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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ 004/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
……………………………………………………       

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ก ำหนดนิเทศ ติดตำมกำรเตรียม 
ควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน และกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบทำงไกล ภำยใต้กำระบำดของ
เชื้อไวรัส Covid – 19  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 8  มกรำคม  2564 ภำคเช้ำ นั้น  
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพต่อกำรบริหำร
สอดคล้องกับนโยบำย แผนงำนทำงรำชกำร และประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำม
มำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗(๑) (๔) และ
มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว          
จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นำยจรัส  ค ำอ้ำย    ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒  นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น   กรรมกำร 
 ๑.๓  นำยคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมกำร 
 ๑.๔  นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  และประสำนงำนกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน    ประกอบด้วย 
 2.1 นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี    กรรมกำร  
 2.3 นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม   กรรมกำร   
 2.4 นำยพิชัย  นิรำรำช     กรรมกำร   
 2.5 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมกำร           
 2.6 นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล   กรรมกำร            
 2.7 นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์     กรรมกำร   
 2.8 นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำร   
 2.9 นำยเอกดน  อินต๊ะปัน     กรรมกำร   
 2.10 นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ   กรรมกำร 

   2.11 นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   กรรมกำร 
 2.12 นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมกำร 
 2.13 นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 

2.14 นำงพิชยำ  ชูมก    กรรมกำร และเลขำนุกำร  
2.15 นำงลำวัลย์   ขยันขำย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  หน้ำที่  ๑. วำงแผนกำรในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิด          
ภำคเรียน และกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบทำงไกล ภำยใต้กำระบำดของเชื้อไวรัส Covid – 19   
    ๒. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรต้อนรับคณะกรรมกำร 
    3. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน และ 
กำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบทำงไกล 
       4. จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องและจัดไว้ในห้องเกียรติยศ 
     5. ประสำนงำนกับผู้ เกี่ยวข้องฝ่ำยต่ำงๆ ให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ 

 ๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นำยบรรจบ  ชูมก ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๒ นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม กรรมกำร 
  ๓.๓ นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์ กรรมกำร 
  ๓.๔ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์ กรรมกำร   
  ๓.๕ นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมกำร 
  3.6 นำยนิพล  ปลุกเสก กรรมกำรและเลขำนุกำร         
   หน้ำที่  ๑. วำงแผนกำรจัดท ำวิดิทัศน์น ำเสนอกำรด ำเนินงำนโดยประสำนผู้เกี่ยวข้อง   
   2. จัดท ำวิดิทัศน์น ำเสนอกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำเสนอในวันที่ 8  มกรำคม 2564  
    3. บันทึกภำพระหว่ำงกำรรับกำรนิเทศติดตำม 

 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร ประกอบด้วย   
  ๔.๑ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา  กรรมกำร 

๔.๓ นางสาววรัญญา   เป็งปิง  กรรมกำร 
4.4 นางสาวพันนภา  วลีด ารงค์  กรรมกำร 
๔.5 นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง กรรมกำร 

  ๔.6 นายสุทน   คุ้มเสม         กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  หน้ำที่  ๑. ประชุมวำงแผนในกำรจัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid – 19 
    2. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆเพ่ือให้ได้ข้อมูลส ำหรับในกำรจัดท ำเอกสำร 

          5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
    5.1  นำงสำวชลิดำ  โอดบำง ประธำนกรรมกำร 
   5.2  นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์ กรรมกำร 
   5.3  นำงสำวอัมพร  นำมณี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หน้ำที่   1. วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์และต้อนรับคณะกรรมกำร 
    ๒. เป็นพิธีกรในกำรด ำเนินรำยกำร 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม          ประกอบด้วย 
  6.1 นำงนพผกำมำศ   สำยนุวงค์   ประธำนกรรมกำร 
       6.2 นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   กรรมกำร 
       6.3 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง   กรรมกำร 
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6.4 นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง   กรรมกำร 
       6.5 นำงสำวสุภำภรณ์  ชมภแูก้ว   กรรมกำร 

   6.6 นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร 
   6.7 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำรและเลขนุกำร 

หน้ำที ่  1. วำงแผนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรต้อนรับคณะกรรมกำร 
  ๒. บริกำรอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน แก่คณะกรรมกำร 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่          ประกอบด้วย 
  7.1 นำยคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล ประธำนกรรมกำร 
  7.2 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่ กรรมกำร 
  7.3 นำยบุญเลิศ  มูลศรี กรรมกำร 
  7.4 นำยสมำน  จันทร์ธง กรรมกำร 
  7.5 นำงจันทร์วัน  รั่วรู ้ กรรมกำร 
  7.6 แม่บ้ำนทุกคน  กรรมกำร  
  7.7 นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี กรรมกำรและเลขนุกำร 
หน้ำที ่  1. วำงแผนและเตรียมจัดสถำนที่ห้องเกียรติยศและวัสดุอุปกรณ์ที่ในกำรต้อนรับคณะกรรมกำร 
 ๒. จัดสถำนที่ห้องเกียรติยศให้เหมำะสมกับกำรต้อนรับคณะกรรมกำร  

      8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล          ประกอบด้วย 
         8.1 นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย ประธำนกรรมกำร 
  8.2 นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ กรรมกำร 
  8.3 นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำที ่  ๑. ออกแบบประเมินผลกำรในกำรรับกำรนิเทศติดตำม 
  2. ด ำเนินกำรประเมินผล 
  3. สรุปรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วง
และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

    สั่ง  ณ  วันที่ 5  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 


