
 
 
 

                                    
                                   ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล 3 สำมัคคีวิทยำคำร 
                                                  ท่ี 001 /2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร วิถีพุทธ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
------------------------------------------ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็น
นักเรียนท่ีดีของโรงเรียนและชุมชนน าหลักธรรมและความกตัญญูกตเวทีไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
  โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี  13 - 15  มกราคม 2563  เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมพาขวัญ 
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร    เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานดังนี้ 

1.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. นายสวาท ดวงค า  ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางราตรี  โรจน์ณรงค์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 3. นางสาววิยะดา  หวังชนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 4. นายบัณฑิต  ไขแสง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
 5. นางกัลยาณี  กัญญาสาย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและพัสดุ กรรมการ 
 6. นางจาริณี  รัชมาศ  ครู/ครูเช่ียวชาญ    กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวจิรภา  วีระพันธ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและผช.เลขานุการ 
หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา  พิจารณา  วินิจฉัย   แก้ปัญหา   อ านวยความสะดวก  และประสานงาน   
ช่วยเหลือฝ่ายต่างๆ   ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.1  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมและควบคุมก ำกับนักเรียน 

1. นางจาริณี  รัชมาศ  ครู/ครูเช่ียวชาญ   ประธานกรรมการ 
      2. นางสาวจิรภา  วีระพันธ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางกัลยาณี  กัญญาสาย ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรรมการ 

4. นางสาววริยา  พุฒพิมพ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางสาววิยะดา  หวังชนะ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางธิดารัตน์  จ านงค์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 7. นางสาวขนัตยา  สารรัตน์ ครู/ครูช านาญการ  กรรมการ 

8. นางราตรี  โรจน์ณรงค์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9. นางสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร          ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางสาวปาริชารัชต์  สมเทพ ครู    กรรมการ 
     11. นายกิตติ  ละออเอี่ยม พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 12. นางสาววิรตา  พลอ านวย พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ 

13. นางสาวปนัดดา  ดวงค า พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ 
     14. นายนันธิตา  ดวงค า  พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการและเลขานุการ 
    หน้ำที่  ดูแลควบคุมนักเรียน เป็นวิทยากรประจ ากิจกรรมต่างๆ 
 



  
2.2  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 

1. นายอุทิศย์  ฝ่ายเพ็ชร์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายบัณฑิต  ไขแสง  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายกิตติ  ละออเอี่ยม  พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 

 4. นายณรงค์   คันธนตร  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
      5. นางสุพัตรา   ผูกจิตต์  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
 6. นายวัชรา   ดวงค า  พนักงานจ้างท่ัวไป  กรรมการ 
 7. นายนันธิตา  ดวงค า  พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการ  
หน้ำที่   จัดเตรียมสถานท่ีการจัดกิจกรรม/จัดป้ายฉากบนเวที/จัดเตรียมเครื่องฉาย ควบคุมเครื่องขยายเสียง/ 
จัดโต๊ะหมู่บูชา/จัดท่ีนั่งส าหรับครู นักเรียน และชุดรับแขก  

 2.3  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร/หนังสือรำชกำร   
 1. นางสาวจาริณี  รัชมาศ  ครู/ครูเช่ียวชาญ   ประธานกรรมการ 
 2. นางมธุรส  พูนนายม  พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 3. นางสาวปนัดดา  ดวงค า พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ 
หน้ำที่   ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารส าหรับนักเรียน และส าหรับวิทยากร เช่น อุปกรณ์ป้ายช่ือนักเรียน 

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ ค ากล่าว ค าส่ัง ฯลฯ 
 2.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยสันทนำกำร   
 1. นางสาววริยา  พุฒพิมพ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางจาริณี  รัชมาศ  ครู/ครูเช่ียวชาญ   กรรมการ 
 3. นางสาวจิรภา  วีระพันธ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นางสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ (พิธีกร) 

5. นางสาววิยะดา  หวังชนะ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางธิดารัตน์  จ านงค์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๗. นายนันธิตา  ดวงค า  พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการ 
๘. นายทวีวัฒน์  พันธ์ศิร ิ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

     ๙. นางสาวปาริชารัชต์  สมเทพ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่   ออกแบบและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ส าหรับการสันทนาการ  

 2.5  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม (จัดเตรียมอำหำรและน้ ำด่ืมส ำหรับครู วิทยำกร และนักเรียน) 
1. นางกัลยาณี  กัญญาสาย ครู/ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  

 2. นางจันทร์เพ็ญ  ค านิยม พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 3. นางมธุรส  พูนนายม  พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐกฤติมา  ภาคศิริ พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 

5. นางสาวขนัตยา  สารรัตน์ ครู/ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
    หน้ำที่     1.จัดหาอาหารและก ากับดูแลน้ าด่ืมให้เพียงพอส าหรับครู วิทยากร และนักเรียน   
      2.จัดเตรียมถุงขยะด าส าหรับใส่ขยะและขวดน้ าเปล่าท่ีใช้แล้ว 
 2.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณ 
 1. นางกัลยาณี  กัญญาสาย ครู/ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
     2. นางจันทร์เพ็ญ  ค านิยม พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

3. นางสาวณัฐกฤติมา  ภาคศิริ พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
    หน้ำที่    1.  ท าเรื่องเบิกเงินงบประมาณมาใช้ในการด าเนินงาน 

 



 2.7  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
      1. นางสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร ครู/ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพรรณทิวา  อ ารุงสกุลรัฐ พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
3. นางสาววริตา  พลอ านวย พนักงานจ้างเหมา  กรรมการและเลขานุการ 

    หน้ำที่    บันทึกภาพการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนต้ังแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิด 
2.8  คณะกรรมกำรควบคุมก ำกับนักเรียน 

1. นางจาริณี  รัชมาศ  ครู/ครูเช่ียวชาญ   ประธานกรรมการ 
      2. นางสาวจิรภา  วีระพันธ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางกัลยาณี  กัญญาสาย ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรรมการ 

4. นางสาววริยา  พุฒพิมพ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางสาววิยะดา  หวังชนะ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางธิดารัตน์  จ านงค์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 7. นางสาวขนัตยา  สารรัตน์ ครู/ครูช านาญการ  กรรมการ 

8. นางราตรี  โรจน์ณรงค์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9. นางสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร          ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางสาวปาริชารัชต์  สมเทพ ครู    กรรมการ 
     11. นายกิตติ  ละออเอี่ยม พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 12. นางสาววิรตา  พลอ านวย พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ 

13. นางสาวปนัดดา  ดวงค า พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ 
     14. นายนันธิตา  ดวงค า  พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการและเลขานุการ 
    หน้ำที่  ดูแลควบคุมนักเรียน เป็นวิทยากรประจ ากิจกรรมต่างๆ 
2.9  คณะพระวิทยำกร ประกอบด้วย 
 1. พระมหาณัฐพงศ์  ชยวุฑฺโฒ   พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา   จากวัดมณีวนาราม 
 2. พระสหัสชัย  กลฺยาโณ         พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา   จากวัดสว่างอารมณ์            
 3. พระปัญญา  ชวนปณฺโญ       พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา   จากวัดมณีวนาราม 

4. พระนิวัตน์  สมตฺโถ         พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา   จากวัดมณีวนาราม 
 ๕. นายสนธยา  ศรีโท  ช่างภาพ    จากวัดมณีวนาราม 
    หน้ำที่      จัดเตรียมกิจกรรม บรรยาย และสรุป 
2.10  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 1. นางจาริณี  รัชมาศ  ครู/ครูเช่ียวชาญ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร          ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นางสาวจิรภา  วีระพันธ ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
    หน้ำที่    1.  ออกแบบประเมินการจัดกิจกรรม   2. จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
            3. รายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหารหลังการด าเนินการ  
 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง จงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
อย่าให้ขาดตกบกพร่อง หากมีปัญหาให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

 

                          ส่ัง   ณ   วันท่ี   8    มกราคม  2563 
 

    
 

(นายสวาท  ดวงค า) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 


