
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๘๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินงานปฏิบัติกิจกรรม ๕ส 
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบอาคารเรยีนและส่ิงแวดล�อมของโรงเรียน  

 

 

ด�วย โรงเรียนบ�านบางจาก ได�จัดแบ�งเขตพ้ืนท่ีในบริเวณโรงเรียนให�กับครูและบุคลากรทางการศึกษา      
และนักเรียนได�ร�วมกันดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ี เพ่ือปลูกฝ-งนักเรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค. 
ปลูกจิตสํานึกด�านความรับผิดชอบ สร�างจิตสาธารณะต�อสังคมและตระหนักในด�านการอนุรักษ.สิ่งแวดล�อม เพ่ือให�การ
ดําเนินงานปฏิบัติกิจกรรม ๕ส เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบอาคารเรียนและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนเป5นไปด�วยความเรียบร�อย 
นั้น 

เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค. เกิดประโยชน.สูงสุดแก�นักเรียนและโรงเรียน จึงอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๓๙ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติกิจกรรม ๕ส เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบอาคารเรียนและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร.  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ. ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน. เล�าฮะ           ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตน. เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๗ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   อํานวยการ กํากับดูแลและสนับสนุนส�งเสริมการดําเนินงานแก�คณะกรรมการทุกฝIาย      
ให�สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค.ของการดําเนินงานปฏิบัติกิจกรรม ๕ส เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบอาคารเรียนและ
สิ่งแวดล�อมของโรงเรียนเป5นไปด�วยความเรียบร�อย 

 
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 

๒.๑ นายตร ีศตสังวัตสร.  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาววิไลลักษณ. ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจน. เล�าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ                กรรมการ 

 



๒.๔ นางจุฬารัตน. เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ       กรรมการ 
๒.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ                 กรรมการ 
๒.๗ นางปKยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๘ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๙ นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน. ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวศศิธร จันทร.ชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอัยย.  แก�วอาชา ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช�วย        กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช�วย        กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวปาจารีย.  เศษโถ ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจริยา จันทร.แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย. ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาววราพัณณ. จิระอรุณพัฒน.  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๒๔ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต�างชาติ  กรรมการ 
๒.๒๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑                 กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ การแก�ไขป-ญหา ส�งเสริมสนับสนุน การบันทึกข�อมูล 
ติดตามประเมินผลและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค.และเปOาหมายท่ีตั้งไว� 

 

๓. คณะกรรมการดูแลเขตรับผิดชอบ ประกอบด�วย 
๓.๑ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลเขตรับผิดชอบตามกลุ�ม ประกอบด�วย 
กลุ�มท่ี ๑ ประกอบด�วย 

๑. นายรุจน. เล�าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ       หัวหน�ากรรมการ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      กรรมการ 
๓. นางสาวอัยย.  แก�วอาชา ครู คศ.๑      กรรมการ 
๔. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๕. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ      กรรมการ 
 
 



กลุ�มท่ี ๒ ประกอบด�วย 
๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ        หัวหน�ากรรมการ 
๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ        กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑               กรรมการ 
๔. นางสาวจริยา จันทร.แดง ครูอัตราจ�าง  กรรมการ 
๕. นางจันทรกร วรทรัพย.  ครูอัตราจ�าง  กรรมการ 

กลุ�มท่ี ๓ ประกอบด�วย 
๑. นางปKยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑         หัวหน�ากรรมการ 
๒. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน. ครู คศ.๑            กรรมการ 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช�วย            กรรมการ 
๔. นางสาววราพัณณ. จิระอรุณพัฒน.  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๕. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต�างชาติ       กรรมการ 

กลุ�มท่ี ๔ ประกอบด�วย 
๑. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑         หัวหน�ากรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑            กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช�วย            กรรมการ 
๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

กลุ�มท่ี ๕ ประกอบด�วย 
๑. นางจุฬารัตน. เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน�ากรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร จันทร.ชนะ ครู คศ.๑            กรรมการ 
๓. นางสาวปาจารีย.  เศษโถ ครูผู�ช�วย            กรรมการ 
๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช�วย   กรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการสภานักเรยีนดูแลเขตรับผิดชอบตามวัน ประกอบด�วย 
วันจันทร8 ประกอบด�วย 

  ๑. เด็กหญิงณัธฐาวีรนุช  ศุภรตัน. ป.๖/๑   หัวหน�ากรรมการ 
  ๒. เด็กหญิงสลิลลา  อรรคบุตร ป.๕/๒   กรรมการ 
  ๓. เด็กหญิงวนิดา  ภู�กรุด  ป.๕/๒   กรรมการ 
  ๔. เด็กชายวีระศักด์ิ อุทอง ป.๔/๒   กรรมการ 

 ๕. เด็กหญิงวชิรญาณ.  ตราเงิน ป.๕/๑    กรรมการ 
วันอังคาร ประกอบด�วย 

  ๑. เด็กหญิงบุตรสรินทร. สัญประภา ป.๖/๒   หัวหน�ากรรมการ 
  ๒. เด็กหญิงภัชรี มาหม่ืน   ป.๕/๒   กรรมการ 
  ๓. เด็กหญิงพิชญาภรณ. นุชประมูล  ป.๔/๒   กรรมการ 
 



  ๔. เด็กชายจิรภัทร นินตะทูน  ป.๕/๒   กรรมการ 
  ๕. เด็กชายพิธาน  ทองเขียว  ป.๖/๒   กรรมการ 

วันพุธ ประกอบด�วย 
  ๑. เด็กหญิงจันทร.ทิวา ปลั่งปรีดา ป.๖/๑   หัวหน�ากรรมการ 
  ๒. เด็กหญิงศิราภรณ. ตรีภพ ป.๖/๑   กรรมการ 
  ๓. เด็กชายศุภกร  ชาภู�ทอง ป.๖/๑   กรรมการ 
  ๔. เด็กหญิงวรัษยา ก่ิมพัด  ป.๖/๒   กรรมการ 

 ๕. เด็กชายภัทรชนก ทะประสิทธิ์จิตต์ิ ป.๕/๒   กรรมการ 
วันพฤหัสบดี ประกอบด�วย 

  ๑. เด็กหญิงนภัทร  มาสวัสด์ิ ป.๖/๒   หัวหน�ากรรมการ 
  ๒. เด็กหญิงชนิดาภา  วรทรัพย. ป.๖/๒   กรรมการ 
  ๓. เด็กหญิงสาธิตา  รสชา  ป.๔/๒   กรรมการ 
  ๔. เด็กหญิงปณิตา  กัลลโห ป.๔/๒   กรรมการ 

 ๕. เด็กชายรพีพันธ.  ศรีงาม  ป.๖/๒    กรรมการ 
วันศุกร8 ประกอบด�วย 

  ๑. เด็กหญิงสุจิรา   ม่ิงขวัญ ป.๖/๑   หัวหน�ากรรมการ 
  ๒. เด็กชายชลธี  ศีลลิ  ป.๖/๒   กรรมการ 
  ๓. เด็กชายอนุพงษ.  มังคะละ ป.๖/๒   กรรมการ 
  ๔. เด็กหญิงเพชรชมพู  คุ�มครอง ป.๖/๒   กรรมการ 

 ๕. เด็กชายธนกฤต  กุดหินนอก ป.๕/๒    กรรมการ 
มีหน�าท่ี เวลา  ๐๗.๓๐ น. ของทุกวัน คุณครูนํานักเรียนดูแลเขตรับผิดชอบ โดยจะเป5นนักเรียนชั้น    

ป.๔-๖ เม่ือทําความสะอาดแล�ว คณะกรรมการนักเรียนท่ีดูแลแต�ละเขตรับผิดชอบ ถ�ายภาพกิจกรรมใส�ในอัลบ้ัม    
การดูแลเขตรับผิดชอบและรายงานผลการดูแลเขตรับผิดชอบแต�ละจุดหน�าเสาธง โดยจะแบ�งออกเป5น ๕ กลุ�ม       
ตามบริเวณเขตรับผิดชอบ ๕ จุดดังนี้ 

จุดท่ี  ๑  บริเวณฐานพระ ประตูหน�าโรงเรียน สวนหย�อม 
จุดท่ี  ๒  บริเวณสนาม ท�อน้ํา ถังขยะ อ�างล�างมือหน�าห�องธุรการ 
จุดท่ี  ๓  ห�องน้ําชายและห�องน้ําหญิง และหลังอาคาร ป.๔ 
จุดท่ี  ๔  โรงอาหาร อ�างล�างมือทางเข�าโรงอาหาร 
จุดท่ี  ๕  สนามเด็กเล�นและอ�างล�างมือหน�าอาคาร ป.๑ 
โดยแต�ละวันจะหมุนเปลี่ยนไปตามจุดต�างๆ  จนครบทุกจุดใน ๑ สัปดาห. 
 
 
 
 



๔. คณะกรรมการดูแลฝ<ายจัดการบริการดูแลความเรียบร�อย ประกอบด�วย 
 ๔.๑  นางสาววิไลลักษณ. ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๔.๓  นายฐานันดร  โชติผล ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
 ๔.๔  คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 

๔.๕  นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ดูแลบริการ อํานวยความสะดวกจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ. ให�อยู�ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ พร�อม

ดําเนินการจัดเก็บขยะให�สะอาด เป5นระเบียบเรียนร�อย  
 
๕. คณะกรรมการฝ<ายสรุปผลและติดตามผล ประกอบด�วย 

 ๕.๑  นางสาววิไลลักษณ. ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕.๓  นายฐานันดร  โชติผล ครูผู�ช�วย    กรรมการ 

๕.๔  นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ติดตามประชุมวางแผน ดําเนินการรายงานสรุปผล ในเรื่องการรักษาความสะอาด ให�ขวัญ

กําลังใจ สร�างความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีดูแลความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบ  พร�อมท้ังส�งรายงานผลการดูแลเขต
รับผิดชอบต�อผู�อํานวยการโรงเรียนต�อไป  
 

ให�ผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ ด�านความวิริยะ เสียสละ สามัคคี
เพ่ือให�การรับผิดชอบเขตพ้ืนท่ีของโรงเรียน บรรลุผลตามจุดมุ�งหมายอย�างมีประสิทธิภาพต�อไป หากมีป-ญหาขัดข�อง
ประการใดให�แจ�งคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพ่ือหาแนวทางแก�ป-ญหาให�สําเร็จลุล�วงต�อไป พร�อมท้ังให�ลงลายมือ
ชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ตามเอกสารแนบท�าย
คําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต�บัดนี้เป5นต�นไป  

 

                                              สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓   
 

               ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร.) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


