คำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
ที่ ๑๕๔ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรมบริหำรงำนบุคคล
……………………………………………………………..
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมบริหารงานบุคคล โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ อันมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
และจัดการงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อบุคลากรภายในองค์กร ๒) เพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กรโดยนา ICT เข้ามาใช้ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น และ
๓) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านงานบุคคลที่สามารถนาไปวิเคราะห์และพัฒนาในเชิงระบบได้ต่อไป
ซึ่งจะอบรมทั้ งระบบให้ กั บ บุ ค ลากรของโรงเรียน ในวัน ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้ งแต่ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพต่อการพัฒ นาสถานศึกษาและทาง
ราชการ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
แต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร 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
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
๒.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
๒.๓ นายนิมิตร ปัญญายอง
๒.๔ นายบรรจบ ชูมก
๒.๕ นางนพผกามาศ สายนุวงค์
๒.๖ นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
๒.๗ นายนิพล ปลุกเสก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๒.๘ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กรรมการ
๒.๙ นางสาวพันนภา วลีดารงค์
กรรมการ
๒.๑๐ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวอัจจิมา ศิริสตู ร
กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการ
๒.๑๕ นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนิน การเกี่ย วกับ จัด เตรีย มการจัด การอบรมเชิง ปฏิบัติก ารการใช้โ ปรแกรมบริห ารงานบุค คล โดย
ประสานงานฝ่ายต่างๆ ตามที่เหมาะสม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพเกิดความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำและประสำนงำน ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๓.๓ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการ
๓.๔ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการ
๓.๕ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ
๓.๖ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๓.๗ นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) ดาเนินการออกแบบจัดทา Flow/ผังขั้นตอนการทางานด้านบริหารงานบุคคล เพื่อให้ทีม ICT เวียงเจดีย์
วิทยา พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคลของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
๒) ติดต่อประสานทีมงาน ICT เวียงเจดีย์วิทยา เพื่อพัฒนาโปรแกรมฯ
๓) ติดต่อประสานทาหนังสือเชิญวิทยากร
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและพิธีกำร ประกอบด้วย
๔.๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๔.๓ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับประธานในพิธี ลาดับขั้นตอนต่างๆ ร่วมกับประธานดาเนินงานจัดอบรมฯ
และปฏิบัติหน้าที่พิธีกรตั้งแต่พิธีเปิดจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธี
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย
๕.๑ นายนิมิตร ปัญญายอง
๕.๒ นายสมาน จันทร์ธง
๕.๓ นายบุญเลิศ มูลศรี
๕.๔ นางจันทร์วัน รัว่ รู้
๕.๕ พนักงานทาความสะอาด
๕.๖ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓
มีหน้ำที่ ๑) จัดเตรียมห้องโสตทัศนศึกษา สาหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร จานวนทั้งสิ้น ๙๐ คน โดยมี
โต๊ะ-เก้าอี้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
๒) จัดเตรียมโต๊ะไว้สาหรับลงทะเบียน อาหารว่าง และอาหารกลางวัน และพื้นที่/ห้องสาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่
เหมาะสมและเพียงพอ
๓) จัดห้องรับรองสาหรับรับประทานอาหารกลางวันกลุ่มผู้บริหารและวิทยากร ประมาณ ๑๒ คน ที่ห้องเกียรติยศ
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสต และ ICT ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ประกอบด้วย
๖.๑ นายบรรจบ ชูมก
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพินิจ ทังสุนันท์
กรรมการ
๖.๓ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ
๖.๔ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการ
๖.๕ นายบัญชา บังคมเนตร
กรรมการ
๖.๖ นายนิพล ปลุกเสก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดเตรียมอุปกรณ์การใช้เสียง ระบบไฟ และระบบเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒) ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในห้องโสตทัศนศึกษาให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๓) บันทึกภาพระหว่างการอบรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
๗.๑ นายสุทน คุ้มเสม
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรัตน์ จี้ฟู
กรรมการ
๗.๓ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน/ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดพิมพ์รายชื่อ และรับลงทะเบียนผู้ที่เข้าร่วมอบรม
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม (อำหำรและเครื่องดื่ม) ประกอบด้วย
๘.๑ นางนพผกามาศ สายนุวงค์
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๘.๓ นางสาวญาดา มาอ้วน
กรรมการ
๘.๔ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
กรรมการ
๘.๕ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๘.๖ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๘.๗ นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
กรรมการ
๘.๘ นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) ประสานจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้ารับการอบรม และคณะวิทยากร
รวมจานวนทั้งสิ้น ๙๐ คน
๒) ดูแลบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับ ผู้บริหาร คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมตามความ
เหมาะสมและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ประกอบด้วย
๙.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
๙.๒ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
๙.๓ นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
๙.๔ นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
๙.๕ นางสาวสุภาพร เป็งปิง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ๑) จัดทาเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ เพื่อให้การดาเนิ นการอบรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์
๒) จัดทาเอกสารการเงิน-การบัญชี ตามระเบียบ พร้อมรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย
๑๐.๑ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายสุรัติ จิตนารินทร์
กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) ออกแบบเอกสารการประเมิน แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form
๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลภายหลังที่ได้รับการอบรมฯ เพื่อจะได้นาข้อมูลไป
วิเคราะห์และพัฒนาต่อไป
๓) จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงาน และแนบภาคผนวกเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานและเสนอ
ถึงผู้บังคับบัญชา
๑๑. คณะผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรมบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
๑๑.๑ คณะผู้บริหาร
๑๑.๒ คณะครู
๑๑.๓ บุคลากรทางการศึกษา
มีหน้ำที่ ๑) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒) เตรียมอุปกรณ์ Smart Device / Smart Phone / คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว (ปลั๊กพ่วง) ตามความ
เหมาะสมและที่สะดวก
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

