
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ท่ี 065/2562   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียน กิจกรรม ขอขวดมีคุณค่ำ 

************************************************************************************************** 
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น มีจ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ านวน     

584 คน ส่งผลให้ปริมาณขยะอาทิ เช่น ขวดพลาสติก ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพิ่มมากขึ้น       
ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดต้ังภาชนะถังขยะรองรับตามจุดต่างๆ โดยขยะภายในอาคารเรียนให้บุคลากรประจ า
อาคารเป็นผู้จัดเก็บส่วนขยะจากพื้นท่ีอื่นๆโดยรอบโรงเรียนให้บุคลากร ท่ีรับผิดชอบได้จัดเก็บก่อนท่ีทาง
เทศบาลจะมารวบรวมเพื่อไปก าจัดท้ิงภายนอก และในการท้ิงขยะภายในโรงเรียนยังไม่มีการคัดแยกประเภท
ขยะท่ีชัดเจนแต่อย่างใด ท าให้ปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดมีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวอาจท าให้ส่งผล
กระทบต่อการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น ในอนาคตได้ เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอย่างถูกวิธี และเห็นถึงความส าคัญถึงการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งในการจัดท าโครงการขอขวดมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้         
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี  เพื่อ ให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ                   
และมีสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อไป 

    เพื่อให้กิจกรรมขอขวดมีคุณค่า ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งต้ัง
หน้าท่ีและมอบหมายงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

1. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน  ประธาน 
2. นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ ์  รองประธาน 
3. นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์  กรรมการ 
4 นายประชัน         หาญจริง  กรรมการ 
5. นายกริช            เตชะธีรกุล  กรรมการ 
6. นายภัทรภณ    ดวงภู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ค าแนะน า ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
ขอขวดมีคุณค่าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

2.คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน 
 2.1 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 

1. นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ 
2. นางสาวธัญกมล นะใจ   กรรมการ 
 



 2.2 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2 
1. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม   กรรมการ 
๒. นางสาวลัลณ์ลลิน สุนทร   กรรมการ 

2.3 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 3 
1. นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ 
2. นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว   กรรมการ 

 2.4 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 
1. นางสาวเจนจิรา ปวงค า   กรรมการ 
2. นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการ 

2.5 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 2 
1. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
2. นายภัทรภณ             ดวงภู   กรรมการ 

2.6 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 3 
1. นางสาวอารยา สุขสบาย  กรรมการ 

2.7 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 1 
1. นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล   กรรมการ 

2.8 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 2 
1. นางโสพิชชาญ์ สมใจ   กรรมการ 

2.9 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 3 
1. นางประภาพร  อะทะยศ  กรรมการ  
2. นางพัชรารัตน ์ แหล่งกาศ  กรรมการ 

2.10 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 
1. นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 

2.11 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 2 
1. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
2. นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์  กรรมการ 

2.12 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 3 
1. นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา   กรรมการ 
๒. นายกิตฏิพงษ์  กันทะวงศ์  กรรมการ 

2.13 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 1 
1. นางสาวน้ าฝน  อินสุวรรณ ์  กรรมการ 
2. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ 

2.14 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 2 
1. นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์  กรรมการ 
2. นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น   กรรมการ 

2.15 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๓ 
1. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการ 
๒. นายกริช            เตชะธีรกุล  กรรมการ 



2.16 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง ๑ 
1.นางสาวสุปรานี สงวนรัษฎ ์  กรรมการ 

2.17 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง ๒ 
1. นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์  กรรมการ 
2. นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการ 

มีหน้ำที่  ให้ความรู้ คอยช้ีแนะนักเรียนในความรบัผิดชอบให้รู้จักการจัดการแยกขยะเบ้ืองต้นก่อน
น ามาท้ิงลงในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้ให ้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
๑.  นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล   ประธาน 

  ๒.  นางสาวลัลณ์ลลิน สุนทร   รองประธาน 
  3.  นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม  กรรมการ 
  4.  นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  บันทึกภาพโครงการขอขวดมีคุณค่า เพื่อน าภาพมาประมวลภาพประกอบการท ารายงาน 
 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
๑.  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
๒.  นายภัทรภณ            ดวงภู   รองประธาน 

  ๓.  นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์  กรรมการ 
  ๔.  นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้ำที่  วัดผล  ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการขอขวดมีคุณค่า พร้อมสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อ
น าเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งาน
ส าเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
                                                     
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  30 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

      
 

 
 (นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน) 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝ่ังหมิ่น 
 


