
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ที่ 136/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

                                        ************************************* 
 ตามท่ี ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎มอบหมายให๎โรงเรียนทุกแหํง
ด าเนินนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จุดประสงค์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกที่ดีตํอการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม  เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงอ านาจตามมาตรา ๓๙ 
วรรค ๑ แหํงพระราชบัญญัติบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให๎ผู๎อ านวยการสถานศึกษา
เป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการ  ลูกจ๎างประจ า  และลูกจ๎างชั่วคราว  จึงแตํงตั้งข๎าราชการครูและบุคลากรเป็น
คณะท างาน  ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและประสานงานด๎านตํางๆ เพ่ือให๎
เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์   ประกอบด๎วย                                                                             
  ๑.๑ นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสนํห์  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางทัศนีย์  หนูจิตต์   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
๑.๔ นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
๑.5 นางณภัทร  อํอนชื่นจิตร  กรรมการ 
๑.6 นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการ 
๑.7 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.8 นายสุวิทย์  จูห๎อง   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  

 

  ๒.  คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีหน้าที่ ศึกษา
แนวทางการด าเนินการโรงเรียนปลอดขยะ วางแผนและออกแบบการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา ตอบสนองนโยบาย จัดรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องและเตรียมเอกสารเพ่ือรับการประเมินและตรวจเยี่ยม  
ประกอบด๎วย 

๒.๑ นางทัศนีย์  หนูจิตต์   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  รองประธานกรรมการ  
๒.๓ นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ   
๒.๔ นายสุวิทย์  จูห๎อง   กรรมการ 
2.5 นางณภัทร  อํอนชื่นจิตร  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพ่ิมพูน   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวอรรถยา ลํองตี้   กรรมการ 
๒.๙ นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการ 
2.10 นางสาวนาตาชา ด๎ามทอง   กรรมการ 
2.11 นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการ 
๒.๑2 นางสาวเพ็ญฤดี แดํหวัน    กรรมการ 
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๒.๑3 นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 
2.14 นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

 ๓.  คณะกรรมการด าเนินงาน โรงเรียนสวยด้วยมือเรา มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินกิจกรรม ๕ ส           
ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนและบริเวณพ้ืนที่  ควบคุม  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ประกอบด๎วย  

๓.๑ นายสุวิทย์  จูห๎อง   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางพิไลวรรณ เพชรคง   รองประธานกรรมการ  
3.3 หัวหน๎าระดับทุกระดับชั้น   กรรมการ 
3.4 ครูที่ปรึกษาทุกห๎องเรียน   กรรมการ 
3.5 ผู๎ดูแลอาคารเรียนแตํละชั้น   กรรมการ 
3.6 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๓.7 นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
๓.8 นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

๔.  คณะกรรมการด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการ มีหน้าที่ วางแผนในการบูรณาการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓ Rs  ผํานกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู๎และสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎กับสถานศึกษาอื่น   ประกอบด๎วย 
  ๔.๑ นางณภัทร  อํอนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพ่ิมพูน   รองประธานกรรมการ 
  4.3 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
  4.4 นางกษมน  พลเดช   กรรมการ 
  4.5 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ๎น   กรรมการ 
  4.6 นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
  4.7 นายสุวิทย ์  จูห๎อง   กรรมการ 
  4.8 นางวารีย ์  วุทธชูศิลป์  กรรมการ 
  4.9 นางสาวจิราวด ี ไกรเทพ   กรรมการ 
  4.10 นางวีรดา  ฉุ๎นยํอง   กรรมการ 
  4.11 นางธนพรรณ ตั้งธีระสุนันท์  กรรมการ 

๔.12 นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑3 นางสาวอรรถยา ลํองตี้   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานฐานการจัดการเรียนรู้  มีหน้าที่  เป็นแกนน าในการด าเนินงาน               
ฐานการเรียนรู๎บูรณาการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด๎วย 
  ๕.๑ ฐานกองทุนขยะ   ประกอบด๎วย 
   ๑. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ หัวหน๎า 
   ๒. นางสาวเพ็ญฤดี แดํหวัน  ผู๎ชํวย 
   ๓. นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพ่ิมพูน  ผู๎ชํวย   
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๕.๒  ฐานชํวยกันแยก ชํวยกันลด หมดขยะ   ประกอบด๎วย 
   ๑. นางวีรดา  ฉุ๎นยํอง  หัวหน๎า 
   ๒. นางสาวเจติยา จันทพันธ์ ผู๎ชํวย 
   ๓. นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ  ผู๎ชํวย 
  ๕.๓  ฐานการเรียนรู๎ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ประกอบด๎วย  
   ๑. นายประวิทย์  ค าศรี  หัวหน๎า    
   ๒. นายชวลิต  เพชรรัตน์ ผู๎ชํวย 
   3. นางยุพิน  บุญมาก  ผู๎ชํวย 
   4. นายพนมศักดิ์  บุญมาศ  ผู๎ชํวย 

5.4 ฐานการเรียนรู๎เกษตรพอเพียง   ประกอบด๎วย 
   ๑. นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ๎น  หัวหน๎า 
   ๒. นางยุพิน  บุญมาก  ผู๎ชํวย 
   ๓. นางกษมน  พลเดช  ผู๎ชํวย 

๕.5  ฐานการเรียนรู๎น้ ายาอเนกประสงค์ ประกอบด๎วย 
   ๑. นางพิไลวรรณ  เพชรคง  หัวหน๎า 
   ๒. นางพัชรี  แขกิ้มเส๎ง ผู๎ชํวย 
   ๓. นางสาวออมทอง สุกรอดรู๎  ผู๎ชํวย 

5.6 ฐานการเรียนรู๎น้ าหมักชีวภาพ   ประกอบด๎วย 
   ๑. นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล หัวหน๎า 
   ๒. นางสาวณิชกานต์ วงเวียน  ผู๎ชํวย 
   ๓. นางสาวณัฏฐา เวชโช  ผู๎ชํวย    

๕.7  ฐานการเรียนรู๎ไบโอดีเซล   ประกอบด๎วย  
   ๑. นางสาวอรรถยา ลํองตี้  หัวหน๎า 
   ๒. นางสาวอนิษา  ยาชะรัด  ผู๎ชํวย 
   ๓. นางสาวกรุณา  ชุมนวน  ผู๎ชํวย 

๕.8  ฐานการเรียนรู๎สร๎างสรรค์ความคิด เนรมิตสิ่งเหลือใช๎   ประกอบด๎วย 
   ๑. นางสาวจิราวดี ไกรเทพ  หัวหน๎า 
   ๒. นางจิรพันธ์  สินไชย  ผู๎ชํวย 
   ๓. นางธนพรรณ  ตั้งธีระสุนันท์ ผู๎ชํวย 

๕.9  ฐานการเรียนรู๎พาราศิลป์ / ศิลป์สร๎างสรรค์  ประกอบด๎วย 
   ๑. นายสุวิทย์  จูห๎อง  หัวหน๎า 
   ๒. นางวารีย์  วุทธชูศิลป์ ผู๎ชํวย  
   ๓. นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน ผู๎ชํวย 
  5.10 ฐานการเรียนรู๎สื่อสร๎างสรรค์  รํวมใจกันลดขยะ   ประกอบด๎วย 
   1. นางณภัทร  อํอนชื่นจิตร หัวหน๎า 
   2. นางสาวจันทรา ช านาญดง ผู๎ชํวย 
   3. นางสาวนาตาชา ด๎ามทอง  ผู๎ชํวย 
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 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเวทีการสร้างสรรค์  มีหน้าที่  จัดหาเวทีสร๎างสรรค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาตํอสาธารณชน ในรูปแบบการจัดท าแผํนพับ ที่เหมาะสม 
เชํน การจัดนิทรรศการ การน าเสนอผลงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือสร๎างแรงจูงใจตํอผู๎ปฏิบัติงาน  
ประกอบด๎วย 
       

๖.๑ นางณภัทร  อํอนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ  
๖.๒ นายสุวิทย์  จูห๎อง   รองประธานกรรมการ     

  6.3 ครูประจ าฐานการเรียนรู๎ทุกฐาน  กรรมการ  
๖.4 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
6.5 นางสาวนาตาชา ด๎ามทอง   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
   

๗.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่  ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอ
ผู๎บริหารสถานศึกษา  ประกอบด๎วย 

๗.๑ นางสาวศวรรณรัตน์ เพ่ิมพูน   ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวจันทรา ช านาญดง  รองประธานกรรมการ 

  ๗.3 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 
๗.4 นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 
7.5 นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

   ทั้งนี้  ขอให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย                
โดยเครํงครัด เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการตํอไป 
 

สั่ง ณ วันที่  11  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

        
           
      (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสนํห์) 
                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
 
 


