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ค ำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยำ 
ที่ ๑๓๐ /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนอีโคสคูล 
....................................................... 

  ด้วย โรงเรียนทับปุดวิทยา ด าเนินโครงการ โรงเรียนอีโคสกูล เพ่ือให้นักเรียนและครูบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนทับปุดวิทยา มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ในการ
ขับเคลื่อนการท างาน ตั้งแต่ระดับนโยบายของโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประเด็นท้องถิ่น การจัดการ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง และเพ่ือการด าเนินโครงการ ฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์   

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้                    

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน าและอ านวยความสะดวกต่างๆ   
ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายดลยวัฒน ์ สันติพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายเจษฎา  ศรีวิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ๑.๔ นายอุบล  เจริญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ กรรมการ 
  ๑.๕ นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
  ๑.๖ นางศศิมา  ทิพย์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
  ๑.๗ นายสืบพงศ ์ ประสพมิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    กรรมการ 
  ๑.๘ นายชูเกียรติ  ใจแก้ว  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  มีหน้าที่  วางแผนด าเนินงาน  ติดตาม  และให้ค าปรึกษาในการจัดท า
โครงการฯ   ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นายเจษฎา  ศรีวิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางศศิมา  ทิพย์สวัสดิ์ คร ู    กรรมการ 
  ๒.๓  นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล คร ู    กรรมการ 

๒.๔  นายภคพงษ ์ พงษ์ทองหล่อ คร ู    กรรมการ 
  ๒.๕  นางสาวเยาวลักษณ์ วาหะรักษ์ คร ู    กรรมการ 
  ๒.๖  นางสาวเยาวเรศ เสล่ราษฎร์ คร ู    กรรมการ 
  ๒.๗  นายวรวุฬ ิ  กาฬมณี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๘  นางสาวภัทราพร ถนอมสิน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๙  นางมาราศรี ชุมเชื้อ  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๑๐ นายพิเชษฐ์ จันทร์ทิพย์ คร ู    กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา คร ู    กรรมการ 
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  ๒.๑๑ นายธรรมรัตน ์ ไพพงศ์  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวจิตรลดา วงศ์กระสินธุ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๑๓  นายชูเกียรต ิ ใจแก้ว  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
                    ๒.๑๔  นางสาวซัลมา สมัยพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ   ให้แก่นักเรียนและครูรวมทั้ง
ผู้ปกครอง    ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นายภคพงษ์ พงษ์ทองหล่อ คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางมาราศรี ชุมเชื้อ  คร ู    กรรมการ  

๓.๓  นายพิเชษฐ์  จันทร์ทิพย์ คร ู    กรรมการ 
  ๓.๔  นางสาวจิตรลดา วงศ์กระสินธุ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๓.๕  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น      กรรมการ 
  ๓.๖  คณะกรรมการสภานักเรียน ปี ๒๕๖๔     กรรมการ 
  ๓.๗  นายวรวุฒ ิ  กาฬมณี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายเครือข่ายผู้ปกครอง   มีหน้าทีส่นับสนุน เผยแพร่ การจัดท าโครงการสู่ชุมชน  
ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายสืบพงศ์ ประสพมิตร คร ู             ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางสาววรพรรณ ตะเคียนทอง คร ู    กรรมการ 

๔.๓  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น      กรรมการ 
๔.๔  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี ๒๕๖๔    กรรมการ  

  ๔.๕  นางสาวภัทราพร ถนอมสิน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ  
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ ติดตาม และประเมินผล โครงการโรงเรียนอีโคสกูล ตาม
แผนปฏิทิน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายเจษฎา  ศรีวิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นายภคพงษ์  พงษ์ทองหล่อ คร ู    กรรมการ 

๕.๓ นายวรวฒุ ิ  กาฬมณี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๕.๔ นางสาวภัทราพร ถนอมสิน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๕.๕ นางสาวเยาวเรศ เสล่ราษฎร์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๖ นางสาวจิตรลดา วงศ์กระสินธุ์ ครอัูตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตั้งใจ และเสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทาง 
ราชการต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

                     
            (นายดลยวัฒน์  สันติพิทักษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 


