คาสั่งวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ที่ ๘๙๙/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามโครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
………………………………………
ด้วยสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดตั้งหน่วย
อาชีวะบริการ ตามโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ออกตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๒ ผลัดๆละ ๘ ชั่วโมง ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓๐ น. ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๖.๓๐ - ๐๐.๓๐ น. ณ บริเวณ บริษัท ปตท.จากัด (ปั๊มปตท. บ้านดู่ใต้)
ถนนยันตรกิจโกศล ตาบลดู่ใต้อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออกตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๒ ผลัดๆละ ๘ ชั่วโมง ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ผลัด
ที่ ๒ เวลา๑๖.๓๐ - ๐๐.๓๐ น. ณ บริเวณ บริษัท ปตท.จากัด (ปั๊มปตท. บ้านดู่ใต้ ) ถนนยันตรกิจโกศล
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดนโยบายวางแผนให้คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
๑.๑ นายราเชนทร์
กาบคา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสุชาติ
ผดุงพันธ์
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสุกิต
วัฒนะ
กรรมการ
๑.๔ นายสมคิด
แก้วเตชะ
กรรมการ
๑.๕ นายสุพล
มงคลเกียรติชัย กรรมการ
๑.๖ นายศุภกฤษณ์
เมธีเสริมสกุล กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ ประสานงานและดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นโครงการฯ ประกอบด้วย
๒.๑ นายสมคิด
แก้วเตชะ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายพลกฤษ
จินะไชย
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายกิตติศักดิ์
บุญเกิด
กรรมการ
๒.๔ นายธีระพงษ์
ศิริรักษา
กรรมการ
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๒.๕ นายภิรมย์
ยะราช
กรรมการ
๒.๖ นายเอกรินทร์
ไชยวุฒิ
กรรมการ
๒.๗ นางจิตตรา
ขันทะสีมา
กรรมการ
๒.๘ นางกฤตพร
อดิศรศุภพงษ์ กรรมการ
๒.๙นายศุภกฤษณ์
เมธีเสริมสกุล กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ นางมณีวรรณ
ทะนันไชย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายบริการประจาวัน และรายงานผล มีหน้าที่ ให้บ ริการโครงการ
อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออกตรวจสอบสภาพรถยนต์
รถจักรยานยนต์ บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔
มกราคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๒ ผลัดๆละ ๘ ชั่วโมง ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ผลัดที่ ๒ เวลา
๑๖.๓๐ - ๐๐.๓๐ น. ณ บริเวณ บริษัท ปตท.จากัด (ปั๊มปตท. บ้านดู่ใต้ ) ถนนยันตรกิจโกศล ตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ตามตารางแนบท้าย
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ให้บริการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง , เต็นท์ สาหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปที่เดินทาง, เต็นท์สาหรับปฏิบัติงาน
ตู้ทาน้าเย็น โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดอาหารว่าง (กาแฟ) พร้อมโต๊ะ กาต้มน้าไฟฟ้า
น้าดื่ม น้าแข็งพร้อมถังเก็บความเย็น ยาสามัญประจาบ้าน เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น
โครงการฯ ประกอบด้วย
๔.๑. นายสมคิด
แก้วเตชะ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายภิรมย์
ยะราช
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายไชยรัตน์
สุวรรณอาไพ กรรมการ
๔.๔ นายภิรมย์
ยะราช
กรรมการ
๔.๕ นายชัชวาลย์
แสงแก้ว
กรรมการ
๔.๖ นายวีระศักดิ์
หม่อนแก้ว
กรรมการ
๔.๗ นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๔.๘ นายธีระพงษ์
ศิริรักษา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๙ นางสาวชัชรี
คาอ้าย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการวิทยุสื่อสารพร้อม เครื่องเสียง มีหน้าที่ ติดตัง้ วิทยุสื่อสาร พร้อมเสาสัญญาณ
ติดต่อกับเครือข่ายต่างๆ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ประกอบด้วย
๕.๑ นายกิตติศักดิ์
บุญเกิด
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายทวี
เฟยลุง
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นายวรพล
มะริน
กรรมการ
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๕.๔ นายจเร
๕.๕ นายวิชาญ
๕.๖ นายวรพจน์
๕.๗ นายเจน
๕.๘ นางสาวฉลองรัตน์

อุปวัฒน์
ไชยวงค์
ธราวรรณ
ทะนันไชย
จันทร์คล้าย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ถ่ายทอดสถานีวิทยุ
R radio Network บันทึกภาพลงในแผ่นCD และนาเสนอโครงการทางเว็บไซด์ สื่อมวลชนชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย
๖.๑นางสาวฉลองรัตน์
จันทร์คล้าย
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจเร
อุปวัฒน์
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นางสาวสุภาพร
กองศรี
กรรมการ
๖.๔ นายธีระพงษ์
ธรรมจักร์
กรรมการ
๖.๕ นายภาคภูมิ
ขัติยะ
กรรมการ
๖.๖ นายนิพัทธ์
พรมสาร
กรรมการ
๖.๗ นายเจน
ทะนันไชย
กรรมการและเลขานุการ
๖.๘ นายภูมศิ ิริ
ณ น่าน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายแผนงานการเงิน มีหน้าที่ วางแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย
๗.๑ นางอรวรรณ
ปันโน
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางณพัชติมนท์
อนันท์อัครเดชา รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางวนิดา
กุลสุ
รองประธานกรรมการ
๗.๔ น.ส.กรินยา
อาจหาญ
กรรมการ
๗.๕ นางวิราพรรณ
สีเทา
กรรมการ
๗.๖ ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐกานต์
เจดีย์กัน
กรรมการ
๗.๗ น.ส.ปริยากร
สาระคา
กรรมการ
๗.๘ นางสุพรรณี
ม่วงคา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๙ นางพัฒนา
ดวงพิกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ จัดหาพัสดุ และจัดยานพาหนะพร้อมน้ามันเชื้อเพลิงให้
เพียงพอ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประกอบด้วย
๘.๑ นายชัยพล
พาโพธิ์
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางนพวรรณ
ณ น่าน
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายอดุลย์
นะพิชัย
กรรมการ
๘.๔ นายสวิค
นุเสน
กรรมการ
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๘.๕ นางพิชญาภา
พิมสาร
กรรมการ
๘.๖ นายมานพ
ฝั้นเฝือ
กรรมการ
๘.๗ นายปริชอบ
วุฒิ
กรรมการ
๘.๘นางสุพรรณษา
มูลแดง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๙นางเบญจวรรณ
ขจิตมงคลวิศน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและตกแต่งสถานที่เต็นท์ มีหน้าที่ จัดเตรียมชุดอาหารว่าง
(กาแฟ) เครื่องดื่ม กาต้มน้าไฟฟ้า น้าดื่ม และยาสามัญประจาบ้านตกแต่งสถานทีเ่ ต็นท์จีบผ้าเต็นท์
ประกอบด้วย
๙.๑ นางอารยา
นะประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
๙.๒ นางจิตตรา
ขันทะสีมา
รองประธานกรรมการ
๙.๓ นางสาวดวงเพลิน
ไกลถิ่น
กรรมการ
๙.๔ นางสาวจิตตินี
ปั๋นบุญมา
กรรมการ
๙.๕ นางศศิวรรณ
ขวัญสง่า
กรรมการ
๙.๖ นายเอกรินทร์
ไชยวุฒิ
กรรมการ
๙.๗ นางจิตตรา
ขันทะสีมา
กรรมการและเลขานุการ
๙.๘ นางกฤตพร
อดิศรศุภพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบสอบถาม สาหรับประชาชนทั่วไปที่
เดินทางและเก็บรวบรวม สรุปผลโครงการ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นายอุทัย
สุมามาลย์
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายเริงชัย
เรืองกิจวณิชกุล รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ นางสาวธนาภรณ์
จันสา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๔ นางมณีวรรณ
ทะนันไชย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติโดยเบิก
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนจากโครงการอาชีวะอาสา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ตรงต่อเวลา เสียสละ อดทนและรับผิดชอบโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์บังเกิดผลดีแก่
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น อันจะนาชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสุชาติ ผดุงพันธ์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัย รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ตารางการปฎิบติงานประจาศูนย์ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท ปตท จากัด( ปตท.สาขาดู่ใต้) ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผลัด ที่ ๑
ผลัด ที่ ๒
วัน เดือน ปี
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐น. - ๐๐.๓๐ น.
ครู ๒ คน
นักศึกษา ๔ คน
ครู ๒ คน
นักศึกษา ๔ คน
วันพฤหัสบดี
นายศุภกฤษณ์
เมธีเสริมสกุล นายคมสันต์
ดีวงค์
นายมนต์ชัย
ชุ่มเย็น
นายเจษฎาวุฒิ อ่องแก้ว
๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๙
นายธีระโชติ
อินนา
นายอภิวัฒน์
ยศศิริพันธ์
น.ส.เบญจมาภรณ์ มั่งอ้น
นายอัครชัย
ปิงเมือง
นายเฉลิมพงษ์
ตั้งเจียมศรี
นายวรทัต
แซ่เฮ้อ
นายสิทธิโชค
ธรรมสละ
นายวิษณุ
ประแจ้
นายไพรวัล
เสวีวัลลภ
นายอนุชา
พรมคณะ
วันศุกร์
นายพลกฤษ
จินะไชย
นายคมสันต์
ดีวงค์
นายณัฐพล
ไชยยงค์
นายเจษฎาวุฒิ อ่องแก้ว
๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๙
นายภาณุพล
ทองกริต
นายอภิวัฒน์
ยศศิริพันธ์
นายชวลิต
จิตวงศ์พันธ์ นายอัครชัย
ปิงเมือง
นายนพคุณ
ไชยหาญ
นายวรทัต
แซ่เฮ้อ
นางสาวจินดา
เจริญดี
นายวิษณุ
ประแจ้
นายไพรวัล
เสวีวัลลภ
นายอนุชา
พรมคณะ
วันเสาร์
นายมนต์ชัย
ชุ่มเย็น
นายเจษฎาวุฒิ อ่องแก้ว
นายวีระยุทธ
สารถ้อย
นายธวัชชัย
ไชยวุฒิ
๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๙
น.ส.เบญจมาภรณ์ มั่งอ้น
นายอัครชัย
ปิงเมือง
ว่าที่ ร.ต.สุวชิ ัย
เสาวภา
นายธนากร
แคว้งใจ
นายสิทธิโชค
ธรรมสละ
นายวิษณุ
ประแจ้
นายสุรศักดิ์
อินผ่อง
นายรุ่งศิริ
เขตนักรบ
นายอนุชา
พรมคณะ
นายสุวัณสิทธิ์ สกุลจิตรกัญญา

6
วันอาทิตย์
นายณัฐพล
๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายชวลิต
นางสาวจินดา

ไชยยงค์
จิตวงศ์พันธ์
เจริญดี

วันจันทร์
นายวีระยุทธ
๒ มกราคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.สุวชิ ัย
นายสุรศักดิ์

สารถ้อย
เสาวภา
อินผ่อง

วันอังคาร
นายวิทยา
๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายพิทักษ์
นายยุทธิษเฐียร

เงินโน
ทิพวงค์
จันทร์ตา

วันพุธ
นายสุวัฒน์
๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายเรวัตร
นายศุภกฤษณ์

แจ่มภู่
สีเทา
เมธีเสริมสกุล

นายเจษฎาวุฒิ
นายอัครชัย
นายวิษณุ
นายอนุชา
นายธวัชชัย
นายธนากร
นายรุ่งศิริ
นายสุวัณสิทธิ์
นายธวัชชัย
นายธนากร
นายรุ่งศิริ
นายสุวัณสิทธิ์
นายสรวิชญ์
นายอนุวัตร
นายสหัสวรรษ
นายอภิสิทธิ์

อ่องแก้ว
ปิงเมือง
ประแจ้
พรมคณะ
ไชยวุฒิ
แคว้งใจ
เขตนักรบ
สกุลจิตรกัญญา
ไชยวุฒิ
แคว้งใจ
เขตนักรบ
สกุลจิตรกัญญา
ศรสีดา
ปะละวัน
เหมืองพูล
สุภาวดีกุล

นายวิทยา
นายพิทักษ์
นายยุทธิษเฐียร

เงินโน
ทิพวงค์
จันทร์ตา

นายสุวัฒน์
นายเรวัตร
นายศุภกฤษณ์

แจ่มภู่
สีเทา
เมธีเสริมสกุล

นายศุภกฤษณ์
นายธีระโชติ
นายเฉลิมพงษ์

เมธีเสริมสกุล
อินนา
ตั้งเจียมศรี

นายพลกฤษ
นายภาณุพล
นายนพคุณ

จินะไชย
ทองกริต
ไชยหาญ

นายธวัชชัย
นายธนากร
นายรุ่งศิริ
นายสุวัณสิทธิ์
นายสรวิชญ์
นายอนุวัตร
นายสหัสวรรษ
นายอภิสิทธิ์
นายคมสันต์
นายอภิวัฒน์
นายวรทัต
นายไพรวัล
นายคมสันต์
นายอภิวัฒน์
นายวรทัต
นายไพรวัล

ไชยวุฒิ
แคว้งใจ
เขตนักรบ
สกุลจิตรกัญญา
ศรสีดา
ปะละวัน
เหมืองพูล
สุภาวดีกุล
ดีวงค์
ยศศิริพันธ์
แซ่เฮ้อ
เสวีวัลลภ
ดีวงค์
ยศศิริพันธ์
แซ่เฮ้อ
เสวีวัลลภ

