
 
ค ำสั่งโรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ” 

ที่ 112 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำรประเมินผลด ำเนินงำนและถอดบทเรียน 

โครงกำรจิตอำสำพลำนุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 
                                              
                      ด้วยโครงกำรจิตอำสำพลำนุกูลรักษ์ดนตรีเพ่ือชุมชน ได้รับคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับ
ภำคกลำง ประจ ำปี 2561 ของโครงกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
ปี 2560 โรงเรียนได้รับแจ้งจำกพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีว่ำ ทำงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ มำติดตำมประเมินผลด ำเนินงำนและถอดบทเรียนโครงกำรฯ                    
ก่อนกำรคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับประเทศ ในวันที่  22 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 - 16.00 น.              
ห้องประชุมหลวงปู่พล โรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ” เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินไปด้วย               
ควำมเรียบร้อย  
                      อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 
มำตรำ 27 (4) ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวำคม  2547 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
                      1.1 นำยธนำพล  จีรเดชภัทร์                 ประธำนกรรมกำร 
             1.2 นำยอภิเดช  โสภณ                       รองประธำนกรรมกำร 
                      1.3 นำงสุพรรณี ค ำทอง   กรรมกำร 
                      1.4 นำยธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  เป็นที่ปรึกษำ  อ ำนวยควำมสะดวก  ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
                      2.1 นำยธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์             ประธำนกรรมกำร 
                      2.2 นำงบุญเรือน ศรีชมภู                      กรรมกำร 
                      2.3 นำยอุบล ยศศรี                         กรรมกำร 
                      2.4 นำงสุพัตรำ  คุลี                            กรรมกำร 
                      2.5 นำงสุพรรณี ค ำทอง                        กรรมกำร 
                      2.6 นำยศรัณยู สุนทรประสิทธิ์                กรรมกำร 
 
 



 
 
   2.7 นำงสำวศิรินทรำ  อ่อนศรี  กรรมกำร 
   2.8 นำงสำวอรษำ ยิ้มจันทร์  กรรมกำร 
                      2.9 นำงสำวจิรนันท์ สำระเดช               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ประสำนงำนกับพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี  และกรรมกำรทุกฝ่ำย  หนังสือ 
          เชิญร่วมพิธีเปิด ค ำกล่ำวรำยงำน ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินผลด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดบูธโครงการจิตอาสาพลานุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน 
                      3.1 นำงบุญเรือน ศรีชมภู                      ประธำนกรรมกำร 
                      3.2 นำงอัจฉรำ ลุนภูงำ                         กรรมกำร 
   3.3 นำงสำวอัจฉรำ ใจเย็น  กรรมกำร 
   3.4 นำยสมชำย อ่อนไสว   กรรมกำร 
                      3.5 นำงชูจิตร สุดถนอม                        กรรมกำร 
   3.6 นำยมำนพ เอ่ียมยิ้ม   กรรมกำร 
                      3.7 นำงสำวอรษำ  ยิ้มจันทร์                  กรรมกำร 
                      3.8 นำงสำวพุทธชำดิ กำวิไล                  กรรมกำร 
                      3.9 นำงสำวพิมพ์อัปสรณ์ ทวีวงษ์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ 1. จัดมุมโล่ เกียรติบัตร ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน  
          2. จัดตกแต่งบูธโครงกำรจิตอำสำพลำนุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชนประกอบด้วยผลงำนด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกล  
              และนำฏศิลป์ ให้ดูสวยงำมโดยประสำนกับครูธนวัฒน์ ครูสุพรรณี และครูศุภชัย บริเวณห้องประชุมหลวงปู่พล 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ 
                        4.1 นำยธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์             ประธำนกรรมกำร 
                        4.2 นำยศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์              กรรมกำร 
                        4.3 นำยศุภชัย  สังข์ทอง                       กรรมกำร 
                        4.4 นำงสุพรรณี  ค ำทอง                       กรรมกำร 
     4.5 นำงคะชร ชำญประเสริฐ  กรรมกำร 
     4.6 นำงสำวพุทธชำติ กำวิไล  กรรมกำร 
     4.7 นำงสำวพิมพ์อัปสรณ์ ทวีวงษ์  กรรมกำร 
                        4.8 นำงสำวจิรนันท์ สำระเดช  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ จัดเตรียมและฝึกซ้อมกำรแสดงดนตรีนำฎศิลป์จ ำนวน 3 ชุด ( ระบ ำสักกำระรอยพระพุทธบำท ร ำวง
สระบุรี และร ำพม่ำกลองยำว)เพ่ือแสดงในวันพุธที่ 22 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ลำนธรรมศิริพัฒนำ 
 
 
 



 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
                     5.1 นำงสำวจิรนันท์ สำระเดช          ประธำนกรรมกำร 
                     5.2 นำงสำวศิรินทรำ อ่อนศรี                  กรรมกำร 
 

หน้าที ่  ด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมก ำหนดกำรและหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอผลงาน 
                     6.1 นำงสำวจิรนันท์ สำระเดช             ประธำนกรรมกำร 
                     6.2 นำงสำวอรษำ ยิ้มจันทร์                  กรรมกำร 
                     6.3 นำยสุรศักดิ์ สุวรรณรัตน์                  กรรมกำร 
   6.4 นำงสำวศิรินทรำ อ่อนศรี  กรรมกำร 
   6.5 นำงสำวพิมพ์อัปสรณ์ ทวีวงษ์  กรรมกำร 
   6.6 นำงสำวพุทธชำติ กำวิไล  กรรมกำร 
                     6.7 นำงสำวสกำวเดือน แซ่เจ็ง  กรรมกำร 
                     6.8 นำยวุฒิชัย แม้นรัมย์                       กรรมกำรและเลขำนุกำร        
            

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเพำเวอร์พอยด์ ตำมหัวข้อหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับประเทศ 
 2. จัดเตรียมเอกสำรรูปเล่มตำมหลักเกณฑ์ จ ำนวน 5 เล่ม และเอกสำรประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำรด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 

                  7. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
   7.1 นำงสำวดวงพร สุขธรรม  ประธำนกรรมกำร 
   7.2 นำยธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์  กรรมกำร 
   7.3 นำงสำวอัจฉรำ ลุนภูงำ  กรรมกำร 
   7.4 นำงสุพรรณี ค ำทอง   กรรมกำร 
   7.5 นำงสุพัตรำ คุลี   กรรมกำร 
   7.6 นำยมำนพ เอ่ียมยิ้ม   กรรมกำร 
   7.7 นำงสำวศิรินทรำ อ่อนศรี  กรรมกำร 
   7.8 นำงสำวจิรนันท์ สำระเดช  กรรมกำร 
   7.9 นำยศุภชัย สังข์ทอง   กรรมกำร 
   7.10 นำยวุฒิชัย แม้นรัมย์   กรรมกำร 
   7.11 นำงสำวสกำวเดือน แซ่เจ็ง  กรรมกำร 
   7.12 นำยสุรศักดิ์ สุวรรณรัตน์  กรรมกำร 
   7.13 คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  กรรมกำร 
   7.14 นำงสำวิตรี อ่อนไสว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 
 
หน้าที ่  1. ต้อนรับคณะกรรมกำรและน ำคณะกรรมกำรไปยังสถำนที่ท่ีก ำหนด 
 2. เข้ำร่วมกำรประเมินในช่วงพิธีกำรจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
                     8.1 นำยอบุล  ยศศรี                           ประธำนกรรมกำร 
                     8.2 นำยศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์               กรรมกำร 
                     8.3 นำยสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์                 กรรมกำร 
                     8.4 นำยวุฒิชัย แม้นรัมย์                       กรรมกำร 
   8.5 นำยอดุลย์ ชำญยุทธนำ  กรรมกำร 
   8.6 นำงสำวพัชรินทร์ มหำไชย  กรรมกำร 
                     8.7 นำยศุภชัย สังข์ทอง                        กรรมกำรและเลขำนุกำร          
        

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมสถำนที่ห้องประชุมหลวงปู่พล ประกอบด้วยโต๊ะหมู่บูชำ โต๊ะน ำเสนอ โต๊ะวำงของบูธโครงกำร   
              โต๊ะนั่งของคณะกรรมกำรประเมิน และแขกผู้มีเกียรติ คณะครูทุกท่ำน ติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉำย  
              เครื่องเสียง 
          2. จัดเตรียมเวทีกำรแสดงดนตรีนำฏศิลป์ บริเวณลำนธรรมศิริพัฒนำ ทำสี ตกแต่งภูมิทัศน์ กำงเต็นท์ จัดเครื่องเสียง   
              โต๊ะ เก้ำอ้ีนั่งของคณะกรรมกำรประเมินและแขกผู้มีเกียรติ  
 

9. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
                      9.1 นำงสุพัตรำ  คุลี                    ประธำนกรรมกำร 
                      9.2 นำงคะชร ชำญประเสริฐ          กรรมกำร 
                      9.3 นำงสำวิตรี  อ่อนไสว                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม รับรองคณะกรรมกำรประเมิน แขกผู้มีเกียรติและคณะครูที่มำร่วมงำน 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายจัดของท่ีระลึก 
                      10.1 นำงสำวศิรินทรำ อ่อนศรี  ประธำนกรรมกำร 
                      10.2 นำงสำวสกำวเดือน แซ่เจ็ง              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ จัดของที่ระลึกแก่คณะกรรมกำรประเมิน 
 

11. คณะกรรมการฝ่ายป้าย ถ่ายภาพ 
                      11.1 นำยศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์          ประธำนกรรมกำร 
                      11.2 นำยวุฒิชัย แม้นรัมย์                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  1. จัดท ำป้ำยยินดีต้อนรับคณะกรรมกำรประเมิน และป้ำยแบบตั้งจ ำนวน 5 ป้ำย เพ่ือจัดนิทรรศกำร 
          2. ถ่ำยภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม  
 



 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
                       12.1 นำงสุพรรณี  ค ำทอง               ประธำนกรรมกำร 
                       12.2 นำงสำวพุทธชำติ กำวิไล          กรรมกำรและเลขำนุกำร         
 

หน้าที ่  เบิกจ่ำยเงินและจัดซื้อวัสดุตำมโครงกำร 
 

13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล 
                       13.1 นำงสำวอรษำ  ยิ้มจันทร์                           ประธำนกรรมกำร 
                       13.2 นำงสำวสกำวเดือน  แซ่เจ็ง                        กรรมกำร 
                       13.3 นำงสำวพิมพ์อัปสรณ์ ทวีวงษ์                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ เตรียมแบบประเมินกิจกรรม  และสรุปกำรประเมินผล 
 

            ทั้งนีใ้ห้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด  ให้เกิดควำมเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำรต่อไป 
 
                                        สั่ง ณ วันที่ 14  สิงหำคม  พ.ศ. 2561 
 
 
                                                                       (นำยธนำพล  จีรเดชภัทร์) 
                                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ” 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการประเมินโครงการจิตอาสาพลานุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน 
โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมหลวงปู่พล ธมฺมปาโล  โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

 
 

เวลำ 09.00 น.          -  คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมกำรจำกกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
      บริเวณลำนธรรมศิริพัฒนำ โรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ” 
เวลำ 09.15 น.        -  พิธีกรกล่ำวต้อนรับ 
เวลำ 09.15 น.           -  กำรแสดงดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฏศิลป์   
เวลำ 10.00 น.           -  คณะกรรมกำรประเมิน และคณะครูพร้อมกันที่ห้องประชุมหลวงปู่พล ธมฺมปำโล 
   -  ชมวิดีทัศน์โครงกำรจิตอำสำพลำนุกูลรักษ์ดนตรีเพ่ือชุมชน 
   -  ผู้อ ำนวยกำรกล่ำวต้อนรับ และแนะน ำบุคลำกร 
   -  คณะกรรมกำรประเมินกล่ำววัตถุประสงค์ 
   -  น ำเสนอกำรด ำเนินงำนโครงกำรจิตอำสำลำนุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน 
   -  เยี่ยมชมบูธโครงกำร 
   -  อภิปรำย/เสนอแนะ (คณะกรรมกำรประเมิน)            
เวลำ  12.00 น.             -  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ห้องประชุมเทศบำลต ำบลพุกร่ำง 
 

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

หมายเหตุ  :    ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


