
 

 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี 105 / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนมุทิตำจิต ประจ ำปี 2564 
........................................... 

 ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ก ำหนดจัดงำนมุทิตำจิต แด่ครูและบุคลำกร ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 27 กันยำยน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูท่ี
จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2564 ซึ่งได้อุทิศเวลำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ 
ประกอบคุณงำมควำมดี เป็นประโยชน์ต่อเยำวชนและวงกำรศึกษำอย่ำงยำวนำน เป็นท่ีประจักษ์จนครบ
เกษียณอำยุรำชกำร  แต่เนื่องจำกในปัจจุบัน สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID -19) ยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และได้ขยำยขอบเขตกำรแพร่ระบำดของโรคออกเป็นวงกว้ำงกระจำย
ไปในหลำยเขตพื้นท่ี  
       ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดงำนมุทิตำจิตในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันด้วยนั้น  
       โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2556 ประกอบกับมำตรำ 27(4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวรัศมี  วงวิลัย     รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล   กรรมกำร 
  4. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ช้ีแนะ  และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  1. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงรัถญำ  ค ำแพง    รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
4. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย   กรรมกำร 

  5. นำยนคร  ชูสอนสำย   กรรมกำร 
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  6. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี    กรรมกำร   
  7. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ   กรรมกำร 
  8. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล   กรรมกำร 
  9. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
  10. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี    กรรมกำร 
  11. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ   กรรมกำร 
           12. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้าที่ 1. ด ำเนินกำรพิธีมุทิตำจิตให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  2. จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยงำนและประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อย 
      ในกำรด ำเนินงำน 
  3. จัดท ำก ำหนดกำร พิธีมุทิตำจิต 
  4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   
  1. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสุธำดำ  ศิริกุล    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น   กรรมกำร 
  4. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย   กรรมกำร   
  5. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ 1. เป็นพิธีกรและด ำเนินกำรพิธีมุทิตำจิต 
  2. จัดท ำเอกสำรสรุปงำนประชำสัมพันธ์ 

3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  1. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี    ประธำนกรรมกำร  
  2. นำยไตรภพ  สุทธกุล    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี    กรรมกำร 
  4. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี    กรรมกำร 
  5. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
  6. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ 1. รวบรวมและจัดท ำ VTR / Power Point ประวัติผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
  2. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและจัดหาของขวัญ 
  1. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวทัศนีย์  ฝอยทอง   กรรมกำร 
  4. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น   กรรมกำร 
  5. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี    กรรมกำร 
  6. นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
  8. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล   กรรมกำร 
  9. นำงรัถญำ  ค ำแพง    กรรมกำร 
  10. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ   กรรมกำร 
  11. นำงสำววนำภรณ์  มีโถ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่  1. ควบคุมดูแลกำรรับ – จ่ำยเงิน     
  2. สรุปรำยรับ – รำยจ่ำยกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร 
  3. จัดเตรียมของท่ีระลึกเพื่อมอบให้แก่ครูและบุคลำกรผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
  4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 6.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
  1. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยนคร  ชูสอนสำย   กรรมกำร 
  4. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่   1. จัดท ำแบบประเมินผล 
  2. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิด
ผลดีแก่ทำงรำชกำร   

   ส่ัง ณ วันท่ี  23  สิงหำคม  พ.ศ. 2564 

 

(นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 


