
                                                                           
ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 

 ที ่ ๓๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำรรับประเมิน โครงกำรพี่น ำน้องรักษ์น้ ำ  

ตำมแนวพระรำชด ำริ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 --------------------------------------- 

 ตำมที่คณะกรรมกำรตัดสินกำรประเมินจำกมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จะเดินทำง
ส ำรวจพ้ืนที่จริงของกลุ่มเยำวชนรอบตัดสิน โครงกำรพ่ีน ำน้องรักษ์น้ ำ ตำมแนวพระรำชด ำริ พ.ศ.๒๕๖๑                           
ในวันพฤหัสบดี ที ่๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมก ำหนดกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเตรียมรับกำรประเมินเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙                           
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียม
รับกำรประเมิน ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้มีกำรด ำเนินงำน เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยเกิดผลดี มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยอนุชำ  ส่งทวี    กรรมกำร 
 ๑.๓ นำงวรำงค์  รำชนิยม    กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์   กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงสำวสำริยำ  ยอดวำรี   กรรมกำร 
 ๑.๖ นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
มีหน้ำที่ วำงแผนด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
ที่วำงไว้และประสำนงำนกับฝ่ำยอ ำนวยกำรในกรณีที่เกิดปัญหำ พร้อมทั้งรำยงำนให้สถำนศึกษำ
ทรำบ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยอนุชำ  ส่งทวี    กรรมกำร 
 ๒.๓ นำงวรำงค์  รำชนิยม    กรรมกำร 
 ๒.๔ นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์   กรรมกำร 
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 ๒.๕ นำงสำวสำริยำ  ยอดวำรี   กรรมกำร 
 ๒.๖ นำยสำมำรถ  กำญจนะแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 
มีหน้ำที่  ต้อนรับคณะกรรมกำรกำรประเมินจ ำนวน ๑๐ คน และผู้แทนชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำยอนุชำ  ส่งทวี    ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำงตรัยรัตน์  ส่งทวี    กรรมกำร 
 ๓.๓ นำงสำวจิรัชญำ  ปำนจันทร์   กรรมกำร 
๔.  คณะกรรมกำรจัดสถำนที่เตรียมต้อนรับ 
มีหน้ำที่  จัดสถำนที่ในห้องศุภเกียรติ ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินและสถำนที่น ำเสนอข้อมูลของ
ครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทนน ำเสนอข้อมูล กำรด ำเนินงำนของโครงกำร ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ ว่ำที่ ร.ต.อภิศักดิ์  บุญกุศล   กรรมกำร 
 ๔.๓ นำงจินตนำ  เพ็ชรคล้ำย   กรรมกำร 
 ๔.๔ นำงสำวพิชญสุดำ  ทองค ำ   กรรมกำร 
 ๔.๕ นำงสำวกัลยำ  สุขบำงนพ   กรรมกำร 
 ๔.๖ นำยสุชำติ  สุนทโร    กรรมกำร 
๕.  คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน 
มีหน้ำที่  น ำนักเรียนและตัวแทนเยำวชนรอบตัดสินเข้ำร่วมเตรียมรับกำรประเมินและกล่ำวรำยงำน 
ต่อคณะกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์   ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำงสำวพิชญสุดำ  ทองค ำ   กรรมกำร 
 ๕.๓ นำงสำวสำริยำ  ยอดวำรี   กรรมกำร 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำเสนอข้อมูล และฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนรอบตัดสิน  
มีหน้ำที่ น ำเสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร และควบคุมตัวแทนนักเรียนจ ำนวน ๖ คน 
น ำเสนอข้อมูล และตอบค ำถำมต่อคณะกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำยสำมำรถ  กำญจนะแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสุวิมล  ไชยถำวร    กรรมกำร 
 ๖.๓ ว่ำที่ ร.ต.อภิศักดิ์  บุญกุศล   กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงสำวณิฐศำกรณ์  โชคชัย   กรรมกำร 
 
 



๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร 
มีหน้ำที่ เตรียมอำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำงต้อนรับคณะกรรมกำรประเมิน ผู้แทนชุมชน ครูและ
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นำงวรำงค์  รำชนิยม    ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำงทิพวรรณ  สตำรัตน์     กรรมกำร 
 ๗.๓ นำงตรัยรัตน์  ส่งทวี    กรรมกำร 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนยำนพำหนะกำรเดินทำงส ำรวจพื้นที่จริง 
มีหน้ำที่ ประสำนงำนจัดหำยำนพำหนะในกำรเดินทำงส ำรวจพ้ืนที่จริงให้คณะกรรมกำรประเมิน 
ประกอบด้วย 
 นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ    
๙.  เจ้ำหน้ำที่บันทึกภำพ 
มีหน้ำที่  บันทึกภำพท่ีเกี่ยวข้องในกำรเตรียมรับกำรประเมินโครงกำร ประกอบด้วย  
 นำงสำวสุนิศำ  พรหมณำเวช 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เสียสละ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรสืบไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๔  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                
                                                              

 

(นำยณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
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ก ำหนดกำร 
เดินทำงส ำรวจพื้นที่จริงของกลุ่มเยำวชนรอบตัดสิน  

โครงกำรพี่น ำน้องรักษ์น้ ำ ตำมแนวพระรำชด ำริ พ.ศ.2561 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม 2562 

ณ โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
******************************** 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม 2562 
เวลา 06.00 - 08.30 น. -  คณะกรรมการ พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง สายการบิน แอร์เอเชีย 
       เพ่ือขึน้เครื่อง เที่ยวบิน.............................  ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช 
เวลา 08.30 - 10.00 น. -  คณะกรรมการเดินทางพิจารณาพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการของกลุ่มเยาวชน  
               ชื่อโครงการ รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
        ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา 10.00 - 10.15 น. -  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กล่าวต้อนรับ 
    -  อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม กล่าวสรุปการท างาน 
    -  เชิญประธานกรรมการ แนะน าทีมกรรมการประเมิน 
เวลา 10.15 - 10.30 น. -  ชมวีดีทัศน์ แนะน าโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
เวลา 10.30 - 11.30 น. -  กลุ่มเยาวชน น ำเสนอ โครงกำร “รักษ์ป่ำต้นน้ ำปำกพนังอย่ำงยั่งยืน”  
เวลา 11.30 - 12.00 น. -  คณะกรรมการฯ สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมและให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
      ในการท างานกับกลุ่มเยาวชน 
เวลา 12.00 - 13.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 15.00 น. -  คณะกรรมการฯ เข้าพ้ืนที่ด าเนินโครงการ  
    “รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน”  
      ในกิจกรรมบวชป่า ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ า 
เวลา 15.00 - 15.30 น. -  สรุปการลงพื้นที่โครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน”  
    พร้อมกล่าวขอบคุณ 
เวลา 15.30 - 16.45 น.  -  คณะกรรมการฯ ออกจาก พ้ืนที่ด าเนินโครงการ และขึ้นรถตู้เดินทางกลับ  
      สนำมบินจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
 
 
*หมำยเหตุ **ระยะเวลาการส ารวจพื้นที่จริง กลุ่มละ 3.5 ชั่วโมง  
                 (รวมการเดินทางจากโรงเรียนไปยังพ้ืนที่ด าเนินงาน)** 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 


