
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
ภายใตโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน” 

โรงเรียนวัดหวยโปง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
จังหวัดระยอง 

********************************************************** 
 

1.  กิจกรรม - บำเพ็ญประโยชนเพ่ืออุทิศถวายพระราชกุศล 
       

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายประภาส เมฆลอย ตำแหนง คร ู โทร. ๐๙๘-๙๒๑๒๖๙๕  
     E-mail prapas.mek@obecmail.org 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเรียนไดทำความดีอันเปนสาธารณะประโยชนถวายเปนพระราชกุศลฯ 

3.2 เพ่ือปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมดานการมีจิตสาธารณะ  
3.3 เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชน และวัด  
3.4 เพ่ือจุดประกายใหชุมชนไดตระหนักและเห็นคุณคาในการมีจิตสาธารณะมากยิ่งข้ึน  

4.  เปาหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
 กลุมเปาหมาย : ผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น จำนวน ๑,๗๓๒  คน 
 - ผูบำเพ็ญประโยชน    จำนวน  ๑,๖๔๔  คน 
 - คณะผูบริหาร / ครูและบุคลากร   จำนวน  ๘๘  คน 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 เริ่มตั้งแตวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนวัดหวยโปงและวัดหวยโปง จังหวัดระยอง 
6.  วิธีดำเนินกิจกรรม 
 ๖.๑ วางแผนการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

๖.๒ ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพ่ืออุทิศถวายพระราชกุศล  

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม  

๖.๔ ประสานขอความรวมมือในการขอใชสถานท่ีวัดหวยโปง เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมในวันท่ี 

๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  

๖.๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดหวยโปง และ วัดหวยโปง 

จังหวัดระยอง  

๖.๖ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 



๗.  งบประมาณท่ีรับการสนับสนุนจาก 
  สำนักศึกษาธิการจังหวัด 
  สถานศึกษา 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 
๘.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
๙.  ประโยชนท่ีไดรับ 
 ๙.1 ผูเรียนไดทำความดีอันเปนสาธารณะประโยชนถวายเปนพระราชกุศลฯ 
 ๙.2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดานการมีจิตสาธารณะ 
 ๙.3 เกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชน และวัด  
 ๙.4 ผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาในการมีจิตสาธารณะมากยิ่งข้ึน  
 
๑๐.  ภาพประกอบกิจกรรม/โครงการ 
 

ภาพประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนโรงเรียนวัดหวยโปง 
 

 
 

(ภาพผูบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวยโปงรวมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน) 
 



ภาพประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนโรงเรียนวัดหวยโปง 
 

 
 

(ภาพคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวยโปง รวมบำเพ็ญประโยชนในพ้ืนท่ีโรงเรียนและวัดหวยโปง) 

 



ภาพประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนโรงเรียนวัดหวยโปง 
 

 
 

(ภาพคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวยโปง รวมบำเพ็ญประโยชนในพ้ืนท่ีโรงเรียนและวัดหวยโปง) 

 



ภาพประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนโรงเรียนวัดหวยโปง 
 

 
 

(ภาพคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวยโปง รวมบำเพ็ญประโยชนในพ้ืนท่ีโรงเรียนและวัดหวยโปง) 

 



๑๑.  ภาคผนวก 
 - เอกสาร / คำสั่ง ท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
    

 

คำส่ัง โรงเรียนวัดหวยโปง 

ท่ี     ๑๑๐     / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน 

ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 

------------------ 

ดวยโรงเรียนวัดหวยโปง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส     

วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพอแหงชาติ เพื่อใหการดำเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๕ (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชนในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ

ประโยชน ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

 ๑.๑ นายชะโลม   เล็ดลอด  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นายอนุชิต  สุขกส ิ  ตำแหนง  รองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๑.๓ นางสาวณัฐฌา สินสมบัติ ตำแหนง  รองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๑.๔ นางสาวจำเริญ  ประทุม  ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๑.๕ นางสาวชมพูนุช สุขเกษม  ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๑.๖ นางจิรวรรณ  ปญจลักษณ ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๑.๗ นางสาวสนิตา  เต็มพรอม ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

๑.๘ นางสุนิสา   วงศศรีรักษา ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๑.๙ นางสาวมานิตา  สุรชาติ  ตำแหนง คร ู   กรรมการ 

๑.๑๐ นายสวาง  สวางวรรณรัตน ตำแหนง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี อำนวยการ กำกับดูแล วางแผน ประสานงาน อำนวยความสะดวกใหการดำเนินงานเปนไปดวย         

ความเรียบรอยและเกิดประโยชน ใหคำปรึกษาและแกไขปญหาที ่เกิดขึ ้นสำเร็จลุลวง สนับสนุน สงเสริม             

การดำเนินงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 



๒ 

 

๒. คณะกรรมการฝายควบคุมนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

 ๒.๑ นายอนุชิต  สุขกส ิ  ตำแหนง  รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธาน 

 ระดับช้ันปฐมวัย 

 ๒.๒ นางสาวชมพูนุช สุขเกษม  ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.๓ นางสาวจิราภรณ สุทธิ  ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.๔ นางรัชนี  เสียงชอบ ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๕ นางสาวศรานุช ปญญาสิม ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๖ นางชญานิศา เชื้อบุญมา ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๗ นางสาวปยพร พวงเพ็ชร ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๘ นางสาวณิชมน บุษปฤกษ ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๙ นางสาวบงกชพร หอมเหมือน ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ๒.๑๐ นางอาร ี  กมลเดชฤทธา ตำแหนง พนักงานราชการ กรรมการ  

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

 ๒.๑๑ นางสาวชุติกาญจน ชินภักดี  ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๑๒ นางสาวธิดารัตน พัฒนชัย  ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๑๓ นางอุทัยทิพย เฉลิมรัมย ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๑๔ นางสาวรตาภัสร งามนุช  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๑๕ นางสาวปาลิตา จันทรลีวรรณ ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

 ๒.๑๖ นางวิมล  ศรีสุทธิ์  ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล  ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๑๘ นางสาวสโรทัย นันทวงษ ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๑๙ นางสาวมีนา ไชยปญหา ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๒๐ นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

 ๒.๒๑ นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์ ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๒๒ นางสาวเมธวดี ประเมธาวัตร ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๒๓ นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 



๓ 

 

 ๒.๒๔ นางสาวสุรางคนางค เกรัมย  ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ๒.๒๕ นายชัยรณงค พุทธบรรพต ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

 ๒.๒๖ นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๒๗ นายธีระพล ปญญาใส ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๒๘ นายธีร  ทองประกอบ ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๒๙ นางสาววิลาวัลย ปะนิทานัง ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๓๐ นางสาวหทัยรัตน จันทรหนู ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 ๒.๓๑ นางลักษมีลาวัณย วงษนอย  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๓๒ นางสาวพิมพปวีณ ไชยริน  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๓๓ นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ๒.๓๔ นางสาวรัชนี ศรีเจริญ  ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ๒.๓๕ นางสาวนารี ทองเรือง ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 ๒.๓๖ นางปนอุทัย อภิชิต  ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๓๗ นางสาวสาวิตรี ลำพาย  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๓๘ นางสาวธนาวดี พะไตรยะ ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๓๙ นางสาวศิรประภา สุรวิทย  ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ๒.๔๐ นางสาวสุกันยา ตรีตุนา  ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 ๒.๔๑ นายไกร  ขันขาว  ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๔๒ นายสุเทพ  อาชาพล  ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๔๓ นางทิวาวรรณ ศิริพันธ  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๔๔ นายสถาพร ศรีเกษ  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๔๕ นางสาวศิวพร สีหาแสน ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ๒.๔๖ นายธีรพล  เหมเงิน  ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ๒.๔๗ นางสาววราพรรณ  สุริยันต  ตำแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ๒.๔๘ นายทรงกลด สังขกระจาง ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

 ๒.๔๙ นายแกว  ผสมธรรมศรี ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 



๔ 

 

 ๒.๕๐ นางสาวฟาเตมา คานสกุล ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๕๑ นางสาววินาคาร บุญยืด  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๕๒ นางสาวทัศณีย แสวงรัมย ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๕๓ นายสัญญา บัวฮองแสง ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๕๔ นางสาววิลาวัลย ผิวเฮาขา ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๕๕ นางสาวเสาวภา วงคไชย  ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ๒.๕๖ นายจตุวิทย กันกระจาง ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 ๒.๕๗ นายเฉลิมชัย จันทรพัฒนพงศ ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.๕๘ นางแกวใจ  ศรีสาวแห ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๒.๕๙ นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๖๐ นางสาวศยามล หงษศิลา   ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๖๑ นายธนากร สุปน  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๖๒ นางสาวผกามาศ จังอินทร  ตำแหนง  ครูผูชวย  กรรมการ 

 ๒.๖๔ นายทิพย  ทับโทน  ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ๒.๖๕ นายประภาส เมฆลอย  ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๖๗ นายสวาง  สวางวรรณรัตน ตำแหนง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี อำนวยความสะดวก ควบคุม รักษาความปลอดภัย ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 

เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลท่ี ๙ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพอแหงชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - ระดับปฐมวัย   ทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณอาคารปฐมวัยและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

 - ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๖  ทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบและหองเรียน 

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณลานวัดดานอาคารเรียน ศูนยกศน.หวยโปง 

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณลานวัดดานศาลาการเปรียญและบริเวณ

โดยรอบวิหารหลวงพอม่ังมี 

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณพระอุโบสถ ลานวัดฝงพระอุโบสถ  

 

๓. คณะกรรมการฝายพยาบาล 

 ๓.๑ นางสาวณัฐฌา สินสมบัติ ตำแหนง  รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธาน 

 ๓.๒ นางสาวจำเริญ ประทุม  ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓.๓ นางนงลักษณ พรวิวัฒนธาดา ตำแหนง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 



๕ 

 

 ๓.๔ นางจิรวรรณ ปญจลักษณ ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๓.๕ นางสาวสนิตา  เต็มพรอม ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

๓.๖ นางสุนิสา   วงศศรีรักษา ตำแหนง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๓.๗ นางสาวมานิตา  สุรชาติ  ตำแหนง ครู   กรรมการ 

 ๓.๘ นางสาวศยามล สอนร่ำ  ตำแหนง ครู   กรรมการ 

 ๓.๙ นางสาวกัญญาภรณ งามลวน  ตำแหนง ครู   กรรมการ 

 ๓.๑๐ นางเพ็ญพิชา พรมถ่ิน  ตำแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๓.๑๑ วาท่ีรอยตรีอภิญญา ปะนิทานัง ตำแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 ๓.๑๒ นางลักษมีลาวัณย วงษนอย  ตำแหนง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ การปฐมพยาบาล ยารักษาโรคใหพรอม และประสานงานกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 

๔. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 ๔.๑ นางสุนิสา   วงศศรีรักษา ตำแหนง  ครูชำนาญการ  ประธาน 

 ๔.๒ นางสาววิลาวัลย ผิวเฮาขา ตำแหนง  คร ู   กรรมการ 

 ๔.๓ นายทศวรรษ จันทรทอง ตำแหนง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพกิจกรรม เผยแพร ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส บังเกิดประโยชนสูงสุดโดย

คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสำคัญ 

              

สั่ง ณ วันท่ี ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 

(นายชะโลม เล็ดลอด) 

                   (ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหวยโปง) 

 

 

 

 


