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ด้วยวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ ได้รับนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน ตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ
โดยให้วิทยำลัย เป็นศูนย์ให้บริกำรด้ำนกำรดูแลรักษำและซ่อมบำรุงเครื่องมือกำรเกษตร ยำนพำหนะ อุปกรณ์กำร
ประกอบอำชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้ำงให้นักเรียน นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนจริง กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ส่ง ผลให้ ป ระชำชนเกิ ด ควำมพึ งพอใจและเกิ ด ผลดี ในด้ ำนภำพลั ก ษณ์ และควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อชุ ม ชนก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน โดยในแง่ของประชำชนได้รับดูแล รักษำเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์กำรประกอบ
อำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรำยจ่ำย โดยยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องมือ อุปกรณ์ กำรประกอบอำชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ วิทยำลัยฯ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำติดต่อประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกใน
กำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
ประธำนกรรมกำร
1.2 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
กรรมกำร
1.3 ปลัดอำวุโสอำเภอเมืองจังหวัดกำฬสินธุ์
กรรมกำร
1.4 นำยอำเภอเมืองจังหวัดกำฬสินธุ์
กรรมกำร
1.5 นำยอำเภอดอนจำน
กรรมกำร
2. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำติดต่อประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกใน
กำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
2.1 นำยสมพงษ์
แสนบุตร
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยปกรณ์
ฉำยถวิล
กรรมกำร
2.3 นำยสัมฤทธิ์
ดุลยะลำ
กรรมกำร
2.4 นำยบัณฑิตย์
ปิตำนุวัฒน์
กรรมกำร

2.5 นำงเพ็ญแข
2.6 นำยนรำทิพย์

พิมพิไสย
เหล่ำเขตกิจ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน มีหน้ำที่วำงแผนกำรทำงำน ประสำนงำนและดำเนินโครงกำร
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ประกอบด้วย
3.1 นำงเพ็ญแข
พิมพิไสย
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำยพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์
กรรมกำร
3.3 นำยชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ
กรรมกำร
3.4 นำยฤทธิเดช ทองวรรณ์
กรรมกำร
3.5 นำงศิริวรรณ เรืองแสน
กรรมกำร
3.6 นำยพิชัย
จันทะสอน
กรรมกำร
3.7 นำยชำญชัย
ศรีวิสัย
กรรมกำร
3.8 นำงวิสนีย์
โยมศรีเคน
กรรมกำร
3.9 นำยปริญญำ โยธำฤทธิ์
กรรมกำร
3.10 นำงศิริพร
จันทะสอน
กรรมกำร
3.11 นำยนรำทิพย์ เหล่ำเขตกิจ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.12 นำยมงคลศักดิ์ ดวงพุทธำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.13 นำงสำวรัศมี ฉำยถวิล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพิธีเปิดโครงการ มีหน้ำที่จัดเตรียมเครื่องเสียง ป้ำย
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมกำแฟ น้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ำร่วมพิธีเปิด พิธีปิดอบรม และให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
4.1 นำงเพ็ญแข
พิมพิไสย
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยฤทธิเดช
ทองวรรณ์
รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำงจงจินต์
บุญไชยแสน
รองประธำนกรรมกำร
4.4 นำงชนำภำ
ภูนำแร่
รองประธำนกรรมกำร
4.5 นำยชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ
กรรมกำร
4.6 นำยอำนำจ
ฉำยอำไพ
กรรมกำร
4.7 นำยตวงสิทธิ์
อติชำติธำรง
กรรมกำร
4.8 นำงวิสนีย์
โยมศรีเคน
กรรมกำร
4.9 นำยอุทัย
ไสยมรรคำ
กรรมกำร
4.10 นำงเพียงใจ
วิเศษบุปผำ
กรรมกำร
4.11 นำงมะลิวรรณ ลครอนันท์
กรรมกำร
4.12 นำงสำวฐิตำภรณ์ ภูสีนำค
กรรมกำร

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

นำงสำววรัญญำ คำรภูมี
กรรมกำร
นำยตระกูล
ภูพวงเพชร
กรรมกำร
นำงสำวศรีพนำ สัตรำศรี
กรรมกำร
ผู้ประสำนงำน บุคลำกรองค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน กรรมกำร
ผู้ประสำนงำน บุคลำกรศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน จำนวน 4 คน กรรมกำร
นำยนรำทิพย์ เหล่ำเขตกิจ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำยมงคลศักดิ์ ดวงพุทธำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงสำวรัศมี ฉำยถวิล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

5. คณะกรรมการฝ่ายอบรมให้ความรู้ช่างประจาศูนย์ มีหน้ำที่อบรม ให้ควำมรู้ช่ำงประจำศูนย์
ให้มีทักษะ มีควำมสำมำรถซ่อมบริกำรชุมชนได้ และยกระดับฝีมือช่ำงและส่งเสริมอบรมให้สำมำรถทำงำนเป็นทีม
ในระหว่ำงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 59 ประกอบด้วย
5.1 นำยนรำทิพย์
เหล่ำเขตกิจ
หัวหน้ำทีม
5.2 นำยชำญชัย
ศรีวิสัย
กรรมกำร
5.3 นำยพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิริวณิชย์
กรรมกำร
5.4 นำยฤทธิเดช
ทองวรรณ์
กรรมกำร
5.5 นำยพิชัย
จันทะสอน
กรรมกำร
5.6 ช่ำงชุมชนประจำศูนย์ บุคลำกรองค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน
5.7 นำยชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.8 นำยปริญญำ
โยธำฤทธิ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5.9 นำยมงคลศักดิ์ ดวงพุทธำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6. คณะกรรมการให้บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์และบริการ มีหน้ำที่ออกบริกำรซ่อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบอำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนและให้บริกำร ในระหว่ำงวันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2559 และ 11 – 12
มิ.ย. 2559 ประกอบด้วย
6.1 นำยนรำทิพย์ เหล่ำเขตกิจ
หัวหน้ำทีม
6.2 นำยชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ
รองประธำนกรรมกำร
6.3 นำยพิชัย
จันทะสอน
รองประธำนกรรมกำร
6.4 นำยพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์
กรรมกำร
6.5 นำยฤทธิเดช
ทองวรรณ์
กรรมกำร
6.6 นำยชำญชัย
ศรีวิสัย
กรรมกำร
6.7 นำยภำนุวัฒน์ อุดมถิ่น
กรรมกำร
6.8 นำยสุดใจ
นำสินส่ง
กรรมกำร

6.9 นำยมงคลศักดิ์ ดวงพุทธำ
กรรมกำร
6.10 นำยพิชิต
คำหงษำ
กรรมกำร
6.11 นำยปริญญำ โยธำฤทธิ์
กรรมกำร
6.12 นำยสมบัติ
แก้วมงคล
กรรมกำร
6.13 นำยอำนำจ
ฉำยอำไพ
กรรมกำร
6.14 ว่ำที่ร้อยตรีอุกฤษฏ์ ถิ่นรัศมี
กรรมกำร
6.15 นำยภำนุวัฒน์ อุดมถิ่น
กรรมกำร
6.16 นำยปรำโมทย์ วงษ์พรม
กรรมกำร
6.17 นำงสำวรัศมี ฉำยถวิล
กรรมกำร
6.18 นำงศิริพร
จันทะสอน
กรรมกำร
6.19 ผู้ประสำนงำนศูนย์บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน กรรมกำร
6.20 นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ จำนวน 25 คน กรรมกำร
6.21 นำยมงคลศักดิ์ ดวงพุทธำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. คณะกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมและต่อยอดผลผลิต มีหน้ำที่สำรวจหำข้อมูล
ควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ประสำนงำนจัดอบรม จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดเตรียมวิทยำกร
นักวิชำกำร เพื่อต่อยอดผลผลิต สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในระหว่ำงวันที่ 18 – 19 มิ.ย. 2559
ประกอบด้วย
7.1 นำยชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ
หัวหน้ำทีม
7.2 นำยพิชัย
จันทะสอน
รองประธำนกรรมกำร
7.3 นำยปรำโมทย์ วงษ์พรม
รองประธำนกรรมกำร
7.4 นำยสุรศักดิ์
นันทวี
กรรมกำร
7.5 นำงสำวอนันทวัณฏ์ อ้วนวงษ์
กรรมกำร
7.6 นำงวันทนีย์
ถวิลกำร
กรรมกำร
7.7 นำงวรกมล
ภูมิภักดิ์
กรรมกำร
7.8 นำงเพ็ญพร
ศิริกำญจนวงศ์
กรรมกำร
7.9 นำงรัศมี
คำมูล
กรรมกำร
7.10 นำงสำวชนัสดำ ชำวหนอง
กรรมกำร
7.11 นำงสำวจริยำภรณ์ ภูนบทอง
กรรมกำร
7.12 นำยปริญญำ โยธำฤทธิ์
กรรมกำร
7.13 นำงสำวรัศมี ฉำยถวิล
กรรมกำร
7.14 นำงรัชนี
มีกลำง
กรรมกำร
7.15 นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ จำนวน 5 คน กรรมกำร

7.16 ผู้ประสำนงำนองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นตำบล จำนวน 4 คน กรรมกำร
7.17 วิทยำกรพัฒนำให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 คน
7.18 นำยสุดใจ นำสินส่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. คณะกรรมการอบรมให้ความรู้สุขอนามัยขั้นพื้นฐาน มีหน้ำที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนำสุขอนำมัย
พื้นฐำน ประสำนงำนสถำนีอนำมัยประจำตำบล จัดสถำนที่อบรมปฏิบัติภำรกิจภำคสนำม ร่วมกับอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน ในระหว่ำงวันที่ 25 – 26 มิ.ย. 2559 ประกอบด้วย
8.1 นำงวิสนีย์
โยมศรีเคน
หัวหน้ำทีม
8.2 นำงวรกมล
ภูมิภักดิ์
รองประธำนกรรมกำร
8.3 นำงศิริวรรณ
เรืองแสน
รองประธำนกรรมกำร
8.4 นำงชนำภำ
ภูนำแร่
กรรมกำร
8.5 นำงเกศกนก
หนูนำค
กรรมกำร
8.6 นำงทิพธัญญำ
โชติชัยศิริกร
กรรมกำร
8.7 นำงสำวนันทนำ ภูขมัง
กรรมกำร
8.8 นำงศรัญญำ
ภำษี
กรรมกำร
8.9 นำยศิวพร
วรวิทย์
กรรมกำร
8.10 นำยปริญญำ
โยธำฤทธิ์
กรรมกำร
8.11 นำงไพริน
แก้วกัลป์
กรรมกำร
8.12 นำงสำวรัศมี
ฉำยถวิล
กรรมกำร
8.13 นำงปรำณี
เสริฐสนิท
กรรมกำร
8.14 นำงศิริพร
จันทะสอน
กรรมกำร
8.15 นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ จำนวน 9 คน กรรมกำร
8.16 ผู้ประสำนงำนสถำนีอนำมัยประจำตำบล จำนวน 2 คน กรรมกำร
8.17 นำยศรำวุฒิ
สมใจ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมยานพาหนะ มีหน้ำที่จัดเตรียมพำหนะในกำรรับส่งบุคลำกร
ตำมโครงกำร และรับจัดส่งชุมชนเข้ำรับกำรกำรอบรม ทัศนศึกษำดูงำน ประกอบด้วย
9.1 นำยฤทธิเดช
ทองวรรณ์
ประธำนกรรมกำร
9.2 นำยนิวัติ
ดอนเงิน
กรรมกำร
9.3 นำยพุฒิพงษ์
ภูจำปำ
กรรมกำร
9.4 นำยสุระพงษ์
โคตรยอด
กรรมกำร
9.5 นำยพลรัตน์
สอนใต้
กรรมกำร
9.6 ว่ำที่ ร.ต.บดี
ไชยเสนำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

10. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำที่วำงแผน ประสำนงำน และจัดสถำนที่สำหรับใช้ในกำร
จัดกิจกรรม พิธีเปิด - ปิดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
10.1 นำยตวงสิทธิ์
อติชำติธำรง
ประธำนกรรมกำร
10.2 นำยสุรสีห์
ศรีชะตำ
รองประธำนกรรมกำร
10.3 นำยศิวพร
วรวิทย์
กรรมกำร
10.4 นำยเกษม
วิเศษบุปผำ
กรรมกำร
10.5 นำยพิชิต
คำหงษำ
กรรมกำร
10.6 นำยประโยชน์ ถวิลกำร
กรรมกำร
10.7 นำยวรวัฒน์
เสริฐสนิท
กรรมกำร
10.8 นำยพลรัตน์
สอนใต้
กรรมกำร
10.9 นำยโพธิ์ชัย
ลครอนันท์
กรรมกำร
10.10 นำยทวี
ใจเมตตำ
กรรมกำร
10.11 นำยอนันต์
สะจันดำ
กรรมกำร
10.12 นำยพุฒิพงษ์ ภูจำปำ
กรรมกำร
10.13 นำยอุดม
ดวงประทุม
กรรมกำร
10.14 นำงสุภำพ
ใจเมตตำ
กรรมกำร
10.15 นำยมนตรี
จริตน้อม
กรรมกำร
10.16 นำงเพ็ชรพลอย โคตรยอด
กรรมกำร
10.17 นำยไพวรรณ เศษวงษ์
กรรมกำร
10.18 นำยนรำทิพย์
เหล่ำเขตกิจ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10.19 ว่ำที่ ร.ต.บดี
ไชยเสนำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
10.20 นำยกำนตพงศ์ ศรีอินทร์น้อย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
10.21 คณะกรรมกำรชมรมวิชำชีพช่ำงยนต์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้ำที่ประเมินผลโครงกำร รวบรวมข้อมูล
ปัญหำและข้อเสนอแนะของกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อวิทยำลัยฯ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
11.1 นำยศรำวุฒิ
บุญไชยแสน
ประธำนกรรมกำร
11.2 นำงวิไลลักษณ์ คำรภูมี
กรรมกำร
11.3 นำงกชกร
สมจิต
กรรมกำร
11.4 นำยวิษณุ
มูลศรีติ
กรรมกำร
11.5 นำงสำวกมลทิพย์ บวรโมท
กรรมกำร
11.6 นำงเกศกนก หนูนำค
กรรมกำร

11.7 นำยกฤษกร ภูสมหมำย
11.8 นำงสำวธัญญรัตน์ ศรีวิเศษ
11.9 นำยยุทธนำ
หนูนำค
11.10 นำงสำวกิตติญำ อรัญสุทธิ์
11.11 นำงญำดำ
แก้วมูลเมือง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่ 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2559

(นำยสมพงษ์ แสนบุตร)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์

