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ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 
ที่  ๖๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “Kls  Open House Recycling  Gabage   
and  English  Exhibition 2019“ ( เพิ่มเติม ) 

 

----------------------------------- 
     ด้วยโรงเรียนกมลาไสยได้ก าหนดจัดงาน“Kls  Open House Recycling  Gabage   

and  English  Exhibition 2019”  โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ   
การแสดงและน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล     กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และโรงเรียนในเครือข่ายได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  
ตลอดจนเพ่ือเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม 
๒๕๔๗  เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งให้คณะครูโรงเรียนกมลาไสยปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินการ   ประกอบด้วย 
 

 ๒.๑  คณะกรรมการประกวดหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย 
 

  ๑) นายสุขสันต์   จ าเริญสัตย์ คณะท างาน    

หน้าที่  ๑. รับสมัครการส่งหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิลเข้าประกวดในระดับที่รับผิดชอบ 
          ๒. ก ากับ  ดูแล การท าหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิลแก่นักเรียนในห้องที่ปรึกษา  
          ๓. เป็นกรรมการตัดสินการประกวดหุ่นยักษ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
          ๔. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ๒.๒  คณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางอรทัย   มโนขันธ์   คณะท างาน 
   

หน้าที่  ๑. รับสมัครการส่งสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลเข้าประกวด 
          ๒ .เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 
          ๓. วางแผนจัดวางสิ่งประดิษฐ์ให้ดูดีเหมาะสมตามผังงาน  
          ๔. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
  



 

๒ 

 ๒.๗ คณะกรรมการก ากับดูแลขบวนการเดินรณรงค์การจัดการและการก าจัดขยะ  ประกอบด้วย 
 

 ๑) นายโดม    เศรษฐจันทร์   คณะท างาน 
 ๒) นายสมศักดิ์   ชัยแสนฤทธิ์   คณะท างาน   

หน้าที่  ๑. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ  ๑๐  คน เพื่อเข้าร่วมขบวนการเดินรณรงค์การจัดการและการก าจัด
ขยะ 
         ๒ .จัดท าป้ายรณรงค์การจัดการและการก าจดัขยะ 
         ๓. น าตัวแทนนักเรียนห้องละ  ๑๐  คน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมขบวนการเดิน
รณรงค์การจัดการและการก าจัดขยะ 
         ๔.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย      

๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย   ประกอบด้วย 
๑) นายโดม    เศรษฐจันทร์   คณะท างาน 

 ๒) นายสมศักดิ์   ชัยแสนฤทธิ์   คณะท างาน 
หน้าที ่ ๑. จัดระบบการจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
 ๒. ก ากับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน   
 ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

         ๒.๑๘ คณะท างานฝ่ายปฎิคม  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางสาวรจนา    บุญสาร คณะท างาน 
   ๒) นางธัญชนก   ศรีศักดิ์ขวา คณะท างาน 
   ๓) นางสาวชมพูนุช   วรภัทราพร คณะท างาน 
    

 มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่างส าหรับคณะครูและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
   ๒. ให้การต้อนรับและดูแลคณะครูและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
   ๓.  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

          ๒.๒๐ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๑)  นางจิตติมา   เจริญศักดิ์ขจร คณะท างาน 
 ๒)  นายสุริยันต์   อนันตบุศย์ คณะท างาน   

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาส าหรับการปฐมพยาบาล 
          ๒. ปฐมพยาบาลและก ากับ ดูแลผู้ป่วย   
          ๓. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดี 
แก่นักเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                              

                                                                    
  (นายเอกรักษ์   สารปรัง) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 
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ก าหนดการ 
งานมหกรรม “Kls  Open House Recycling  Garbage  and  English  Exhibition 2019“ 

วันพฤหัสบดี  28  กุมภาพันธ์ 2562 
................................................... 

 
เวลา 07.30 น.  - คณะครูตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระฯ (เสื้อขาว Zero waste ), ขบวนแฟนซี 

            ของนักศึกษาฯ,  ผู้เข้าประกวด  Miss  and  Mr. Garbage}  ตัวแทนนักเรียน 
            ห้องเรียนละ ๑๐ คน ( ชุดรักโรงเรียน ), ผู้น าชุมชนท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกันที่หน้า 
            ที่ว่าการอ าเภอกมลาไสย เดินรณรงค์ในขบวนกิจกรรมหิ้วถุงผ้า ถือแก้วน้ า  
            พกปิ่นโต โสเรื่องขยะ   โดยมีรถเครื่องเสียงและวงโยธวาทิตน าหน้าขบวน  
            เดินตามเส้นทางมาตามถนนสัญจรราชกิจ  เลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดง  และ 
            เลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณงานในโรงเรียนกมลาไสย 

เวลา 09.30 น.  - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน  ตัดริ้นบิ้น  กล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท 
- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติชมการแสดงละครสั้น ๑ รายการ  ชมหุ่นยักษ์ 
  จากขยะ  และชมนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลา 10.00 น.  - การประกวด Miss and  Mr.Garbage  ( บนเวที ) 
   - การประกวดหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิล ( ตามบูธ) 

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ( ตามบูธ ) 
เวลา  11.00 น.             - แข่งขัน Spelling Bee การสะกดค าศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 
เวลา  11.30 น.      - การประกวด Garbage Singing contest ( 2 ทีม ) 
เวลา  11.45 น.      - ดนตรี 
เวลา  12.00 น.      - พักรับประทานอาหาร 
เวลา  13.00 น.      - ละครสั้น Skit เกี่ยวกับการจัดการขยะ/สิ่งแวดล้อม ( 6 ทีม ทีมละ 7 – 10 นาที) 
เวลา  14.00 น.      - ประกวด  Garbage Cover dance ( 5 ทีม ) 
เวลา  15.00 น.      - ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม 
เวลา  15.30 น.      - พิธีปิด      
 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


