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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 
ที่  280/256๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้ำรำชกำร 
        และลูกจ้ำงประจ ำเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำ ปีงบประมำณ 2565 

       

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ก าหนดด าเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นปัญญาชน ของชาติ ด้วยความมุ่งมั่น 
อดทน และเสียสละในวิชาชีพและคุณความดีที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ และควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นการสร้าง 
ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนถึง
วัยเกษียณอายุราชการ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬก าหนดด าเนินการ ในวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖5 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1. นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง ผอ.สพม.บึงกาฬ              ประธานคณะกรรมการ 
2. นายกุลชาติ  ชลเทพ  รอง ผอ.สพม.บึงกาฬ            รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรสิทธิ์   สิทธิอมร           ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ    กรรมการ 
    ประธานสหวิทยาเขตบึงกาฬ 
4. นายอดุลย์  พรมวัง              ผู้อ านวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม   กรรมการ 
    ประธานสหวิทยาเขตโซ่พิสัย ปากคาด 
5. นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา                      กรรมการ 
    ประธานสหวิทยาเขตเซกา บึงโขงหลง 
6. นายปราโมทย์   ค าเพชรดี        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
    ประธานสหวิทยาเขตศรีวิไล พรเจริญ 
7. นายอาทิตย์   อัมไพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  กรรมการ 
    นายกสมาคมผู้บริหาร สพม.บึงกาฬ 
8. นายชวนะ  ทวีอุทิศ               ผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม   กรรมการ 
9. นายไสว  พลพุทธา  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
10. นายศุภชัย  สายเย็น  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
11. นายเดชา   แสงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร                กรรมการ 
12. นายโชคชัย ชินโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม  กรรมการ 
13. นายสุรชัย ไกรรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
14. นายเถลิง  ศรีนนท ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา   กรรมการ 
15. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตรพิทยานุกูล  กรรมการ 
16. นายนิมิตร กวีกรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา  กรรมการ  
17. นายไสว จันทร์อ้วน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
18. นางเฉลียว ชินโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา   กรรมการ 
 

19. นางอุบลวรรณ... 
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19. นางอุบลวรรณ ขอดค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา   กรรมการ 
20. นางศศิธร วงศ์ชาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม   กรรมการ 
21. นายจิรศักดิ์  แก้ววันทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  กรรมการ 
22. นายธวัชชัย  เหมวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
23. นายวิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการ 
24. นายสุรจิตย์  ผิวงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร   กรรมการ 
25. นายสากล  รักชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค าพิทยาคม   กรรมการ 
26. นายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม  กรรมการ 
27. นายวิรัตน์ เจริญดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  กรรมการ 
28. นางสาวณิชากร   นิธิวุฒิภาคย์   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  
29. นางวัชราภรณ์   มะปะรัง   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
30. นางสาวเพชรตะวัน   ศิลาอ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
31. นายสหัสพงศ์   ธนสิทธิ์      นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
32. นายภูธเนศ   ภูหาด           นิติกรช านาญการ     กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    
33. นางสาวสุรีย์นิภา   ภักดีกูล   เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     
34. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
35. นายนรภัทร   สิทธิจักร   รอง ผอ.สพม.บึงกาฬ    กรรมการและเลขาฯ 
36. นางสาวอมรรัตน์  ธนู            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 

มีหน้ำที่ 1. วางแผนและก าหนดการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับ 
     ฝ่ายต่างๆ  ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. อ านวยความสะดวก ประสานงาน และให้ค าปรึกษา ในการด าเนินโครงการและติดตามการด าเนินงาน 
     ของฝ่ายต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย      
    1. นายนรภัทร   สิทธิจักร    รอง ผอ.สพม.บึงกาฬ    ประธานกรรมการ 
    2. นายสุรสิทธิ์   สิทธิอมร           ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ    รองประธานกรรมการ 
         ประธานสหวิทยาเขตบึงกาฬ 
    3. นายอดุลย์  พรมวัง              ผู้อ านวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม   รองประธานกรรมการ
         ประธานสหวิทยาเขตโซ่พิสัย ปากคาด 
    4. นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา                      กรรมการ 
         ประธานสหวิทยาเขตเซกา บึงโขงหลง 
 

5. นายปราโมทย์... 
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    5. นายปราโมทย์   ค าเพชรดี        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
         ประธานสหวิทยาเขตศรีวิไล พรเจริญ 
    6. นายอาทิตย์   อัมไพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  กรรมการ 
    7. นายเดชา   แสงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร                กรรมการ 
    8. นายชวนะ  ทวีอุทิศ               ผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม   กรรมการ 
    9. นายโชคชัย ชินโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม  กรรมการ  
    10. นายไสว  พลพุทธา  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
    11. นายเถลิง  ศรีนนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา   กรรมการ 
    12. นายนิมิตร กวีกรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา  กรรมการ 
    13. นางเฉลียว ชินโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา   กรรมการ 
    14. นางอุบลวรรณ ขอดค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา   กรรมการ 
    15. นายสากล  รักชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค าพิทยาคม   กรรมการ 
    16. นายสุรจิตย์  ผิวงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร   กรรมการ 
    17. นายวิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการ 
    18. นายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม  กรรมการ 
    ๑๙. นายณัฐพงศ์  พลฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ   กรรมการ 
    20. นายณัฐพัชร  กิติอาสา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ   กรรมการ 
    21. นายกิตติชัย จันทกอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ   กรรมการ 
    22. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ   กรรมการ 
    23. นายวิทวัฒน์ บุตรพรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม  กรรมการ 
    24. นายบัณฑิต ศรีสงคราม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
    25. นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
    26. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร   กรรมการ 
    27. นางสาวนิศากร  ทองอร่าม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร   กรรมการ 
    28. นายนิติญวัฒน์  วรรณทวี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา  กรรมการ 
    29. นายธนากฤต เปริน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา  กรรมการ 
    30. นายสามารถ สุคุณพันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
    31. นายพิชิต อุปสิทธิ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
    32. นายวิจิตร  พรมกุล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
    33. นายบันลือ  พลพันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
    34. นางจิราพร  ทัศมี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
    35. นางณหฤทัย สิทธิจักร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
    36. นางสาวดาริกา สลัดกลาง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา    กรรมการ 
    37. นายประสิทธิ์ มายูร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  กรรมการ 
    38. นางสาวปราณี อนุอัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา  กรรมการ 
    39. นายวิรัตน์ เจริญดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  กรรมการ 
    40. ส.ต.ท.ยุทธศักดิ์  กุมมาร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา   กรรมการ 
    41. นายยศดนัย  จงเกษกรณ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา   กรรมการ 
    42. นายกระบี่ สุกทน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา   กรรมการ  
  

43. นายนฤมิต... 
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    43. นายนฤมิต  ภูแสง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา   กรรมการ 
    44. นางสาววิลัยวรรณ  ศรีบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ  กรรมการ 
    45. ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ แสนทวีสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  กรรมการ 
    46. นายธานี แสนโหน่ง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  กรรมการ 
    47. นายสมบัติ เถาว์ชาลี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  กรรมการ 
    48. นายพิทักษ์ พลเยี่ยม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  กรรมการ 
    49. นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสกกา่มวิทยา   กรรมการ 
    50. นางวิสุดา เนาวดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม  กรรมการ 
    51. นางสาวเทวารัตน์  สุภาปุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  กรรมการ 
    52.นายนิรุต  อุดมศักดิ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
    53. นายธงไทย  ไชยค าภา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
    54. นางสาวนันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
    55. นายวิทยา มูลเมือง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
    56. นายวีระชัย  เหนือโพธิ์ทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา   กรรมการ 
    57. นางวีชญา สุวรรณรอด   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  กรรมการ 
    58. นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค าพิทยาคม  กรรมการ 
    59. นายอาทร พุฒช่อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  กรรมการ 
    60. นายวุฒิไกร ค าแฝง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  กรรมการ 
    61. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  กรรมการ 
    62. นางสาวรัฐติยากรณ์ ลัทธาคลัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  กรรมการ  
    63. นางสาวพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ  กรรมการ 
    64. นายอภิสิทธิ์ ศรีบุตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม  กรรมการ 
    65. นางสาวสุรีย์นิภา  ภักดีกูล   เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     
  66. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       กรรมการ 

    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 67. นางสาวอมรรัตน์  ธนู            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและเลขาฯ 

    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 68. นางสาวยศวดี   ใจยวน             นักทรัพยากรบุคคล                                    กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 มีหน้ำที่    1. วางแผนการจัดโครงการและด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  2. ประสานความร่วมมือ ให้ค าปรึกษาและด าเนินงานการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร พิธีกร  พิธีเปิดและปิด ประกอบด้วย 
 1. นายชวนะ  ทวีอุทิศ               ผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 3. นายธงไทย ไชยค าภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวบัวชมพู  ภูกองไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
 5. นางสาวลดารัตน์  ยานุพรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
 
 

มีหน้าที.่.. 
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 มีหน้ำที่ 1. เป็นพิธีกรด าเนินการในพิธีเปิด ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและปิดโครงการ (ค ากล่าวรายงาน) 
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๔.  วิทยำกร  ประกอบด้วย 

๔.๑  หัวข้อเรื่อง กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ บ ำนำญ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ สิทธิประโยชน์ทำงกำรเงินที่จะได้รับ
เม่ือเกษียณอำยุรำชกำร กำรบริหำรจัดกำรเงินในวัยเกษียณ 

 นางอนงค์  พูลสง่า   ที่ปรึกษาด้านการเงินและงบประมาณ 

มีหน้ำที ่1. เตรียมเนื้อหาและการน าเสนอตามเนื้อหาที่จะบรรยาย 
                ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๔.๒  หัวข้อเรื่อง ดิจิทัลปลอดภัยส ำหรับวัยเก๋ำ หลักกำรแนวคิดกำรด ำรงชีวิตผู้สูงวัย ในยุค 4.0 

 นายสุพกิจ กงบุราณ  ที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

มีหน้ำที่ 1. เตรียมเนื้อหาและการน าเสนอตามเนื้อหาที่จะบรรยาย 
              ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๕. ฝ่ำยสถำนที ่ประกอบด้วย  
     1. นายนรภัทร  สิทธิจักร    รอง ผอ.สพม.บึงกาฬ    ประธานกรรมการ 
      2. นายปราโมทย์ ค าเพชรดี               ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิทยา                           รองประธานกรรมการ 
     3. นายไสว พลพุทธา  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา               รองประธานกรรมการ 
     4. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  กรรมการ 
      5. นายวิไลศักดิ์  อยู่พงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการ 
     6. นายวิรัตน์  เจริญดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  กรรมการ 
             7. นางจิราพร  ทัศมี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา             กรรมการ  
 8. นางณหฤทัย   สิทธิจักร             รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา              กรรมการ 
            9. นายบันลือ   พลพันธ์                รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
     10. นายวิจิตร  พรมกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
     ๑1. นายนิติญวัฒน์  วรรณทวี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา              กรรมการ 
     ๑2. นายธนากฤต เปริน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา               กรรมการ 
     13. นายนายสามารถ สุคุณพันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา               กรรมการ 
     14. นายพิชิต อุปสิทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา                           กรรมการ 
     ๑5. นางสาวดาริกา สลัดกลาง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา                           กรรมการ 

16. นางจันทร์ทิพย์  อินธิกาย ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
17. นางสุรณี  ติดมา  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
18. นางสาวทิพวัลย์ ศรีบุลม ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
19. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตร  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
20. นางสาวสุรนชุ ประชุมชน ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
21. นางวงเดือน คนเพียร  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
22. นางสาวสุปราณี ภูมิมิตร ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
 
 

23. นายสังคม... 
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23. นายสังคม คนเพียร     ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
24. นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุล    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
25. นายณัฐวุฒิ หาดทวายกาญจน์       ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
26. นางสาววชิุดา  หมื่นรักษา    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
27. นางสาวสายฝน  ผาทอง        ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
28. นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
29. นายศริิพงษ์  ศรีรักษ์     ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
30. นางสาวสุภควันต์  รูปคม    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
31. นายเฉลิมชัย  อินธิจันทร์    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
32. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์       ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
33. นางสาวอภิสรา  มุ่งมาตร    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
34. นางสาวจีรนันทร์  มังครัตน์    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
35. นางสาวกาญจนา  เนื่องราชา         ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
36. นางสาวสินจัย  มีแสง        ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
37. นางสาวทัศวัณย์  กงบุราณ    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
38. นางสาวณัฐสุดา  ยาวะระ    ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ  
39. นายศุภชัย  ยินไธสง     ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ   
40. นายธรรมรักษ์  เทศารินทร์    ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ   
41. นายธนาวุฒ ิ วงศ์อามาตย์    ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ   
42. นายอรุณชัย  มูลเหลา       ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ   
43. นายกิตติ  ลุนอุบล     พนักงานราชการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา  กรรมการ  
44. นายไพศาล  แพนสมบัติ        พนักงานราชการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา  กรรมการ  
45. นายสัญญา  ศรีนุกูล     ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา    กรรมการ 
46. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง     ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา    กรรมการ 
47. นายกีรติ ไพรัตน์     ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา    กรรมการ 
48. นายดนุพล  ผาทอง     ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 

     49. นางณิชากร  นิธิวุฒภิาคย์              ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
     50. นางสาวเพชรตะวัน  ศิลาอ า            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
     51. นายสหัสพงษ ์ ธนสิทธิ์                  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                         กรรมการ 
      52. นายภธูเนศ  ภูหาด                       นิติกรช านาญการ                                       กรรมการ 
     53. นางสาวสุรีย์นภิา  ภักดีกูล             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                       กรรมการ 
     54. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       กรรมการ 
     55. นายพงศกร   แก้วค ามา                 เจ้าหน้าที่พัสดุ                                           กรรมการ 
     56. นางสาวอิสริยาภรณ์  พลไธสง         นักจัดการงานทั่วไป                                    กรรมการ                             
     57. นายศุภกร   จุติมา                       นักวชิาการศึกษา                                        กรรมการ 
     58. นายขจรศักดิ์  แพงจันทร์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
 
 

59. นายวิริยัง... 
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     59. นายวิริยัง   คงอุ่น                         นักวิชาการเงินและบัญชี                               กรรมการ 
     60. นางสาวนุษบา  เวฬุวนารักษ์     นักวิชาการตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
     61. นางสาวจิราภรณ์  พลโยธา     นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการ 
     62. นางสาวทัศนียา  ประจิมทิศ     นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ 
     63. นางสาววรรณภา  พุฒาอามาตย์     นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 
     64. นางสาวอมรรัตน์  ธน ู     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการและเลขาฯ 
      65. นางสาวยศวดี   ใจยวน     นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ  

 มีหน้ำที่  1. จัดเตรียมสถานที่การจัดโครงการให้มีความเหมาะสมและเรียบร้อย  
                           2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   3. เตรียมการแสดง เครื่องเสียง ดนตรี  
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อยและจรำจร ประกอบด้วย 
 1. นายบันลือ  พลพันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไล   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมภพ  มูลมี  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 3. นายดาม  ภูมิพันธ์  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 4. นายไพริน  เสียระหัง  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 5. นายศุภกร  ขวัญมา  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 6. นายจักรกฤษณ์  ยางธิสาร  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 7. นายสถาพร  ศรีมันตะ  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 8. นายวีระยุทธ  บาลจบ  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 9. นายนฤเบศ  สุภาปุ  พนักงานราชการ     กรรมการ 
 10. นายบันเจิด  คันธี  พนักงานราชการ     กรรมการ 
 11. นักศึกษาวิชาทหาร        กรรมการ 
 12. นายยุทธนา  กันยาตี  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการและเลขาฯ 

            มีหน้ำที ่อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรภายในสถานที่จัดงาน และประสานงานฝ่ายต่าง  ๆเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. ฝ่ำยเครื่องเสียง บันทึกภำพ และวิดีทัศน์ ประกอบด้วย 
    1. นายชวนะ ทวีอุทิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
    2. นายธงไทย ไชยค าภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    3. นายวิทยา มูลเมือง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    4. นางวาสนา  หากันได้  ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการ 
    5. นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการ 
    6. นางสาวจันทิมา  อุดมศรี  ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการ 
    7. นางสาวไข่มุก  สุพร  ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการ  
    8. นางสาวช่อเพชร  กองลี   ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการ 
    9. นางสาวกาญจนา  สาบ้านบัว   ครูธุรการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการ 
    10. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์  ครูโรงเรียนเซกา     กรรมการ 
    11. นายเจนวิทย์ ป้องเรือ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนเซกา    กรรมการ 
    12. นายพิชิตชัย วงษ์ชัย  ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา    กรรมการ  
 

13. นายธรรมวัฒน์... 
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    13. นายธรรมวัฒน์  ปากเสนาะ  ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา    กรรมการ  
    14. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ  ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา    กรรมการ  
    15. นายจักรพงษ์  แก้วตรี  พนักงานราชการ     กรรมการ 
    16. นายจิรายุส  จันทรจร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
    17. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล   ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการเลขานุการ 
    18. นางสาวอรินทร  เหล่าทอง    ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม    กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ 

    มีหน้ำที่  1. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงและอ านวยความสะดวก เรื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมให้ 
      สามารถใช้งานได้ดีและเหมาะสม 

 2. จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอ บันทึกภาพและวิดีทัศน์กิจกรรมต่าง  ๆตลอดรายการ 
   3. จัดท าใบประกาศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานทางเว็บไซต์ 

8. คณะกรรมกำรลงทะเบียนและต้อนรับผู้ร่วมโครงกำร ประกอบด้วย 
 1. นางจิราพร  ทัศมี                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา             ประธานกรรมการ  
 2. นางณหฤทัย   สิทธิจักร             รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา              รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวทิพวัลย์ ศรีบุลม  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 4. นางสาวนิรมล  เตชณัชถิรกุล ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 5. นางสาวกาญจนา  เนื่องราชา ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 6. นางสาวอภิสรา มุ่งมาตร  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 7. นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์บุญ ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 8. นางสาวธิดารัตน์ กุลพันธ์  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 9. นางสาวนุจรี  กมลธรรม  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 
 10. นางสาวกนกพิชชา ดัชถุยาวัตร์ ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา    กรรมการ 

11. นางสาวสุรีย์นิภา  ภักดีกูล          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                        กรรมการ 
12. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                         กรรมการ 
13. นายพงศกร   แก้วค ามา               เจ้าหน้าที่พัสดุ                                            กรรมการ 
14. นางสาวอิสริยาภรณ์  พลไธสง      นักจัดการงานทั่วไป                                     กรรมการ                    
15. นายศุภกร   จุติมา                    นักวิชาการศึกษา                                         กรรมการ 
16. นายขจรศักดิ์  แพงจันทร์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
17. นายวิริยัง   คงอุ่น                     นักวิชาการเงินและบัญชี                                กรรมการ 
18. นางสาวอมรรัตน์  ธนู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการและเลขาฯ 
19. นางสาวยศวดี   ใจยวน  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ  

           มีหน้ำที ่ 1. รับการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
                  2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

9. ฝ่ำยพิธีกำร ขบวนแห่ พำนบำยศรี คณะฟ้อนร ำ 
 ๑. นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง                ผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา       ประธานกรรมการ 
 ๒. นายโชคชัย  ชินโณ        ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม            รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอาทิตย์   อัมไพ             ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา           รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายเดชา    แสงจันทร์              ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร                   รองประธานกรรมการ 
 5. ส.ต.ท.ยุทธศักดิ์  กุมมาร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา     กรรมการ 

6. นายยศดนัย... 
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 6. นายยศดนัย  จงเกษกรณ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา     กรรมการ 
 7. นายกระบี่ สุกทน         รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา     กรรมการ  
 8. นายนฤมิต  ภูแสง         รองผู้อ านวยการโรงเรียนเซกา     กรรมการ 
 9. นายวิทวัฒน์ บุตรพรม          รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม    กรรมการ 
 10. ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ แสนทวีสุข    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม   กรรมการ 
 11. นายธานี แสนโหน่ง      รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม   กรรมการ 
 12. นายสมบัติ เถาว์ชาลี     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม   กรรมการ
 13. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว      รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร     กรรมการ 
 14. นางสาวนิศากร  ทองอร่าม    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร     กรรมการ 

 มีหน้ำที่ 1.  จัดเตรียมขบวนแห่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
          2. จัดท าพานบายศรี และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการบายศรีสู่ขวัญ 

           3. จัดหาคณะนางร าบายศรีสู่ขวัญ 

10.  ฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
     1. นางณชิากร   นิธิวุฒิภาคย์           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
 2. นางนุชรี  ดวงมณี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุภัสสรา  ภูศรีโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
 4. นางสาวบัวชมพู  ภูกองไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
 5. นายสุวิชา  อินทร์นอก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
 6. นางสาวลดารัตน์  ยานุพรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการและเลขาฯ 

            มีหน้ำที ่ 1. จัดท าแบบสอบถามและส ารวจความพึงพอใจของผู้มาร่วมงาน 
                  2. จัดท าแบบประเมินโครงการ, สรุปผลและเขียนรายงานต่อผู้อ านวยการและผู้เกี่ยวข้อง 
                           3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑1. ฝ่ำยคัดกรอง COVID – 19 
    1. นายสหัสพงษ์  ธนสิทธิ์              นักวิชาการศึกษาช านาญการ                          ประธานกรรมการ 
     2. นายภูธเนศ  ภูหาด                       นิติกรช านาญการ                                        ประธานกรรมการ 
     3. นายพงศกร   แก้วค ามา                เจ้าหน้าที่พัสดุ                                            กรรมการ 
     4. นายศุภกร   จุติมา                     นักวิชาการศึกษา                                         กรรมการ 
     5. นายขจรศักดิ์  แพงจันทร์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและเลขาฯ 

    มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การคัดกรอง และตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ตรวจATK ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ      

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ หากมีอุปสรรคปัญหาใด  ๆ ให้รายงานให้ทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
     (นายสาสน์ลิขิตชัย    พลไธสง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 


