู คศ.3   กรรมการและผู2ช
วยเลขานุการ 

หน%าท่ี  1) กํากับ  ติดตาม  ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย  อาคารเรียนหลังท่ี 1 
  2) กํากับ  ติดตาม  ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย  อาคารเรียนหลังท่ี 2 
  3) กํากับ  ติดตาม  ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย  อาคารเรียนหลังท่ี 3 
  4) กํากับ  ติดตาม  ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย  บริเวณท่ัวไป 

4. คณะกรรมการฝ2ายสรุปและประเมินผล 

 1) นายสมบูรณ8  วงวิลาศ คุณครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวปkยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ  กรรมการ 
 3) นางสาวศศิกานต8 ยามสุข พนักงานราชการ  กรรมการ 
 4) นางสาวเมวดี  สุรนันท8 ครูผู2ช
วย    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน%าท่ี รวบรวมข2อมูลต
าง ๆ  สรุป และประเมินผลการดําเนินงานเปAนเอกสารรูปเล
ม เพ่ือเสนอต
อ
คณะกรรมการบริหารต
อไป 

ขอให2คุณครูและบุคลากรท่ีได2รับการแต
งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส
ต
อหน2าท่ี อย
าง
เต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน2าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให2เกิด 
ผลดีแก
ทางราชการสืบไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2558 

 
( นายบวร   ใจปTUา ) 

ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน8พิทยาคม 
 


