
 

ประกาศกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ ๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ณ วัดบ้านดอนไฟ  วันที่ ๑๔  กันยายน  2560 
**************************************** 

 ด้วยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ ๓ ได้ด า เนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน                        
ประจ าปีการศึกษา  2560  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา  08.00  น. ณ วัดบ้านดอนไฟ                     
เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด
สร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนา
ศักยภาพและพลัง ในเชิงสร้างสรรค์  สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็น ผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากร
อันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงของชาติ เยาวชนจึงต้อง
มีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม                           
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในการอบรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๑. นายไพโรจน์   พงษ์บุผา          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสันทัศน์   จันทร์จอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาแมว  รองประธานฯ 
 ๓. นายมาโนช    ชนะพยัคฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา รองประธานฯ 
 ๔. นายภาษะลอง  พิณฑิสืบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากวาง  กรรมการ 
 5. นายยิ่งศักดิ์   พิณภิรมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดง  กรรมการ 
 6. นายธนภูมิ    สุรงครัตน์ รกน. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ กรรมการ 
 7. นางหทัยทิพย์    แก้วแสนตอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขา            กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสันทัศน ์ จันทร์จอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาแมว  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสายสมร สมิทธิภาพ ครู โรงเรียนบ้านผาแมว   รองประธานฯ 
 3. นางวราภรณ์    ศรีอ่ินแก้ว ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
 4. นางหทัยทิพย์   แก้วแสนตอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขา  กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม   มีหน้าที่ ต้อนรับ จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง   และน้ าดื่ม  ประกอบด้วย 
 ๑. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านนาดง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนงคราญ   ลังกาดี  ครู โรงเรียนบ้านนากวาง    รองประธาน 
 ๓. นางปราณี     ไชยวิทิตกุล ครู โรงเรียนบ้านปางมะโอ    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนงคราญ  เครือแปง    ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางสาวละอองดาว  อินนุรักษ์ ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา   กรรมการ 
 6. นางสาวกนกวรรณ   โลมากุล ครู โรงเรียนบ้านสามขา    กรรมการ 
 7. นางสาววชริญาณ์   วงค์รินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนากวาง  กรรมการ 
 8. นางสาวรัตติยา   ใจเสาร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา  กรรมการ 
 9. นางสาวปุณิกา   ปินไชยเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสามขา  กรรมการ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


๔. คณะกรรมการควบคุมนักเรียน   มีหน้าที่ควบคุมนักเรียนในการท ากิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑. นายธนภูม ิ สุรงครัตน์ รกท. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดู่  ประธานกรรมการ 
 2. นายเจษฎาพงษ์  เสมอวงศ์ติ๊บ ครู โรงเรียนบ้านผาแมว    กรรมการ 
 3. นางสาวนงคราญ  เครือแปง ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา   กรรมการ 
 4. นายอุทิศ จ๊ะปิน  ครู โรงเรียนบ้านสามขา    กรรมการ 
 5. นายประพล   มหาวัน  ครู โรงเรียนบ้านนาบง    กรรมการ 
 6. นายเทพ     โยธา  ครู โรงเรียนบ้านนากวาง   กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ  มีหน้าที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และรายงานให้เขตพ้ืนที่ทราบ 
 ๑. นายจรัญ  รัตนศุภสิริ ครู โรงเรียนบ้านนากวาง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอาพร   เครือดวงค า ครู โรงเรียนบ้านนากวาง    รองประธานฯ 
 ๓. นายภูริช    เกษม  ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา   กรรมการ 
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารและเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม  ประกอบด้วย 
 1. นางสาววชริญาณ์   วงค์รินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนากวาง  กรรมการ 
 2. นางสาวปุณิกา  ปินไชยเครือ เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านนาบง   กรรมการ 
 3. นางสาวรัตติยา   ใจเสาร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา  กรรมการ 
๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ  มีหน้าที่ ด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสรวีย ์  เจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาดู่   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุเชษฐ ์  ดวงใจ  ครูโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา  รองประธานฯ 
๘. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์   มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องขยายเสียง ควบคุม ประกอบด้วย 
 ๑.  นายมาโนช ชนะพยัคฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. ครูกิจกรรมโรงเรียนทุกโรงเรียน       กรรมการ 
 ๓. พนักงานบริการทุกโรงเรียน       กรรมการ 
๘.คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการด าเนินโครงการ  มีหน้าที่ จัดท าแบบสอบถาม  สรุป  ประเมินผลการจัดกิจกรรม
และจัดท ารูปเล่มรายงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ประกอบด้วย 
 ๑. นางหทัยทิพย์  แก้วแสนตอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอุทิศ  จ๊ะปิน  ครู โรงเรียนบ้านสามขา   รองประธานฯ 
 ๓. นางสาวทัศนียา วงศ์เก๋  ครู โรงเรียนบ้านสามขา  กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้บังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการและโรงเรียนต่อไป 

         สั่ง  ณ วันที่  ๑๑  กันยายน   พ.ศ. ๒๕60 

 
          (นายไพโรจน์   พงษ์บุผา) 
          ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ ๓ 


