
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม 
ที่   ๐๘๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง  ค ำสั่งแต่งตั้งเขตรับผิดชอบท ำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 

 เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบ
บริเวณโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นายวิทยา กรแก้ว   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานที่ปรึกษา 
๒. นายค าตัน  ป้องศรี   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๓. นาย บุญเพียร  เยี่ยมรัมย์  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๔. นายชุมพร เวชกามา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๕. นายบุญศักดิ์  ทานะเวช  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน และประชุมเพ่ือปรับปรุง 
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายให้ 
๑. นายบุญธรรม กันทะเชียร ครูอัตราจ้าง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒. นายวิชิต โพธิ์ขาว ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๓. นางสาวสุจิตรา ดวงสนิท ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๔. นางณัฎตยา  บุตรดี ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
 นางสาวชญาภา โสมณวัฒน์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
 นางอุไร  พุ่มดี ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

 นางสาวศิริพร รูปทอง พนักงานราชการ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

 นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

 นางสาวนราวดี  ศรีเนตร ต าแหน่ง ครูช านาญการ ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 



 นางสาวจันทร์ทิมา ภะวัง ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

 นายกฤตชาญ เสาเวียง ต าแหน่ง ครู ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

 นางวีรณา  หลายวิวัฒน์ ต าแหน่ง ครู ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 

  นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

 นางสาวนรมน ศรีตระบุตร ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

 นายชุมพร เวชกามา ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 

 นายค าตัน  ป้องศรี ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

 นายชัยณรงค์ บัวจันทร์ พนักงานราชการ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

 นายบุญศักดิ์  ทานะเวช ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

 นางสาวธนาพร ผุดผ่อง ครูอัตราจ้าง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม การท าความสะอาด  การลงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียน ให้สะอาดและเรียบร้อย 
๓. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑     
  เขตรับผิดชอบบริเวณ   ด้านในหอประชุม บริเวณด้านนอก – ด้านหน้าหอประชุมและ 
      อาคาร ๓ สนามหน้าอาคาร๓ 

๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๒   
 เขตรับผิดชอบบริเวณ โรงอาหาร และถนนโดยรอบโรงอาหาร    

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑   
 เขตรับผิดชอบบริเวณ ด้านหลังอาคาร ๒ สหกรณ์ สวนด้านหน้าสหกรณ์ ห้องน้ าหญิง 

๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๒   
เขตรับผิดชอบบริเวณ   ด้านหน้าอาคาร ๒ ถนนด้านข้างอาคาร ๒ ฝั่งทิศใต ้สวนด้านข้างอาคาร 2 

๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๑   
เขตรับผิดชอบบริเวณ   หลังอาคาร๑ สนามเปตอง ห้องควบคุมโซล่าเซลล์ ทางเชื่อมระหว่าง

อาคาร ๑ และอาคาร ๒ ห้องน้ าชาย 
๖.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๒  

 เขตรับผิดชอบบริเวณ   ใต้ถุนอาคาร๑ หน้าอาคาร๑ บริเวณม้าหินอ่อนใต้ร่มมะม่วง 
๗.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑    

 เขตรับผิดชอบบริเวณ  ฐานพระพุทธรูป สนามหน้าเสาธง บริเวณห้องแนะแนว ศาลาเขียว สนาม
ฟุตบอล สนามฟุตซอล 

๘.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒   
เขตรับผิดชอบบริเวณ  ถนนทางเข้าโรงเรียนถึงด้านฐานพระพุทธรูป โรงจอดรถนักเรียน โรงน้ า 

หลังโรงฝึกงาน  



๙.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๑    
 เขตรับผิดชอบบริเวณ   หน้าโรงฝึกงาน ห้องน้ าชาย สนามบาส โรงจอดรถครู บ้านพัก ผอ. บ้าน
ครวูิชิต และถนนที่ผ่านหน้าบ้านพัก 

๑๐. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๒  
 เขตรับผิดชอบบริเวณ   บ้านพักครูสุจิตรา บ้านพักครูจันทร์ทิมา บ้านพักครูวีรณา ห้องดนตรีและ
ถนนที่ผ่านบ้านพักและห้องดนตรีห้องดนตรี 

 
มีหน้าที่    ท าความสะอาด  กวาดใบไม้ เก็บขยะ ดายหญ้า ปรับปรุง ตกแต่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียน ให้มี
สะอาดและเรียบร้อย 

๔. คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
๑. นายบุญศักดิ์  ทานะเวช  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายวิชิต โพธิ์ขาว   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓. นางสาวธนาพร ผุดผ่อง  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการนักเรียน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่    ตรวจสอบความเรียบร้อย  ความสะอาด ก ากับ ติดตามนักเรียนในการลงเขตพ้ืนที่ สรุป ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานให้ต่อผู้บริหาร 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ เสียสละ อุทิศเวลาด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทางราชการได้ 
 
 
    สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔  
 
 
 
 

(นายวิทยา กรแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

 


