คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๒๗๕ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจาปี ๒๕๖๑
"ร้อยรักจากใจ สายใยธีรกานท์"
…………………………………………
ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "ร้อยรักจากใจ สายใยธีรกานท์"
แด่ผู้บริหารและข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดจันทบุรี จานวน ๓ ราย ได้แก่
๑. นายนิพนธ์ แสงเนตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. นายบันดาล ดวงบุรงค์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๓. นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้อย โดยอาศัย อานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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 อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการประสานงาน
ฝ่ายจัดกิจกรรม/การแสดง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
๒.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
๒.๓ นายถวิล ชัยยา
๒.๔ นายนิมิตร ปัญญายอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
…/๒.๕ นายบรรจบ ชูมก

๒
๒.๕ นายบรรจบ ชูมก
กรรมการ
๒.๖ นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
กรรมการ
๒.๗ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๒.๘ นางสุภาภรณ์ พิพฒ
ั น์วุฒิกุล
กรรมการ
๒.๙ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๒.๑๐ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการ
๒.๑๔ นายชัยพิชิต อุดคามี
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการ
๒.๑๖ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการ
๒.๑๗ นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๘ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานตามโครงการให้งานสาเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๓. มอบหมายประสานงานแก้ไขปัญหา อันอาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินงาน
๔. ดูแลและประสานงานฝ่ายต่างๆ ให้ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสุรัติ จิตนารินทร์
กรรมการ
๓.๓ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๓.๔ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการ
๓.๕ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. พิธีกรดาเนินรายการ จัดเตรียมลาดับพิธีการ กิจกรรมต่างๆ ในงานเลี้ยงสังสรรค์
๒. จัดทีมพิธีกรประสานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม/การแสดง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย และรื่นเริงสนุกสนาน ตลอดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันที่ ๖ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประกอบด้วย
๔.๑ นางพันนภา วลีดารงค์
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๔.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
กรรมการ
๔.๔ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดช่อดอกไม้กลัดหน้าอกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
…/๒. ดูแลและอานวยความสะดวก

๓
๒. ดูแลและอานวยความสะดวกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
๓. รับลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และประสานงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๕.๑ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
๑. นายถวิล ชัยยา
ประธานกรรมการ
๒. นางพิชยา ชูมก
กรรมการ
๓. นางสาวอาภา เขียวดี
กรรมการ
๔. นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
กรรมการ
๕. นางลาดวน ติดทะ
กรรมการ
๖. นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. เลือกรายการอาหารรับรองสาหรับคณะครูและบุคลากรในงานเลี้ยงสังสรรค์
๒. ดูแลให้การจัดเลี้ยงอาหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม
๑. นายนิมิตร ปัญญายอง
ประธานกรรมการ
๒. นายเมธา ศรีประทีป
กรรมการ
๓. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ
๔. นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
กรรมการ
๕. นายเอกดน อินต๊ะปัน
กรรมการ
๖. นายชัยพิชิต อุดคามี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมจัดหาเครื่องดื่มบริการคณะครูและบุคลากรทุกคนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารถบริการเดินทาง ประกอบด้วย
๖.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการ
๖.๓ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการ
๖.๔ นายนิพล ปลุกเสก
กรรมการ
๖.๕ นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
กรรมการ
๖.๖ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดต่อประสานจัดหาพาหนะในการนาคณะเดินทางไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
๗. คณะกรรมการฝ่ายติดต่อสถานที่ ประกอบด้วย
๗.๑ นายสุทน คุ้มเสม
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการ
๗.๓ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการ
…/๗.๔ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย

๔
๗.๔ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ
๗.๕ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๗.๖ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานสถานที่พักและจัดงานเลี้ยง ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
สมุทรสาคร และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี
๒. ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเข้าศึกษาดูงานและสถานที่พัก
๓. อานวยความสะดวกและประสานการจัดห้องพัก/บ้านพักกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับคณะครูและ
บุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม/การแสดง ประกอบด้วย
๘.๑ คณะครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๘.๒ คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
กรรมการ
๘.๓ คณะครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
๘.๔ คณะครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๘.๕ คณะครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
๘.๖ คณะครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
๘.๗ คณะครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
๘.๘ คณะครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กรรมการ
๘.๙ ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๘.๑๐ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
มีหน้าที่ ดาเนินการฝึกซ้อม และจัดเตรียมชุดการแสดงหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อร่วมแสดงใน
งานเลี้ยงสังสรรค์ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ภาคค่า) ณ จังหวัดจันทบุรี
๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดทา VTR และถ่ายภาพ ประกอบด้วย
๙.๑ นายบรรจบ ชูมก
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายบัญชา บังคมเนตร
กรรมการ
๙.๓ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดทา VTR ประวัติผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๓ ท่าน
๒. บันทึกภาพ/วิดีโอรอบๆ บรรยากาศในงานเลี้ยงสังสรรค์ และหรือรวมถึงระหว่างการเดินทาง
๓. จัดทาไวนิลผู้เกษียณราชการตามความเหมาะสม
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ประกอบด้วย
๑๐.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
กรรมการ
…/๑๐.๔ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว

๕
๑๐.๔ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๑๐.๖ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. เบิก – จ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทาบัญชีรับ – จ่าย และสรุปรายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๑.๑ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการ
๑๑.๓ นางสาววรัญญา เป็งปิง
กรรมการ
๑๑.๔ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๑๑.๕ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดทาแบบสอบถาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการด้วยแบบสอบถามออนไลน์หรือตาม
ความเหมาะสม
๒. ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

