คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๖๐๒ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
สาหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
…………………………………………
ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กําหนดการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง (ห้องทูบี ๓) เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
และสร้างขวัญกําลังใจให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา
๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจํา คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว แต่งตั้ง
ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๑.๓ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๑.๔ นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๑.๕ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๑.๖ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา แนะนํา และอํานวยการให้การดําเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
๒.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
๒.๓ นายถวิล ชัยยา
๒.๔ นายบันดาล ดวงบุรงค์
๒.๕ นายนิมิตร ปัญญายอง
๒.๖ นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
๒.๗ นายบรรจบ ชูมก
๒.๘ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๒.๙ นางสาวนัยนา หมื่นจําปา
กรรมการ
๒.๑๐ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการ
๒.๑๑ นางอําไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๒.๑๒ นายนิพล ปลุกเสก
กรรมการ
๒.๑๓ นางพันนภา วลีดํารงค์
กรรมการ
๒.๑๔ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการ
๒.๑๖ นางสาววรัญญา เป็งปิง
กรรมการ
๒.๑๗ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการ
๒.๑๘ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการ
๒.๑๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารณี นันทวิเชียรชุ่ม
กรรมการ
๒.๒๐ นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานและคณะกรรมการดําเนินงานในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวนัยนา หมื่นจําปา
กรรมการ
๓.๓ นางสาวพันนภา วลีดํารงค์
กรรมการ
๓.๔ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการ
๓.๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารณี นันทวิเชียรชุ่ม
กรรมการ
๓.๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพชวรัตน์ กาบศรี
กรรมการ
๓.๗ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ
๓.๘ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๓.๙ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการ
๓.๑๐ นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้ข้อมูลกับคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการแต่งกายให้แต่ละกลุ่มสาระได้นัดหมายแต่งกายตามความ
เหมาะสมและสวยงาม
๓. ประสานออกแบบ/จัดทําป้ายงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย
๔.๑ นายนิมิตร ปัญญายอง
๔.๒ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๔.๓ นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๔.๔ นายบุญเลิศ มูลศรี
กรรมการ
๔.๕ นางจันทร์วัน รั่วรู้
กรรมการ
๔.๖ นายสมาน จันทร์ธง
กรรมการ
๔.๗ นายผจญ ภิระแก้ว
กรรมการ
๔.๘ นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย
กรรมการ
๔.๙ นายสุทิศ มณีทอง
กรรมการ
๔.๑๐ พนักงานทําความสะอาด
กรรมการ
๔.๑๑ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่ โต๊ะ-เก้าอื้ จัดตกแต่งเวที ติดป้ายหน้าเวที จัดโต๊ะสําหรับวางของขวัญและของรางวัล
ภายในบริเวณห้องจัดงานเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน สถานที่จัดงาน ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง (ห้องทูบี ๓)
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และฝ่ายดนตรี ประกอบด้วย
๕.๑ นายบรรจบ ชูมก
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายเอกดน อินต๊ะปัน
กรรมการ
๕.๓ นายชยพล แหลมไธสง
กรรมการ
๕.๔ นายบัญชา บังคมเนตร
กรรมการ
๕.๕ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง ควบคุมระบบเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ และจัดเตรียมคอมพิวเตอร์/เพลง/ดนตรี บรรเลงภายในบริเวณงาน
๒. บันทึกภาพและวิดีโอภายในบริเวณการจัดงาน กล้องดิติจอลและกล้องวิดีโอ
๓. ดูแลอํานวยความสะดวกกระทั่งเสร็จสิ้นการจัดงาน
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและจัดกิจกรรมนันทนาการ ประกอบด้วย
๖.๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการ
๖.๓ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๖.๔ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ เป็นพิธีกร จัดลําดับขั้นตอนการมอบของที่ระลึก/ของขวัญ/ของรางวัล วิธีการชิงโชครางวัลและ
วางแผนจัดลําดับกิจกรรมนันทนาการ/ภาคบันเทิง ตลอดการจัดงานฯ
๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ประกอบด้วย
๗.๑ นายถวิล ชัยยา
๗.๒ นางพิชยา ชูมก
๗.๓ นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔
๗.๔ นางอําภา เขียวดี
กรรมการ
๗.๕ นางลําดวน ติดทะ
กรรมการ
๗.๖ นางสาวอําไพพรรณ วรรณภิระ
กรรมการ
๗.๗ นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง
กรรมการ
๗.๘ นางสาวชาลินี ตั๋นเมือง
กรรมการ
๗.๙ นางสาวชุติมา รัตนอนันต์
กรรมการ
๗.๑๐ นางสาวอัจฉราพร อุตเรือน
กรรมการ
๗.๑๑ นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. เลือกเมนูอาหาร และจัดเตรียมตามที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับผู้ร่วมงาน
๒. จัดหาภาชนะที่สะอาดและจําเป็นตามความเหมาะสม
๓. ดูแลความเรียบร้อยการบริการจัดอาหารสําหรับผู้ร่วมงาน
๘. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๘.๑ นายนิมิตร ปัญญายอง
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
กรรมการ
๘.๓ นายเมธา ศรีประทีป
กรรมการ
๘.๔ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ
๘.๕ นายบุญเลิศ มูลศรี
กรรมการ
๘.๖ นายสมาน จันทร์ธง
กรรมการ
๘.๗ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียม จัดซื้อเครื่องดื่มรองรับและบริการสําหรับผู้ร่วมงานให้เพียงพอและทั่วถึง
๒. จัดหาภาชนะ ทิชชู แก้วน้ํา เหยือก ถังน้ําแข็ง ตามความเหมาะสมสําหรับผู้ร่วมงาน
๙. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนของขวัญ/ของที่ระลึก ประกอบด้วย
๙.๑ นางพันนภา วลีดํารงค์
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
กรรมการ
๙.๓ นางอุมาพร แก้วปวน
กรรมการ
๙.๔ นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
กรรมการ
๙.๕ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๙.๖ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ
๙.๗ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๙.๘ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
กรรมการ
๙.๙ นางสาววรัญญา เป็งปิง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมชุดของที่ระลึกของโรงเรียนให้กับบุคลากร

๕
๒. รับลงทะเบียนของขวัญจากบุคลากรและจัดทําสลากการแลกของขวัญ
๓. ประสานงานกับพิธีกรเพื่อดําเนินการมอบชุดของที่ระลึกและแลกของขวัญตามแต่ละ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของรางวัล ประกอบด้วย
๑๐.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวญาดา มาอ้วน
กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวอรนุช เรือนคํา
กรรมการ
๑๐.๖ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะ
กรรมการ
๑๐.๘ นางสาวสนธยา พินทรศรี
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
กรรมการ
๑๐.๑๐ นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
กรรมการ
๑๐.๑๑ นางสาวอําไพ สิทธิกาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประสานงานฝ่ายการเงิน และพัสดุ ติดต่อประสานงานกับห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน บริษัท เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนของรางวัล/ของขวัญ หรือจัดหาจัดซื้อของรางวัล/ของขวัญปีใหม่ และจัดทําสลากชิงโชคในงาน
๒. ประสานงานกับพิธีกรเพื่อกําหนดรางวัล วิธีการมอบ โดยจับสลากมอบของรางวัลตามแต่ละ
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายบริการการจัดงาน ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายบันดาล ดวงบุรงค์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายชัยพิชิต อุดคํามี
กรรมการ
๑๑.๓ นายบุญเลิศ มูลศรี
กรรมการ
๑๑.๔ นางจันทร์วัน รั่วรู้
กรรมการ
๑๑.๕ นายสมาน จันทร์ธง
กรรมการ
๑๑.๖ นายสุทิศ มณีทอง
กรรมการ
๑๑.๗ พนักงานทําความสะอาด
กรรมการ
๑๑.๘ นางสาวเบญจวรรณ วิธี
กรรมการ
๑๑.๙ นางสาวมธุรส อินต๊ะปาน
กรรมการ
๑๑.๑๐ นางสาวบุษยรัตน์ หน่อท้าว
กรรมการ
๑๑.๑๑ นายณัฐวุฒิ วงค์จันทร์ตา
กรรมการ
๑๑.๑๒ นางสาวกรรณิการ์ คําอ้าย
กรรมการ

๖
๑๑.๑๓ นายนิพล ปลุกเสก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องสักการะถวายเจ้าพ่อเนื้อหิน/เจ้าที่
๒. ดูแลจัดบริการอาหารปิ้งย่างให้กับคณะครูและบุคลากรตามความเหมาะสม
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการ
๑๒.๓ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
กรรมการ
๑๒.๔ นางสาวสนธยา พินทรศรี
กรรมการ
๑๒.๕ นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
กรรมการ
๑๒.๖ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทําหลักฐานการเบิกจ่าย และสรุปบัญชี รายรับ -จ่ายและ
เสนอผู้บริหาร
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๓.๑ นางสาวนัยนา หมื่นจําปา
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ ว่าที่ร้อยตรีพชวรัตน์ กาบศรี
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาวนิลาวรรณ เมืองอ้าย
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวฐิติพร คะปุกคํา
กรรมการ
๑๓.๕ นายธีระวัฒน์ กําลังมาก
กรรมการ
๑๓.๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารณี นันทวิเชียรชุ่ม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดทําแบบสอบถาม/แบบสอบถามออนไลน์ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดงาน
๒. สรุปผลรายงานผลการจัดงานเป็นรูปเล่มเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๑๔. ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน ๑๐๐ คน
มีหน้าที่ เข้าร่วมงานจัดงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตามคําสั่งนี้
ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อํานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

