คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ 184 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
ภาคเรียนที่ 1 ป,การศึกษา 2558

ด2วยโรงเรียนอุบลรัตน8พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมกิจกรรม 5 ส “ BIG Cleaning Day” ขึ้นเพื่อ
เปAนการเพิ่มประสิทธิภาพให2กับหนวยงาน โดยใช2กิจกรรม ๕ ส ได2แก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร2างนิสัย ซึ่งกิจกรรม ๕ ส เปAนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรให2 มีคุณภาพ เปAนการจัดระเบียบและ
สภาพแวดล2อมที่ดีให2กับองค8การ มีการปรับปรุงสภาพแวดล2อมในการทํางาน เพื่อให2เกิดสภาพการทํางานที่ดี
มีความเปAนระเบียบ มีความสะอาดควบคูกันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนขึ้น
ในวันศุกร8ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.50 น. เปAนต2นไป เพื่อให2การดําเนินงานดังกลาว
ไปด2วยความเรียบร2อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา 39 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข2าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข2าราชการคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก2ไขเพิ่มเติม จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปAน
คณะกรรมการจัดกิจกรรม5 ส. (Big Cleaning Day) ดโลก ภาคเรียนที่ 1 ป,การศึกษา 2558
1. คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน8พิทยาคม
ที่ปรึกษา
1) นายบวร ใจปTUา
ผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู2อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
3) นางไพร8จิตร แก2วศิริ รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
4) นางจุลรัตน8 วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน กรรมการ
5) นายสุรัตน8 หารวาระ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
6) นายสถิต แสนลุน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
7) นายสมบูรณ8 วงวิลาศ คุณครู คศ.3
กรรมการและผู2ชวยเลขานุการ
หน%าที่ อํานวยการ ประสานงาน ให2คําแนะนําปรึกษา ในการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม ดูแล
กิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย

2
2. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
1) นายสถิต แสนลุน
2) นายสมบูรณ8 วงวิลาศ
ชั้น/ห%อง
1/1
1/2
1/3
1/4

รองผู2อํานวยการโรงเรียน
คุณครู คศ.3

พื้นที่ปฏิบัติงาน
กวาดถนนหน2าโรงเก็บรถนักเรียน และเก็บเศษกระดาษ
รอบโรงเก็บรถถึงหลุมขยะข2างที่เก็บธนาคารใบไม2
สวนหยอมตรงข2างพระพุทธรูป โดยถอนวัชพืช
และกวาดลานพระพุทธรูป
กวาดถนนจากแยกสหกรณ8ถึงโรงจอดรถคุณครู
และเก็บเศษกระดาษถุงพลาสติกในบริเวณรอบเสาธงทั้งหมด
สวนปZาธรรมชาติรอบโรงจอดรถคุณครู
และบริเวณรอบส2วมนักเรียนชายทั้ง 2 หลัง

1/5

บริเวณลานข2างธนาคาร โรงเรียน และหน2าอาคาร 1 ทั้งหมด

2/1

สวยหยอมหน2าห2องโสต (ป[ด กวาด ถอนวัชพืช)

2/2

สวนหยอมหน2าหน2าธุรการ (ป[ด กวาด ถอนวัชพืช)

2/3

กวาดลานม2าหินออนหน2าห2องสมุด และหลังห2องสมุด

2/4

บริเวณหลังห2อง 2/4

2/5

สวนหยอมด2านหน2า และ หลังห2อง 2/5

2/6

สวนหยอมด2านหน2าและรอง โรงอาหาร

3/1

สนามฟุตบอล (เก็บเศษกระดาษและถุงพลาสติก)

3/2
ลานสวนลูกเสือ (ตรงเรือนเพาะชํา) ถางปZา เก็บเศษกระดาษ
3/3
3/4

สนามบาสเกตบอลทั้งสนามเกาและใหม

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
คุณครูประจําชั้น
คุณครูกอบกุล ใจปTUา
คุณครูศุภสิริ ศิริจันทพันธ8
คุณครูธัญลักษณ8 ฐานะ
คุณครูฐิติวรรณ สารพิมพ8
คุณครูสมาน ล้ําลอง
คุณครูคมสัน สอโส
คุณครูธิดารัตน8 วงษ8คําจันทร8
คุณครูนันท8นภัส สารพินิจ
คุณครูเมวดี สุรนันท8
คุณครูพิชญากร แก2วพิลา
คุณครูอภิชาติ คําวิเลิศ
คุณครูบัวลอง พรนิคม
คุณครูพงษ8สิริ ชาบุตรศรี
คุณครู Veronica Nguka
คุณครูชอผกา พิศพล
คุณครูอรทัย วงศ8สถิตย8
คุณครูสิริกาญจน8 ผาโคตร
คุณครูรุจิรา บุญญานุสนธิ์
คุณครูอุไร ครองผา
คุณครูกานติมา มุลฑากุล
คุณครูปทิตตา ศิริจันทพันธ8
คุณครูณัฐธิดา สินทิพย8เทวัญ
คุณครูยุทธฐเดชณ8 เรืองหิรัญเตชะกูล
คุณครูเพ็ญนภา สีสุกอง
คุณครูพิมผกา พิมพุฒ
คุณครูชนิดาภา โสหา
คุณครูอรุณ บุญชู
คุณครูธัญญาลักษณ8 ฐานะ
คุณครูปริญญา ศรีโบราณ
คุณครูอมร สีหาโมก
คุณครูเนตรนภา คลังกลาง

3
ชั้น/ห%อง

พื้นที่ปฏิบัติงาน

3/5

รอบหอประชุม สนามฟุตซอล (กวาดถนนและเก็บเศษพลาสติก)

3/6

สวนหยอมข2างหอประชุมทั้งหมด
(ถางหญ2าข2างถนน จากทางลงสนามฟุตซอล ถึงหน2าอาคาร3)

4/1

ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3 ตามเขตห2องเรียนตัวเอง

4/2

ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3 ตามเขตห2องเรียนตัวเอง

4/3

บริเวณโดยรอบรอบอาคารคหกรรม ทั้งหมด

4/4

ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3 ตามเขตห2องเรียนตัวเอง

4/5

ทําความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 3 ตามเขตห2องเรียนตัวเอง

5/1
5/2
5/3

ทําความสะอาด ลานเฟhTองฟiา ลานซันดิว
และบริเวณศาลาหกเหลี่ยมข2างห2องโสต
บริเวณหลังอาคาร 1 ตลอดแนว
และห2องน้ํานักเรียนหญิงและลานม2าหินออนหลังห2องวิชาการ
กวาดถนนและทางเข2าจากปiอมยามหน2าโรงเรียน
ถึงหน2าอาคารเรียนหลังที่ 3

5/4

รถน้ําพรวนดินสวนบริเวณเสาธงชาติทั้งหมด

5/5

เจ2าหน2าที่ชั่งน้ําหนัก

6/2

กวาดถนนคอนกรีต จากแยกห2องดนตรี ถึงประตูบ2านพักคุณครู
(ทิศตะวันออก)
กวาดถนนจากแยกห2องดนตรี ถึงหน2าโรงอาหาร (ทิศตะวันตก)

6/3

เก็บเศษพลาสติก – กระดาษ บริเวณบ2านพักคุณครูทั้งหมด

6/4

เก็บเศษพลาสติก – กระดาษ บริเวณบ2านพักคุณครูทั้งหมด

6/5

เก็บเศษพลาสติก – กระดาษ บริเวณบ2านพักคุณครูทั้งหมด

6/1

คุณครูประจําชั้น
คุณครูสุวิมล โคกคาน
คุณครูกานดา เรืองวานิช
คุณครูประไพ สุโพธิ์ชัย
คุณครูปาริฉัตต8 ไวคํา
คุณครูอรวรรณ พลทัสสะ
คุณครูศศิกานต8 ยามสุข
คุณครูเชฐกร ประชาโรจน8
คุณครูรัชนีกร วงศ8สะอาด
คุณครูอุดม พิมพ8เทศ
คุณครูสิริณัฎฐ8 รักษาเคน
คุณครูกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
คุณครูสานิตย8 มหาหิงคุ8
คุณครูอุทัยรัตน8 เอี่ยมศรี
คุณครูพิสิษฐ8 ดรจันทร8ใต2
คุณครูจุลลรัตน8 วุฒิวรรณ
คุณครูระเบียบ ดวงมาตย8พล
คุณครูเบญจวรรณ พิมพ8เทศ
คุณครูอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
คุณครูดวงใจ มาตรวังแสง
คุณครูพัชนียา ไชยรัตน8
คุณครูพรพิชิต ทิทา
คุณครูศฺรินทิพย8 วงวิลาศ
คุณครูปkยะวรรณ สุโพธิ์ชัย
คุณครูพัทจารี เทียบแสน
คุณครูจุฑารัตน8 สมมาตย8
คุณครูภัทราภรณ8 ลิมปlนิศากร
คุณครูจันทร8เพ็ญ ไชยะเวช
คุณครูเวียงแก2ว สะอาด
คุณครูรดาวัลย8 น2อยเสนา
คุณครูวิลาสินี พรรคพิง
คุณครูอรณพ คําแสน
คุณครูธัญญา ศรีสูงเนิน

4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบงนักเรียนในห2องออกเปAน 3 กลุม
กลุมที่ 1 ทําความสะอาดห2องเรียน บริเวณกันสาดหน2าและหลังอาคารเรียน ป[ด กวาด ถูพื้น
ลบพื้นโตnะนักเรียนให2สะอาด โดยฉีดน้ํายาทิ้งไว2พอประมาณ ขัดด2วยสกnอต - ไบรต8 ทําความสะอาดกระจก
กลุมที่ 2 เก็บเศษกระดาษ เศษพลาสติก อื่นๆ ตามผังบริเวณที่มอบหมายแตละห2อง
แล2วนําสงบริเวณหลุมขยะหน2าห2องน้ําชาย
กลุมที่ 3

เก็บใบไม2ห2องละ 30 กิโลกรัม นําสงที่บอพักธนาคารใบไม2 (มีเจ2าหน2าที่ชั่งน้ําหนัก

แตละห2อง)
3. คณะกรรมการกํากับติดตาม
1)
2)
3)
4)

นายประเสริฐ ฐานะ
นางไพร8จิตร แก2วศิริ
นายสถิต แสนลุน
นายสมบูรณ8 วงวิลาศ

หน%าที่ 1)
2)
3)
4)

กํากับ
กํากับ
กํากับ
กํากับ

ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม

รองผู2อํานวยการโรงเรียน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
คุณครู คศ.3

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู2ชวยเลขานุการ

ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย
ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย
ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย
ดูแลกิจกรรมให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย

อาคารเรียนหลังที่ 1
อาคารเรียนหลังที่ 2
อาคารเรียนหลังที่ 3
บริเวณทั่วไป

4. คณะกรรมการฝ2ายสรุปและประเมินผล
1)
2)
3)
4)

นายสมบูรณ8 วงวิลาศ
นางสาวปkยะวรรณ สุโพธิ์ชัย
นางสาวศศิกานต8 ยามสุข
นางสาวเมวดี สุรนันท8

คุณครู คศ.3
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูผู2ชวย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน%าที่ รวบรวมข2อมูลตาง ๆ สรุป และประเมินผลการดําเนินงานเปAนเอกสารรูปเลม เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารตอไป
ขอให2คุณครูและบุคลากรที่ได2รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน2าที่ที่ได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน2าที่ อยาง
เต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน2าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให2เกิด
ผลดีแกทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
( นายบวร ใจปTUา )
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน8พิทยาคม

