คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
ที่ ๗๓/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน
(เลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑)
ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และงานกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
ให้ ต ระหนั ก และเรี ย นรู้ ร ะบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไต ย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ในระดั บ พื้ น ฐานที่ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ รู้ จั ก บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองในหน้ า ที่ ข องการเป็ น พลเมื อ ง
โดยกาหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และผู้ดารงตาแหน่งประธานสภานักเรียน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารข้ า ราชการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. นายประภาส กรุดพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางฉวีวรรณ ศรีพระราม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๓. นางพิทยา บุญยืน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๔. นางธัญลักษณ์ นวลศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๕. นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๑. นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒. นางฉวีวรรณ ศรีพระราม ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. นางธัญลักษณ์ นวลศรี
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔. นางพิทยา บุญยืน
ครู คศ.๓
กรรมการ
๕. นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส ครู คศ.๑
กรรมการ
๖. นายณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายพุฒิชา คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินงาน กากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
/๓. คณะกรรมกำรดำเนินกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์

~๒~
๓. คณะกรรมกำรดำเนินกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓. นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและพรรคต่างๆ อธิบายลาดับขั้นตอน และดูแล
การดาเนินกิจกรรม และจัดทาเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับนักเรียน
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ วัสดุ-อุปกรณ์ และบันทึกภำพ ประกอบด้วย
๑. นางฉวีวรรณ ศรีพระราม ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓. นายวีระศักดิ์ อินทร์มา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นายพุฒิชา คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง กรรมการ
๕. นายธิติ สอนโกษา
พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
๖. นายสุชาติ มะณีวัน
ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะสาหรับวางหีบบัตร โต๊ะกรรมการ เก้าอี้สาหรับคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง
๒) จัดหาหีบบัตรสาหรับใช้ในการเลือกตั้ง พร้อมบัตรลงคะแนน และปากกาสาหรับใช้ในการกาบัตรเลือกตั้ง
๓) จัดทาป้ายติดประกาศผลคะแนน
๔) ติดตั้งเครื่องเสียง ไมโครโฟน สาหรับใช้งานให้เพียงพอ
๕) บันทึกภาพขณะดาเนินกิจกรรม จนแล้วเสร็จการประกาศผลคะแนน
ผังคูหำเลือกตั้ง
หน้าเวที
คูหำลงคะแนน

โต๊ะกรรมกำร

ป้ำยประชำสัมพันธ์

หีบบัตร

๕. คณะกรรมกำรดำเนินกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๑. นางพิทยา บุญยืน
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวสุทธิดา เกตนอก ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวณภัทร ขันการไร่ ครู คศ.๑
กรรมการ
๕. นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๖. นางสาวเปรมฤดี เต้หนองเป็ด ครู คศ.๑
กรรมการ
๗. นางสาวกาไลนิล ป้อมทอง ครู คศ.๑
กรรมการ
/๘. นางสาวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดา

~๓~
๘. นางสาวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙. นางสาวอุไรพร กองเจริญ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐. นางกัณฐิกา ไทยเกษม
ครูอัตราจ้าง กรรมการ
๑๑. ที่ปรึกษาสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาบรรยากาศในการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริต
๒. นับคะแนน ประกาศคะแนน สรุปผลการเลือกตั้ง และร่วมวินิจฉัยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเลือกตั้ง
๓. นาผลการเลือกตั้งรายงานต่อประธานกรรมการ
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินสรุปผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๑. นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒. นายพุฒิชา คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง กรรมการ
๓. นายณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดีแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประภาส กรุดพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาปี ๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๑๐ น. การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตัวอย่ำงบัตรเลือกตั้ง
ด้านหน้า

ด้านหลัง

บัตรลงคะแนน
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจาปี 2561
ให้ทาเครื่องหมาย x ในช่องที่เลือกเพียงหมายเลขเดียว

หมายเลข

ชื่อพรรค

ช่องทาเครื่องหมาย

1
2
3
4
หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กาที่ช่องนี้ >

