เรื่อง

คำสั่งอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย
ที่ ๐๐๒/๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรให้บริกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้
****************************************

ตามที่ เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ท้าให้ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ถูกน้้า
ท่วมหนัก การคมนาคมถูกตัดขาดหลายเส้นทาง เกิดความเสี่ยงและความเดือดร้อน ส้านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงมอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ Fix it Center ตามชุมชนและหมู่บ้านขึ้น
เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดยานพาหนะและ
บุคลากรครู นักเรียน นักศึกษา เดินทางไปให้บริการช่วยเหลือส่วนราชการ สถานศึกษา ประชาชน ที่ประสบ
อุทกภัยในการช่วยเหลือและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย ณ ศูนย์เทศบาลต้าบลเมืองเวียง
อ้าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น
เพื่อให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ประกอบด้วย
ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ ติดตามผลการด้าเนินงาน ให้ค้าแนะน้า ให้ค้าปรึกษา
และอ้านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การด้าเนิน งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายสมคิด
จีนจรรยา
ประธานกรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
๒. นายสมยศ
พันธุ์กสิกร
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๓. นายประยงค์
แก้วประทุม
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๔. นายเทพชัย
ร่มโพธิ์
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๕. นายปริวิชญ์
ไชยประเสริฐ
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖. นายมนัส
ชูเวช
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๗. นายเจริญ
เชื้อเมืองพาน
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
/๘. นายเรวัตร...

-๒๘. นายเรวัตร
แก้วทองมูล
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๙. นายฉลอง
ธัญลักษณ์ชัยกุล กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
๑๐. นางจันทร์เพ็ญ
หรดี
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
๑๑. นายอินทร์
จันทร์เจริญ
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย - เยอรมัน
๑๒. นางพรเพ็ญ
ค้าภิโล
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๑๓. นายณัฐพงษ์
พันธุระ
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
๑๔. นางพรพิกุล
สายทอง
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
๑๕. นางจันทร์จิรา
ทาลัดชัย
กรรมการ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๑๖. นายสุรพงค์
สันติพงค์
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๗. นายศรเพชร
บุญอิ่ม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิบัติงำนในพื้นที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ พร้อมเดินทาง
ไปให้บริการช่วยเหลือและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย บันทึกภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน
พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการด้าเนินงาน ณ ศูนย์เทศบาลต้าบลเมืองเวียง อ้า เภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายนปตรี
อินเรือง
รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒. นายปริญญา
สีชุมภู
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๓. นายปัญญา
วชิรอาภา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๔. นายสุวัฒน์
รวมธรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๕. นายนิรุต
สว่างใจธรรม
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๖. นายสมคิด
อะทะถ้้า
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๗. นายไพรวัลย์
ศักดิ์ใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

หัวหน้าศูนย์ Fix it Center
ครูผู้ควบคุมช่างไฟฟ้า
ครูผู้ควบคุมช่างไฟฟ้า
ครูผู้ควบคุมช่างก่อสร้าง
ครูผู้ควบคุมช่างยนต์
ครูผู้ควบคุมช่างยนต์
ครูผู้ควบคุมช่างอิเล็กทรอนิกส์
/๘.นายอรรถพงษ์…

-๓๘. นายอรรถพงษ์
สวิคามิน
ครูผู้ควบคุมช่างคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย - เยอรมัน
๙. นายเรวัตร
บุญคา
ครูผู้ควบคุมช่างคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๑๐. นายศักดา
ซื่อมื้อ
นักศึกษาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๑. นายอัครเดช
ไสยนารถ
นักศึกษาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๒. นายชัชภพ
ไชยชมพล
นักศึกษาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๓. นายอ๊อบ
ภักดี
นักศึกษาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๔. นายภานุพงษ์
พันธุรี
นักศึกษาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๕. นายกิจศรัญ
นิลก้าแหง
นักศึกษาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๖. นายจักรวาล
หินนก
นักศึกษาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๗. นายชยณัฐ
ศรีกันหา
นักศึกษาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๘. นายวันชัย
ปัญญา
นักศึกษาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๙. นายศรายุทธ
ก้าใจ
นักศึกษาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๐. นายธนากร
สิงห์ตื้อ
นักศึกษาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๑. นายพลวัฒน์
สมศรี
นักศึกษาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๒. นายมนตรี
พุฒซ้าย
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒๓. นายบุญฤทธิ์
น้อยพุฒ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒๔. นายเสรี
อภัย
นักศึกษาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย - เยอรมัน
๒๕. นายจิรวัฒน์
ต๊ะชมภู
นักศึกษาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย - เยอรมัน
๒๖. นายเกียรติพงษ์
ค้าดิบ
นักศึกษาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
/๒๗. นายวีระชัย…

-๔๒๗. นายวีระชัย
ผลคีรีมาส
นักศึกษาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๒๘. นายเกษ
ค้าตุ้ย
พนักงานขับรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข - ๔๗๓๑ เชียงราย
๒๙. นายสันทัด
แสนมงคล
พนักงานขับรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๔๐ - ๐๑๐๓ เชียงราย
๓๐. นายประดับ
วรรณโล
พนักงานขับรถโมบาย Fix it Center
หมายเลขทะเบียน ฒฎ - ๘๔๒๘ กรุงเทพมหานคร
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน บัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ ตรวจสอบการโอนเงิน งบประมาณ
จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจสอบการใช้เงิน อ้านวยความสะดวก แนะน้าและให้ค้าปรึกษา
พร้ อ มรั บ เอกสารการเบิ ก - จ่ าย รวมถึงด้ าเนิน การเบิ ก -จ่ ายเงิ น งบประมาณในหมวดต่ างๆ ให้ ผู้ เกี่ ยวข้อ ง
ตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายศรเพชร
บุญอิ่ม
ประธานกรรมการ
๒. นายสัมพันธ์
ศรีสัตยกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นางแสงทอง
หวังระบอบ
กรรมการ
๔. นายนิรันดร์
ชัยชนะพงษ์
กรรมการ
๕. นางดวงใจ
ปริปุณณากร
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ท้าหน้าที่ สรุปและจัดท้ารูปเล่มรายงานผลการด้าเนินงาน
ในภาพรวมของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เสนอประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายและส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายสุรพงค์
สันติพงค์
ประธานกรรมการ
๒. นายปริญญา
สีชุมภู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวรัตติการ
เครือจันทร์
กรรมการ
๔. นางธิดาภรณ์
สิมารักษ์
กรรมการ
๕. นางสาวนิตยา
แสนใจ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ อดทน เสียสละ
เพื่อประโยชน์และชื่อเสียงของสถานศึกษา มิท้าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และอนุญาตให้เบิกจ่ายเงิน
ได้ตามระเบียบของทางราชการจากเงินงบประมาณของโครงการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมคิด จีนจรรยา)
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

