คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๖๔๖ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอาเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ ๘
……………………………………………………………..
ด้วยอาเภอบ้านโฮ่ง ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร ะหว่าง
หน่วยงาน และส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ในระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามที่ว่าการ
อาเภอบ้านโฮ่ง นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 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 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐานที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา คาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว แต่งตั้งให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ดาเนินการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอาเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ ๘ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายจรัส คาอ้าย
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๑.๓ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการ
๑.๔ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๑.๕ นายนิมิต ปัญญายอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยการเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายนิมิต ปัญญายอง
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางฉวรัตน์ คาธัญ
กรรมการ
๒.๓ นายเมธา ศรีประทีป
กรรมการ
๒.๔ นางศรีเริญ มีพิมพ์
กรรมการ
๒.๕ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
กรรมการ
๒.๖ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๒.๗ นางอุมาพร แก้วปวน
กรรมการ
๒.๘ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการ
๒.๙ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการ
๒.๑๐ นายชัยพิชิต อุดคามี
กรรมการ

๒
๒.๑๑ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๒.๑๒ นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. วางแผนและดาเนินงานการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อาเภอบ้านโฮ่ง
๒. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๓. ควบคุมดูแล ประสานงาน และบันทึกของบประมาณสนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดหานักกีฬา ประกอบด้วย
๓.๑ นายนิมิต ปัญญายอง
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
กรรมการ
๓.๓ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๓.๔ นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
กรรมการ
๓.๕ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการ
๓.๖ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ
๓.๗ นางลาวัลย์ ขยันขาย
กรรมการ
๓.๘ นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
กรรมการ
๓.๙ นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๔.๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสุรัติ จิตนารินทร์
กรรมการ
๔.๓ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการ
๔.๔ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอาเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ ๘ ให้คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๕. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย
๕.๑ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
กรรมการ
๕.๓ นางสาววรัญญา เป็งปิง
กรรมการ
๕.๔ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
กรรมการ
๕.๕ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๕.๖ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๕.๗ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
๕.๘ นางอุมาพร แก้วปวน
กรรมการและเลขานุการ

๓
มีหน้าที่ จัดเตรียมน้าดื่ม ผ้าเย็น อุปกรณ์อื่นๆ สาหรับบริการนักกีฬา ในรายการลงแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
๖. คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์ ประกอบด้วย
๖.๑ คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย
ร่วมเชียร์นักกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖.๒ คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ร่วมเชียร์นักกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖.๓ คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมเชียร์นักกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖.๔ คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กลุ่มสาระศิลปะ
ร่วมเชียร์นักกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
มีหน้าที่ ร่วมเชียร์และเป็นกาลังใจให้กับนักกีฬา ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
มีรายการร่วมการแข่งขัน
๗. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย
๗.๑ นางฉวรัตน์ คาธัญ
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
กรรมการ
๗.๔ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๗.๕ นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
กรรมการ
๗.๖ นางศรีเริญ มีพิมพ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยา เพื่อดูแลนักกีฬาตลอดระยะเวลาที่มีรายการแข่งขัน
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๘.๑ นายชัยพิชิต อุดคามี
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวพิมพ์ชนก ญาณะ
กรรมการ
๘.๓ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประเมินผลการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานฯ และสรุปจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายจรัส คาอ้าย )
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

