
 
 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ที ่71/2563 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
***************************************** 

         ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน วัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะสุจริต สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เพ่ือให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนสามัคคีศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  
39  วรรค  1  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที ่อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย 
     1.1  นางสาวอุไรวรรณ    ทองเสน่ห์  ประธาน 
    1.2  นายบุญชม    ศิริกุลพิทักษ์  รองประธาน     
    1.3  นางมาลี     ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
    1.4  นางเปรมจิตร    พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
    1.5  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการ 
    1.6  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
             1.7  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการและเลขานุการ  
    1.8  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในหอประชุม เพ่ือประกอบพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  
    ๒.1  นายสุวิทย ์     จูห้อง   ประธาน 

   ๒.2  นายชวลิต  เพชรรัตน์  รองประธาน   
   ๒.3  นายสังวร  ปราบเขตต์  กรรมการ   
   ๒.4  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
   ๒.5  นางสาวสุมินตรา  หลอดเงิน  กรรมการ 
   ๒.๖  นายมนิจ   ช่องประเสริฐ  กรรมการ 
   ๒.๗  นายบุญเรียง  แก่นจันทร์  กรรมการ 
   ๒.๘  นางสาวชิดสมัย  ฤทธิมา   กรรมการ 
   ๒.๙   นางวารีย์  วุทธชูศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑๐  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   มีหน้าที่  จัดเตรียมค าการกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  จัดพิธีถวาย     
พระพรชัยมงคล  การแสดงเจตจ านงโรงเรียนสุจริต ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน ก่อนพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสื อ     
ต้านภัยยาเสพติด  ประกอบด้วย  
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    ๓.1  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   ประธาน 

   ๓.2  นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพ่ิมพูน   รองประธาน 
   ๓.๓  นางกษมน  พลเดช   กรรมการ 
   3.4  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์  กรรมการ 
   3.5  นางสาวขวัญฤทัย  จงใจ   กรรมการ 
   3.6  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ  
   3.7  นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์       
และอุปกรณ์อ่ืนๆ  เพื่ออ านวยความสะดวก ต่อการจัดกิจกรรมในหอประชุม  ประกอบด้วย 

   ๔.๑  นายประวิทย์  ค าศรี   ประธาน 
   ๔.๒  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร  รองประธาน 
   ๔.๓  นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
   ๔.๔  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 
   4.5  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน ให้กับ
วิทยากรภายนอก ตามความเหมาะสม   ประกอบด้วย 

   ๕.๑  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์  ประธาน 
   ๕.๒  นางธนพรรณ  ตั้งธีระสุนันท์  รองประธาน 
   ๕.๓  นางจิรพันธ์  สินไชย   กรรมการ 
   ๕.๔  นางสาวลลิตา  อินพรม   กรรมการ 
   ๕.๕  นางสาวชิดสมัย  ฤทธิมา   กรรมการ 
   ๕.๖  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 
   ๕.๗  นางยุพิน   บุญมาก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน           
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ประกอบด้วย   

   ๖.๑  กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก   กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
และชั้นปีที่ 3    ประกอบด้วย  

      6.1.1  นายประวิทย์  ค าศรี    
      ๖.1.2  นางธนาพร  อภัยวงศ์   
     6.1.3  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง  
 

   6.2  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  และนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องอ่ืนที่คุณครูคัดเลือก    ประกอบด้วย 

   6.2.1  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ 
   6.2.2  นายทรงวุฒ ิ  เฉียงลิบ 
 

6.3  กิจกรรมปกป้องสังคมไทย รวมใจต้านคอรัปชั่น  กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มยุวกาชาด  ประกอบด้วย  
   6.3.1  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล 
   6.3.2  นางยุพิน  บุญมาก 
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6.4  กิจกรรม ปปช. สพฐ.น้อย  กลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประกอบด้วย 
   6.4.1  นางสาวอนิษา  ยาชะรัด 
        6.4.2  นางสาวจันทรา  ช านาญดง 
   6.4.3  นางสาวอรรถยา  ล่องตี้ 
ให้กรรมการแต่ละชุด  ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. วางแผนการจัดกิจกรรม 
   2. จัดเตรียม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม 
   3. จัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
   4.  ประเมิน  สรุป  และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที ่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรม  ประกอบด้วย 
    ๗.๑  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   ประธาน 
    ๗.๒  นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   รองประธาน 
    ๗.๓  นางสาวสุมินตรา  หลอดเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่  ประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณ วัสดุ  ให้ถูกต้อง   
ตามระเบียบ ประกอบด้วย                                                                                                     
     8.1  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  ประธาน 

    8.2  นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   รองประธาน 
    8.3  นางสาวลลิตา  อินพรม   กรรมการ 
    8.4  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล  กรรมการและเลขนุการ 
 

      ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25๖๓ 
 
 
 

              (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


