
ภาพกิจกรรม 
การประชุมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1 / 2565  วันอังคารที ่22 กุมภาพันธ์ 2565   

ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
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รายงานการประชุม 

การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1 / 2565  วันอังคารที ่22 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

*************************** 

ผู้มาประชุม 

 1. นางสาวประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 2. นายสัมฤทธิ์ กอไธสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
 3. นางกรณิการ์  คำแจ้ 
  

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 4. นายสมปอง  พูลเพิ่ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
 5. นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
 6. นายสัญญา  จิโนสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 
 7. นายอุดม  ธีรพัฒนานนทกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปางถ้ำ 
 8. นางสาวนฤมล  อินต๊ะสิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 
 9. นายเดชฤทธิ์  รัตนขอดสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 

 10. นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

 11. ว่าที่ร้อยตรีดิเรก เหมืองทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 12. นายวิจิตร  สมศรีวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวก 

 13. นายอภิชาติ  ดวงศร ี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 

 14. นายนพดล  บัวแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสถาน 

 15. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม 

 16. นายปวรัศ  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงใหม่ 
 17. นายมนตรี  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสา 

 18. นายสุริยา  พงษ์ด้วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 

 19. สบิตำรวจโทรวิจารย์  หมดสังข ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อหลวง 
 20. นายจินดา  ตาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง 
 21. นายโสภณ  นาปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 
 22. นายอดุลย์  วรรณคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง 
 23. นายขจรศักดิ ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สนง.ศธจ.พะเยา 

 24. นางสาวธมกร  หมื่นตาบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ.พะเยา 

 25. นางสุพิตร  บุญทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สนง.ศธจ.พะเยา 

 26. นางสาวนงไว  ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สนง.ศธจ.พะเยา 

 27. นายกรวิชญ์  คำมา ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

 28. นางณิชากมล  วุฒิกรณ์ธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.พะเยา 

 

 

 

/ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายสุภัทร์  เขียนโพธิ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา อยู่ระหว่างกักตัว 

 2. นางเรณู  เหมืองจา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านก๊อน้อย อยู่ระหว่างกักตัว 

 3. นางสาวธัญญ์นรี  บุญธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สนง.ศธจ.พะเยา       ติดราชการ 

 4. ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร  นาควิเชียร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สนง.ศธจ.พะเยา                ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายเดชณรงค์  สนชาวไพร พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

 2. นายทรงกลด  ปัญญาใจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 3. นางสาวรัฐลดา  คำผึ้ง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

นางสาวประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม โดยดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 เรื ่อง โครงการขับเคลื ่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
(พ.ศ. 2562-2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) 

(รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 เรื ่อง การตัดโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน    
และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนเหนือ 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้กำหนดแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ      
ของประเทศไทยที่ติดต่อกับเมียนมา ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจังหวัดพะเยา โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญในมาตรการที่ ๔ การป้องกันยาเสพติด         
ในโรงเร ียน โดยการพัฒนาระบบการป้องกันและสร้างภูม ิค ุ ้มก ัน ด ้วยหลักส ูตรการเร ียนการสอน  

ที่สอดคล้องกับริบทด้านชาติพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตามช่วงวัย กิจกรรมพัฒนา
ผู ้เร ียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสร้างวินัย เพื ่อให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก           
และมีเจตคติไม่ยุ ่งเกี ่ยวกับยาเสพติด ซึ ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก             
ที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือดำเนินงาน 

/สำนักงาน... 
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   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคม  

ในพื้นที่ 2 อำเภอ 4 ตำบล 5 หมู่บ้านชายแดน โดยจัดทำโครงการให้มีการประชุมปรึกษา หารือร่วมกัน         
ของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำหน้าที่ในการอำนวยการ บริหารจัดการ 
ประสานงาน และกำกับติดตาม ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ ลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเร่งด่วนต่อไป โดยกำหนดกรอบการใช้จ่ายงบประมาณมาให้  

(รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)     

แผนปฏิบ ัต ิการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ         
(พ.ศ. 2562 – 2565) มีความมุ่งหมายสูงสุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจากนอกประเทศ สร้างแนวป้องกัน
ชายแดนที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด 4 กลยุทธ์สำคัญ คือ (1) บูรณาการการใช้อำนาจทางกฎหมายที่มีอยู่ต่อ
โครงสร้าง 3 ส่วน (2) จัดตั้งกลไกบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (3) การพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาตาม
บทเรียนห้วยส้าน Model และ (4) การใช้พลังชุมชนเป็นแนวป้องกัน โดยได้กำหนดแนวทาง 7 มาตรการ    
ซึ่งภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญในมาตรการที่ ๔ การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

 (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 3) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

3.4 เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ในพ้ืนที่เป้าหมาย 2 อำเภอ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านประชาภักดี ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ          
บ้านคอดยาว ตำบลทุ่งกล้วย บ้านฮวก (หมู ่3, 12) ตำบลภูซาง บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง          
โดยดำเนินโครงการในสถานศึกษา 20 แห่ง ที่มีเขตบริการในพ้ืนที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
2. โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 

11. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 

12. โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

3. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 13. โรงเรียนบ้านปงใหม่ 
4. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 14. โรงเรียนบ้านสา 
5. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 15. โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 

6. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 16. โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 
7. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 17. โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 

8. โรงเรียนบ้านฮวก 18. โรงเรียนบ้านสบบง 
9. โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 19. โรงเรียนอนุบาลภูซาง (ดอนตัน) 
10. โรงเรียนบ้านสถาน 20. โรงเรียนบ้านปง 

(รายละเอียดเอกสารหมายเลข 4) 
/มติ... 
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 มติที่ประชุม รับทราบและให้ปรับแก้ในส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสาร
หมายเลข 4 จาก งบประมาณส่งคืนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเป็น จัดกิจกรรมโดยไม่ใช้
งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบปัญหาด้านการ
ติดต่อประสานงาน ซึ่งจะนำไปปรับปรุงและแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื ่อง การขับเคลื ่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ       
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอให้ที ่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยยึดการดำเนินงานตามแนวทางกรอบการใช้จ่าย
งบประมาณจัดทำโครงการเพื ่อรองรับแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) และแนวทางตามมาตรการที ่ 4 การป้องกันยาเสพติด            
ในสถานศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. จำนวนสถานศึกษาท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  
2. รายละเอียดของโครงการและงบประมาณ 

3. กิจกรรม/รูปแบบ ที่จะดำเนินการ 

4. รายชื่อบุคลากรที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 

(รายละเอียดเอกสารหมายเลข 5-9) 
 มติที่ประชุม ที ่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาร่วมกัน       
โดยมีมติร่วมกันดังนี้ 
 1. จำนวนสถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 แห่ง ประกอบด้วย 

1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
2) โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 

11) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 

12) โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

3) โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 13) โรงเรียนบ้านปงใหม่ 
4) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 14) โรงเรียนบ้านสา 
5) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 15) โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 

6) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 16) โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 
7) วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 17) โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 

8) โรงเรียนบ้านฮวก 18) โรงเรียนบ้านสบบง 
9) โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 19) โรงเรียนอนุบาลภูซาง (ดอนตัน) 

 2. โครงการ/งบประมาณ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพิจารณาปรับลด
งบประมาณในส่วนของกิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านยาเสพติด มอบโล่/เกียรติบัตร เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดทำโล่ เงินรางวัล ฯลฯ แล้วนำไปเพิ่มให้กิจกรรมที่ 2 รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ สามารถ
ปรับเกลี ่ยงบประมาณมาเพ่ิมในกิจกรรมที ่ 2 อบรม รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน   และบริบทของสถานศึกษา 
 3. กิจกรรม/รูปแบบที่จะดำเนินการ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้ตามบริบท       
ของสถานศึกษา โดยกิจกรรม/รูปแบบที ่จะดำเนินการต้องสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบการใช้จ่าย
งบประมาณการจัดทำโครงการเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 1) กิจกรรมเสริมทักษะตามช่วงวัย  2)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3) กิจกรรมทางเลือก 4) กิจกรรมจิตอาสา      
5) กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

  /ทั้งนี้... 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 

แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

************************** 

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้อนุมัติโครงการ“ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565” เพ่ือดำเนินกิจกรรมป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
เป้าหมายในพ้ืนที่อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ติดยาเสพติดรายใหม่
เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทำกิจกรรมที่สร้างเสริม
พฤติกรรมเชิงบวก มีเจตคติ ที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพ่ือสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกัน  
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

เพ่ือให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์           
ของโครงการ เกิดการบูรณางานร่วมกันในภาพรวม โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทำหน้าที่อำนวยการ 
บริหารจัดการ ประสานงาน และกำกับติดตาม ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่จะลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  
1.1 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา               ประธานกรรมการ 

1.2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา      รองประธานกรรมการ 

1.3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2               รองประธานกรรมการ 

1.4 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา                      กรรมการ 
1.5 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา        กรรมการ 
1.6 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ             กรรมการ 
1.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม             กรรมการ 
1.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม             กรรมการ 
1.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม              กรรมการ 
1.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวก              กรรมการ 
1.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง              กรรมการ 
1.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงใหม ่              กรรมการ 
1.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)           กรรมการ 
1.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง              กรรมการ 
1.15 ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นทุ่งติ้ว                    กรรมการ 
1.16 ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นผึ้ง                     กรรมการ 
 

/1.17 ผู้อำนวยการ... 
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1.17 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย                     กรรมการ 
1.18 ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นก๊อหลวง                    กรรมการ 
1.19 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย                    กรรมการ 
1.20 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสา                     กรรมการ 
1.21 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถาน                     กรรมการ 
1.22 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                     กรรมการ 
1.23 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)                   กรรมการ 
1.24 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                      กรรมการ 
1.25 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)           กรรมการ 
1.26 รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา      กรรมการและเลขานุการ 

1.27 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.28 นางสาวนงไว  ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้การสนับสนุน กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวก และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ให้การดำเนินงาน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

2.1 รองศกึษาธิการจังหวัดพะเยา              ประธานกรรมการ 
2.2 นายสัมฤทธิ์ กอไธสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา          กรรมการ 
2.3 นายมรกต  อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   กรรมการ 
2.4 นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   กรรมการ 
2.5 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   กรรมการ 
2.6 นายขจรศักดิ์  สีเสน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
2.7 นางกชพร  คำวงษา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                  

2.8 นางสุทรา  เชียงแสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  กรรมการ 
2.9 นางกรณิการ์  คำแจ้  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                  

2.10 นางสุพิตร  บุญทิพย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา           กรรมการ 
2.11 นางสาวธัญญ์นรี  บุญธรรม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา      กรรมการ 
2.12 นางสาวพนิดา  บุญยศยิ่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           กรรมการ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                  

2.13 นางสาวธนัญญา  คำประเสริฐ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           กรรมการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2                                  

2.14 นางสาววลิษา  แสนอุ้ม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        กรรมการ 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                  

2.15 นางสาวธนัญญา  คำประเสริฐ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           กรรมการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2                                  

2.16 นายภาณุพงศ ์ วิบูลย์บวรชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กรรมการ 
2.17 นางสาวธัญญนรี  บุญธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
2.18 ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
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2.19 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา         กรรมการและเลขานุการ 
2.20 นางสาวนงไว  ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

มีหน้าที่ วางแผนจัดเตรียมงาน จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ จัดทำหนังสือ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านสบบง 
3.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวจุฬาลักษ์  รุ่งเรือง ครอัูตราจ้างโรงเรียนบา้นสบบง                ประธานกรรมการ 

3) นางสาวมัญชุภา  เตี้ยทองหลาง ธุรการโรงเรียนบ้านสบบง                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

3.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางสาวดาริณ ี เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบ้านสบบง                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวมัญชุภา  เตี้ยทองหลาง ธุรการโรงเรียนบ้านสบบง                           กรรมการ 
3) นางสาวจุฬาลกัษ ์ รุ่งเรือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสบบง                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

3.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายกติติพงษ์  ขันทะวงค์ ครโูรงเรียนบ้านสบบง                                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวปุญญวชิญ์  บุญประเสริฐ ครโูรงเรียนบ้านสบบง                           กรรมการ 
3) นายจำลอง  สมควร  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสบบง    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              

การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1) นายกิตติพงษ ์ ขันทะวงค์ ครโูรงเรียนบ้านสบบง                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวปุญญวชิญ์  บุญประเสริฐ ครโูรงเรียนบ้านสบบง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

3.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 

1) นางนวลละออ  พิริยพัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสบบง                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวดาริณี  เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบา้นสบบง                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ใหส้ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

3.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายจินดา  ตาทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวดาริณี  เขียวสะอาด ครโูรงเรียนบ้านสบบง                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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4. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวนงคราญ  สุใจบาล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว           ประธานกรรมการ 

2) นางสาวพิมพกา  จตุแสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการลงทะเบียน 

4.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นายนันทวัฒน์  สักแก้ว ครโูรงเรียนบ้านทุง่ต้ิว             ประธานกรรมการ 

2) ว่าทีร่อ้ยตรีหญิงวรินทร์ลดา รวมสุขภาณุพงศ ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 

คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  
4.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 

1) นายพงษ์ศักดิ์   ชาญชัย ครโูรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว             ประธานกรรมการ 

2) นายนันทวัฒน์  สักแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายพงษ์ศักดิ์   ชาญชัย ครโูรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว             ประธานกรรมการ 

2) นายนันทวัฒน์  สักแก้ว ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งต้ิว  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

4.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางสาวชาลินี   หอมนาน ครโูรงเรียนบา้นทุ่งต้ิว             ประธานกรรมการ 

2) นางสุนันท์  ปัญญาอินทร์ ครโูรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

4.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางสุนันท์  ปัญญาอินทร์ ครโูรงเรียนบา้นทุ่งต้ิว             ประธานกรรมการ 

2) นางสาวพิมพกา  จตุแสน ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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5. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 
5.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาววิไลรัตน์  แสนอ้าย ครโูรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวณัฐทินันต์ มั่นเหมาะ ธุรการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการลงทะเบียน 

5.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่ 

1) นางสาววิไลรัตน์  แสนอ้าย ครโูรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวณัฐทินันต์ มั่นเหมาะ ธุรการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

5.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายชุมพร ไชยสาร  ครโูรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                 ประธานกรรมการ 

2) นายภิญโญ  ไชยราช  นักการภารโรง โรงเรียนบา้นต้นผึ้ง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสี ยง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1) นางสาวนฤมล  อินต๊ะสิน ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง             ประธานกรรมการ 

2) นางสาวธิดารัตน์   กาติ๊บ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

5.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน ครโูรงเรียนบ้านต้นผึ้ง             ประธานกรรมการ 

2) นางสาวนฤมล  อินต๊ะสิน ครโูรงเรียนบ้านต้นผึ้ง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ใหส้ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบยีบของทางราชการ 

5.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางสาวนฤมล  อินต๊ะสิน ครโูรงเรียนบ้านต้นผึ้ง             ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน ครโูรงเรียนบ้านต้นผึ้ง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ใหส้ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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6. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านปง 
6.1 คณะกรรมการฝ่ายรบัลงทะเบียน 

1) นางครองทรัพย์  พงษ์ดว้ง ครูโรงเรียนบ้านปง           ประธานกรรมการ 

2) นางกฤตพร  กันทะมาลา ธุรการโรงเรียนบ้านปง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

6.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางสรัญญา  ธรรมโม  ครโูรงเรียนบ้านปง             ประธานกรรมการ 

2) นางศิรินภา  เชื้อสะอาด ครโูรงเรียนบ้านปง           กรรมการ 
3) นางสาวทิพย์สุดา  การะเกตุ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับผู้ร่วมงาน 

คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  
6.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 

1) นายรัฐวิชญ์  สารเทพ  ครโูรงเรียนบ้านปง             ประธานกรรมการ 

3) นายยุทธนา  นามดี  นักการภารโรง โรงเรยีนบา้นปง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธกีาร  
1) นางศรีสมร  วงศ์ไชย  ครโูรงเรียนบ้านปง             ประธานกรรมการ 

2) นางสาวนุศรา  แสนคำ  ครผูู้ช่วยโรงเรียนบ้านปง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

6.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์  ครโูรงเรียนบ้านปง             ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอรชร  เรียนสอน ครโูรงเรียนบ้านปง        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

6.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางสาวอภิญญา  ก๋าแก้ว ครโูรงเรียนบ้านปง             ประธานกรรมการ 

2) นางศศิธร  ศรีคำขัต  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านปง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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7. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย 

7.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางแสงทิพย์  อภิวงค์  ครโูรงเรียนบ้านก๊อน้อย                         ประธานกรรมการ 

2) นางศิริประภา คนงาน  ธุรการ โรงเรียนบ้านก๊อน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการลงทะเบียน 

7.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางสุมลรัตน์  ธรรมโม  ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย                  ประธานกรรมการ 

3) นางดารารัตน์  กำแพงแก้ว ครโูรงเรียนบ้านก๊อน้อย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

7.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายนิรุตน์  เสาหิน  ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย                  ประธานกรรมการ 

2) นายประพันธ์ ประชุม  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

7.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นางสาวภรทิพย์ ผวิเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย                  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอัยดา ผาลัย ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือใหก้ารทำงานเป็นไปตามลำดับขัน้ตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

7.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางญาณิกา   แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย                  ประธานกรรมการ 

2) นางสุมลรัตน์ ธรรมโม  ครโูรงเรียนบ้านก๊อน้อย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

7.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม  

1) นางสาวสุพรรณิการ์ ไชยะ ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย                  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวกมุภา หมื่นคำแสน ครโูรงเรียนบ้านก๊อน้อย                    กรรมการ 
3) นางสาววีราภรรณ์  อุทธิยัง ครโูรงเรียนบ้านก๊อน้อย   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ใหส้ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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8. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านก๊อหลวง  
8.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวชญานี  คำโน  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านก๊อหลวง                        ประธานกรรมการ 

2) นางมลิวัลย์  หวั่นท๊อก  ธุรการ โรงเรียนบ้านก๊อหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการลงทะเบียน 

8.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางณฐักัญญา  ธนะ  ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง                  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวนิพรัตน์  ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง                   กรรมการ 
3) นางสาวทิพยรัตน์  ใจคำสุข ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านก๊อหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

8.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายกรกฏ  รวมสุข  ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง                  ประธานกรรมการ 

2) นายชุมพล  นุชโส  ครอัูตราจ้าง โรงเรยีนบ้านก๊อหลวง                   กรรมการ 
3) นายไมตร ี ประชุม  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านก๊อหลวง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

8.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นางณัฐกัญญา  ธนะ  ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง                  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวนิพรัตน์  ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

8.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางสาวชลธิชา  สบบง  ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง                  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวชญานี  คำโน  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านก๊อหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

8.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม  

1) นายกรกฏ  รวมสุข  ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง                  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวชลธิชา  สบบง  ครโูรงเรียนบ้านก๊อหลวง                    กรรมการ 
3) นายชุมพล  นุชโส  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านก๊อหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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9. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย  
9.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวจารุวรรณ ปกุคำ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย                         ประธานกรรมการ 

2) นางสาวเนตรชนก บุญสิมมา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

9.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นคำ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย                  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวปุญนภัส เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย           กรรมการ 
3) นางสาววันทนา ไม้จำปา ครผูู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

9.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายสุริยา พงษ์ดว้ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย                  ประธานกรรมการ 

2) นายวันชัย มนตรีฤกษ์  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย                    กรรมการ 
3) นายสมคิด ขัติทะ  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

9.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายรัชพล แก้วหน่อ  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย                  ประธานกรรมการ 

2) นายศุภวิชญ์ ไชยมงคล  ครูโรงเรียนบ้านทุง่กล้วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

9.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางภัทรา บุญแรง  ครูโรงเรียนบา้นทุง่กล้วย                  ประธานกรรมการ 

2) นางวาสนา เตวิน  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

9.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม  

1) นางพนิดา สารเทพ  ครูโรงเรียนบ้านทุง่กล้วย                  ประธานกรรมการ 

2) นายวุฒิชัย ใจชื่น  ครโูรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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10. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านสา 
  10.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางนิตยา  กมลแสน  ครูโรงเรียนบ้านสา           ประธานกรรมการ 

3) นางสาวสริินญา  ใจอาทติย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการลงทะเบียน 

  10.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางรินยา   กิจเฉลา  ครโูรงเรียนบ้านสา             ประธานกรรมการ 

2) นางกุลธิดา  จันทรโรจนร์ังษี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 

คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  
  10.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 

1) นายภานุวัฒน์  ไชยะ  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านสา          ประธานกรรมการ 

2) นายบุญศิลป์  นันแก้ว  ช่างไฟฟ้าโรงเรียนบ้านสา     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  10.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายจิรยุทธ์  รวมสุข  ครโูรงเรียนบ้านสา             ประธานกรรมการ 

2) นางกุลธิดา  จันทรโรจน์รังษี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

  10.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางรินยา  กิจเฉลา  ครโูรงเรียนบา้นสา             ประธานกรรมการ 

2) นางนิตยา  กมลแสน  ครโูรงเรียนบ้านสา       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

  10.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายอำพล  คุ้มคำ  ครโูรงเรียนบา้นสา             ประธานกรรมการ 

2) นายจิรยุทธ์  รวมสุข  ครโูรงเรียนบ้านสา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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11. คณะกรรมการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)  
11.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางวิไล นิธิสุวรรณ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)             ประธานกรรมการ 

2) นางลำพึง ใจดี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องสา้น) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวกับการลงทะเบียน 

11.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางแจ่มจันทร์ บุญล้อม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)             ประธานกรรมการ 

2) นางลำพึง ใจดี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)                     กรรมการ 
3) นางสาวจันทร์สาย เวียงคำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 

คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  
11.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 

1) นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านรอ่งส้าน)   ประธานกรรมการ 

2) นายวีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)                     กรรมการ 
3) นายอุทัย  ราษี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องสา้น)                     กรรมการ 
4) นายอนุสรณ ์ไทยโกษา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรั บ              

การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

11.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายทองเดี่ยว พินิจ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องสา้น)             ประธานกรรมการ 

2) นายวีระวัฒน์ เอ่ียมละออ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บา้นร่องส้าน)                     กรรมการ 
3) นางสาวมัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องสา้น) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขัน้ตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

11.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางแจ่มจันทร์ บุญล้อม ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)             ประธานกรรมการ 

3) นางสาวจันทร์สาย เวียงคำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        

ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

11.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางสาวมัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)             ประธานกรรมการ 

2) นายทองเดี่ยว พินิจ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องสา้น)                     กรรมการ 
3) นายวีระวัฒน์ เอ่ียมละออ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        

ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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12. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านสถาน  
12.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวพรรณิภา  เขจร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสถาน                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุทธิรักษ์  แสงเรือน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านสถาน                       กรรมการ 
3) นางกฤตพร กันทะมาลา ธุรการโรงเรียนบ้านสถาน                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

12.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางเมริสา  หัวนา  ครูโรงเรียนบา้นสถาน                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวกรณิรัฎฐ์  ชุมภ ู ครูโรงเรียนบ้านสถาน                        กรรมการ 
3) นางสาวพรสวรรค์ จันสีแดง ครูโรงเรียนบ้านสถาน                        กรรมการ 
4) นางวิพัฒน์  สารนวน  ครโูรงเรียนบ้านสถาน                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

12.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายวรพันธ์  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสถาน                 ประธานกรรมการ 

2) นายสุวิทย์ สมฤทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสถาน                        กรรมการ 
3) นายวิทวัส กันทะเนตร  ครูโรงเรียนบา้นสถาน                        กรรมการ 
4) นายนพดล  บัวแสง  ครโูรงเรียนบ้านสถาน                        กรรมการ 
5) นายฤทธิพล  อินธิมา  ครโูรงเรียนบ้านสถาน                        กรรมการ 
6) นายจรูญ  รักษาคำ  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสถาน                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี  เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

12.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายพรศักดิ ์ บรรเทาทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านสถาน                 ประธานกรรมการ 

2) นายภาณุวัฒน์  สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสถาน                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

12.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นายนพดล  บัวแสง  ครูโรงเรียนบ้านสถาน                 ประธานกรรมการ 

2) นางธัญชนก โนธา  ครโูรงเรียนบ้านสถาน                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

12.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางมาลี ประเสริฐเมธ  ครูโรงเรียนบ้านสถาน                 ประธานกรรมการ 

2) นายภานุวัฒน์  สมฤทธิ์  ครโูรงเรียนบ้านสถาน                        กรรมการ 
3) นางธนัชชา  ปันนา  ครโูรงเรียนบา้นสถาน                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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13. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ 
13.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวภัสราพร แก้วบางพระ ครโูรงเรียนบ้านปางถ้ำ                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอัญชลี กันธิ  ครผูู้ช่วยโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                       กรรมการ 
3) นางสาวอรุณศรี เทศทอง ครโูรงเรียนบา้นปางถ้ำ           กรรมการ 
4) นางสาวศศิภา บุญแรง  ธุรการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปญัหาทีเ่กีย่วกับการลงทะเบียน 

13.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่ 

1) นางสาวกัลยาณี หายโศรก ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอรพีรา อาศัย  ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                        กรรมการ 
3) นางสาวอรวรรณ ชุ่มใจ  ครโูรงเรียนบา้นปางถ้ำ             กรรมการ 
4) นางสาวณัฐกานต์ ขันทะ ครโูรงเรียนบ้านปางถ้ำ                           กรรมการและเลขานุการ 

5) นายวัชพล บัวแสง  ครโูรงเรียนบ้านปางถ้ำ                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

13.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายอดุม ธีรพัฒนานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                 ประธานกรรมการ 

2) นายณงค์ฤทธิ์ หอมนาน ครูโรงเรียนบา้นปางถ้ำ                        กรรมการ 
3) นายนิยม  ชมชื่น  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                       กรรมการ 
๔) นายเกษม  ก๋าคำ  ช่างไฟฟ้าโรงเรียนบ้านบ้างถ้ำ          กรรมการ 
5) นายทัตพงศ ์ พัวเรืองเลิศ ครอัูตราจ้างโรงเรียนบา้นปางถ้ำ           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

13.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1) นางชนัญญา รักเรียน  ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                 ประธานกรรมการ 

2) นายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน ครโูรงเรียนบ้านปางถ้ำ                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

13.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส ครูโรงเรียนบา้นปางถ้ำ                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอรวรรณ ชุ่มใจ  ครโูรงเรียนบ้านปางถ้ำ                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบยีบของทางราชการ 

13.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายอดุม ธีรพัฒนานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอัครจรรยา มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                        กรรมการ 
3) นางสาวพิมผกา กาฬศิริ ครโูรงเรียนบ้านปางถ้ำ                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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14. คณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 
14.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวปิยนุช  สุดยอด ครโูรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)                      ประธานกรรมการ 

2) นางสาวชญาภา  สร้อยสวงิ เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

14.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  กาติ๊บ ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)               ประธานกรรมการ 

2) นางสาวปิยนุช  สุดยอด ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)                      กรรมการ 
3) นางสาวชญาภา  สร้อยสวงิ เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 

คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกจิกรรมในโครงการ  
14.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 

1) นางชฎาพร  สูงปานเขา ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)               ประธานกรรมการ 

2) นายธนวัฒน ์ ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)                      กรรมการ 
3) นายวิวัฒน์  บุญประเสริฐ ช่างไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              

การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

14.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายธนวัฒน์  ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)               ประธานกรรมการ 

2) นางปราณี  รอบจังหวัด ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขัน้ตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

14.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 

1) นางพัชรี  ต่อวาส  ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บา้นดอนตัน)               ประธานกรรมการ 

2) นางพิมพ์พิมล  ทำของดี ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

14.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายธนวัฒน์  ยี่สิบแสน ครโูรงเรียนอนุบาลภูซาง (บา้นดอนตัน)               ประธานกรรมการ 

2) นางปราณี  รอบจังหวัด ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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15. คณะกรรมการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 

15.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางรัตดาวัลย์  สุขเพียง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                ประธานกรรมการ 

2) นางประภัสสร  ปันสอน ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
3) นางทัศนวรรณ  อะนาโรจน์ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา              กรรมการ 
4) นางสาวจิราวรรณ  วงค์แหวน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

15.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางนงนุช  ปันนา  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                ประธานกรรมการ 

2) นางสายรุ้ง  สมศรีวัฒนา ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
3) นางโสภา  สุขแสง  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
4) นางทัศนวรรณ  อะนาโรจน์ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

15.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายเกษม  พรมครอบ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                ประธานกรรมการ 

2) นายสิชการ  จิโนสวัสดิ ์ ครโูรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลา                       กรรมการ 
3) นายสุวรรณ  หัวนา  ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
4) นายนิคม  พรมมา  ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา               กรรมการ 
5) นายจักร ี คนงาน  ครูโรงเรียนชมุชนบ้านหนองเลา               กรรมการ 
6) นายสมคิด  มีศรี  นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

15.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายสุวรรณ  หัวนา  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                ประธานกรรมการ 

2) นางวรรณฤด ี บญุประเสริฐ ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
3) นายนิคม  พรมมา  ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
4) นายจักร ี คนงาน  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

15.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางอรวรรณ  หอมนาน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                ประธานกรรมการ 

2) นางแจ่มจันทร์  ปิน่ศักดิ์ ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
3) นางรัตดาวัลย์  สุขเพียง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

15.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางจิรารัตน์  ยาดี  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                ประธานกรรมการ 

2) นางวรรณฤด ี บุญประเสริฐ ครโูรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                       กรรมการ 
3) นางทัศนวรรณ  อะนาโรจน์ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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16. คณะกรรมการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 

16.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ ครโูรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางพิมพ์ชนาท  ทาวาง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                       กรรมการ 
3) นางสาววารุณี  ช่างแต่ง ลูกจ้างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวกับการลงทะเบียน 

16.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางพิมพ์ชนาท  ทางาง  ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                       กรรมการ 
3) นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์ ครโูรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                       กรรมการ 
4) นางสาวสุชัญญา  ทวีทรัพย ์ ลูกจ้างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที ่นักเรียน เยาวชน ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

16.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายนาทธพงค์  แก้วสุข ครโูรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นายสุรเดช  ดอกมะลิ  ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                       กรรมการ 
3) นายพล  วงศ์ใหญ่  นักการภารโรง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                      กรรมการ 
4) นายจรัส  ไกลถิ่น  ลูกจ้างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

16.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายศุภเมธา   ธาดาชลวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางธัญญชล   วัชระกรณ์ชัย ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                       กรรมการ 
3) นางพัชรพรรธ์    โหจินดารัตน์ ครโูรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

16.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นายนาทธพงค์  แก้วสุข ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางพิมพ์ชนาท    ทาวาง ครโูรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                       กรรมการ 
3) ว่าที ่รอ.กฤษณพงษ์   ปิงยศ ครโูรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

16.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายวิษณุ     ทิมวิธรรม ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นายปริญญ์    พันธ์ดี  ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                       กรรมการ 
3) นายภัทรพล    เมืองก้อน ครโูรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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17. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านปงใหม่ 

17.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางกนกกร  วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนบ้านปงใหม่                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวรัชนีวรรณ  พ่ึงพวก ครโูรงเรียนบ้านปงใหม่                        กรรมการ 
3) นางสาวสุจิตรา รักษาดี  ครโูรงเรียนบ้านปงใหม่                        กรรมการ 
4) นางสาวปิยมาศ  อินทรสัตยพงศ์ ครโูรงเรียนบ้านปงใหม่                         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

17.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางกมลชนก  กลิ่นมาลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปงใหม่                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวชนิดาภา  รวมสุข ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านปงใหม่                    กรรมการ 
3) นางสาวประภาพร  คงคำเปา ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปงใหม่                      กรรมการ 
4) นางสาวถารุจีร์  หัวนา  ครอัูตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านปงใหม่          กรรมการ 
5) นางสาวสุพรรษา อินคำวงศ ์ ธุรการโรงเรียนบ้านปงใหม่                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

17.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายมนตรี  เบิกบาน  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปงใหม่                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวปรียานุพันธ์  กาติ๊บ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปงใหม ่             กรรมการ 
3) นางสาวภัทรินทร์  หัวนา ครอัูตราจ้างโรงเรียนบา้นปงใหม่                           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

17.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นางเมตตา  บัวแย้ม  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปงใหม่                ประธานกรรมการ 

2) นายเฉลิมสุขโชต สุขกาลนิรันดร์  ครโูรงเรียนบ้านปงใหม่                     กรรมการ 
3) นายมนตรี  เบิกบาน  ครูโรงเรียนบ้านปงใหม่                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาทีก่ำหนด 

17.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางศรีออน   ดีจิต  ครูโรงเรียนบา้นปงใหม่                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุพรรษา  อินคำวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านปงใหม่                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

17.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางสาวปิยมาศ  อินทรสัตยพงศ ์ ครโูรงเรียนบา้นปงใหม่                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุจิตรา  รกัษาดี ครโูรงเรียนบ้านปงใหม่                        กรรมการ 
3) นางสาวสุพรรษา  อินคำวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านปงใหม่                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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18. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 
18.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางนารีรัตน์   วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวศุภิสรา   บุตรวัน ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)                      กรรมการ 
3) นางสาวชญานี   ใจดี  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกีย่วกับการลงทะเบียน 

18.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางสุพินิจ   กวาวเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                 ประธานกรรมการ 

2) นางพัชรี   สมฤทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                      กรรมการ 
3) นางวรัชยา   พริ้งเพลิด  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                      กรรมการ 
4) นางสาวสุนา   สุยะวงศ์ ธุรการโรงเรียนบา้นสบสา (สายใจ ดาลาล ์อนุสรณ)์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

18.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายพิษณุ   อินทร์บัว  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์         ประธานกรรมการ 

2) นายสมศักดิ์  เวียงคำ  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                      กรรมการ 
3) นายสันติพงษ์   สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                      กรรมการ 
4) นายสมบัติ   กันทะสอน ช่างไม้โรงเรียนบา้นสบสา (สายใจ ดาลาล ์อนุสรณ)์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

18.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นางวรัชยา   ขันโท  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                 ประธานกรรมการ 

2) นางสุพินิจ   กวาวเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

18.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางสาวสุทธิพร   สุทธิกาศ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                 ประธานกรรมการ 

2) นางจุฬารัตน์   ศรีธนะ  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

18.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมนิผลกิจกรรม 

1) นางสาวดรุณี   สุวรรณะ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์                 ประธานกรรมการ 

2) นางปวีกรณ์   สัญใจ  ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ)์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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19. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านฮวก 

19.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางสาวคันธรส  ปิ่นศักดิ ์ ครโูรงเรียนบ้านฮวก                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวขวัญรัตน์  สมฤทธิ์ ครโูรงเรียนบ้านฮวก                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

19.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางสาวเยาวรัตน์  ยอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านฮวก                 ประธานกรรมการ 

2) นางอุไรทิพย์  สวยสม  ครโูรงเรียนบ้านฮวก                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

19.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายสมภพ  ขัติคำ  ครูโรงเรียนบ้านฮวก                 ประธานกรรมการ 

2) นายอดิศักดิ ์ รันทด  ครโูรงเรียนบ้านฮวก                        กรรมการ 
3) นายคำ  กันทะเนตร  ช่างไฟฟ้าโรงโรงเรียนบ้านฮวก                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

19.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายศักดิ์ชญา  ฐานะราช ครูโรงเรียนบ้านฮวก                 ประธานกรรมการ 

2) นายอดิศักดิ ์ รันทด  ครโูรงเรียนบ้านฮวก                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

19.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางมุกดา  เชื้อสะอาด  ครูโรงเรียนบ้านฮวก                 ประธานกรรมการ 

2) นางอุไรทิพย์  สวยสม  ครโูรงเรียนบ้านฮวก                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

19.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายสมภพ  ขัติคำ  ครูโรงเรียนบ้านฮวก                 ประธานกรรมการ 

2) นายสุวัฒน์  กาติ๊บ  ครโูรงเรียนบ้านฮวก                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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20. คณะกรรมการโรงเรียนภูซางวิทยาคม 

20.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นายรังสรรค์ เตชะแก้ว  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 

2) นายคิณ  ประชุม  ครโูรงเรียนภูซางวิทยาคม                        กรรมการ 
3) นางโสภณิศร์ เสือพิณ  ครโูรงเรียนภูซางวิทยาคม                        กรรมการ 
4) นางสาวนิศาชล แซ่โก  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

20.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางโสภณิศร์ เสือพิณ  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนิศาชล แซ่โก  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกจิกรรมในโครงการ  

20.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายเติมศักดิ ์สุวรรณ  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 

2) นายธนธร  รวมสุข  พนักงานราชการโรงเรียนภูซางวิทยาคม                      กรรมการ 
3) นายประสิทธ์ ถวิลวงค์  ครโูรงเรียนภซูางวิทยาคม                        กรรมการ 
4) นายรัตน์ชนะพงศ์  ธิต๊ะยา ครโูรงเรียนภซูางวิทยาคม                          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

20.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นางอุบลวรรณ จิตเกิด  ครโูรงเรียนภูซางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 
2) นางสาวอัญชลี ดวงขยาย ครโูรงเรียนภซูางวิทยาคม                        กรรมการ 
3) นางสาวนิศาชล  แซ่โก  ครูโรงเรียนภซูางวิทยาคม                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขัน้ตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

20.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางผกามาส สุภาวะ  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 
2) นางสาวลักษณาวดี คชเศียร ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

20.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นางวิลาวัลย์ ชิตอินทร์  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวปิยธิดา ทัดเที่ยง ครูโรงเรียนภซูางวิทยาคม                            กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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21. คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

21.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นายบุญมี  อรุณชัย  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 ประธานกรรมการ 

2) นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
3) นางสาวกัญญมล หมอหล้า เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

21.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) ว่าที่ร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ               ประธานกรรมการ 

2) นายสิทธิชัย  เวียงคำ  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
3) นายอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
4) นายกรวิชญ์  คำมา  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
5) นางธมลวรรณส์ พงษ์นภัสสรณ์ เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

21.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ               ประธานกรรมการ 

2) นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
3) นายโอภาส  ยิ้มใหญ่  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
๔) นายมโนชา  กายอด  ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
๕) นายจักรกริช  กิ่งแก้ว  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
๖) นายวีราชัน  แสงศรีจันทร์ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
๗) นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
๘) นายวรันธร  กาติบ๊  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
๙) นายกันตภณ  วาวงศ์มูล ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
๑๐) นายเดชณรงค ์ สนชาวไพร ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
๑1) นายกัมปนาท  ภู่ทองหล่อ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
๑2) นายสุเมธ  พิทักษ์วงศ์ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
1๑) นายทรงกลด ปัญญาใจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

21.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) ว่าที่ร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ               ประธานกรรมการ 

2) นายกรวิชญ์  คำมา  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
3) ว่าทีร่้อยตรฐีิติวัสส์ ตาเอ้ือย ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
4) นายเดชณรงค์  สนชาวไพร ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
5) นายสิทธิชัย  เวียงคำ  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
6) นายพิชิตพงษ์  ปราบโรค ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
7) นายกัมปนาท  ภู่ทองหล่อ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                 กรรมการ 
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8) นายจักรกรชิ  กิ่งแก้ว  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                   กรรมการ 
๙) นายอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
10) นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
11) นายสุริยา  ขันทะตัน  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
12) นางอรริมภา  คำมา  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
13) นางสาวจริยา  ใจกล้า ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

21.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางอาภัสราภรณ ์ ก้อนสีลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ               ประธานกรรมการ 

2) นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
3) นางจงจิตร บัวงาม  เจ้าหน้าที่งานการเงินวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ        กรรมการ 
4) นางสาวสุทธิลักษณ์  วงศ์ศรี เจ้าหน้าที่งานการเงินวิทยาลยัเทคนิคเชียงคำ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

21.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายบัณฑิต  ใจกล้า  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ               ประธานกรรมการ 

2) นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        กรรมการ 
๓) นางพรพิสัย  สีเทา  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
๔) นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร  ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
5) นายเดชณรงค์  สนชาวไพร ครวูิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           กรรมการ 
6) นางสาวรุจิรา  จันทร์ฟ ู เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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22. คณะกรรมการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

22.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1) นางจารุวัฒน์  ชูไว  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอาทิตยา  ทรงอำพัน ครโูรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปญัหาที่เกีย่วกบัการลงทะเบียน 

22.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1) นางอรนุช  หอมนาน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางชุติมา  กลิ่นหอม  ครโูรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน 
คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมกจิกรรมในโครงการ  

22.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1) นายรังสิต  สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นายชัยนรินทร์  ชูไว  เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ แสง สี  เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  ให้ เพียงพอสำหรับ              
การจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

22.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
1) นายพงษ์ศักดิ์  เจนใจ  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุรางค์  วรรณวิภาพร ครโูรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม ประสานงานกับวิทยากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

22.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) นางเพ็ญศรี  เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นางสาวยุวพร  อินสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรยีนฝายกวางวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่ง        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

22.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1) นายศิขรินทร ์ ศิรินาม  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                ประธานกรรมการ 

2) นายเกษมสันต์  ชูไว  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ  
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23. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1) ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                   ประธานกรรมการ 

2) นางนวพร  วรรณมณี              นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ          กรรมการ 
3) นางสาวธันย์จิรา  งามตา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                      กรรมการ 
4) นางสาวณัฏฐภรณ์ ทิพย์จักร พนักงานพัสดุ                         กรรมการ 
5) นางสาววรรณวิไล  หน่อคำ พนักงานการเงินและบัญชี                          กรรมการ 
6) นางสาววรัญญา  สุรกลุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ าที่  ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินที่ สถานศึกษาส่งมา การจัด ซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมาย           
ทีเ่กี่ยวข้อง และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

24. คณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตัดสินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น 

1) ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา                                   ประธานกรรมการ 

2) รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา                            รองประธานกรรมการ 

3) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ             กรรมการ 
4) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม             กรรมการ 
5) ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม             กรรมการ 
6) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม             กรรมการ 
7) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวก              กรรมการ 
8) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง              กรรมการ 
9) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงใหม่             กรรมการ 
10) ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)           กรรมการ 
11) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง             กรรมการ 
12) ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นทุ่งต้ิว                   กรรมการ 
13) ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นผึ้ง                     กรรมการ 
14) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย                    กรรมการ 
15) ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นก๊อหลวง                    กรรมการ 
16) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย                    กรรมการ 
17) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสา                     กรรมการ 
18) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถาน                    กรรมการ 
19) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ                    กรรมการ 
20) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)                  กรรมการ 
21) ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา                     กรรมการ 
22) ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)          กรรมการ 
23) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กรรมการและเลขานุการ 

24) นางสาวนงไว  ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ         
(พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2565  

/2. ตัดสิน... 
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