
 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ที ่ 2   / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
**************** 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาความคิด 
สามารถเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยก าหนดจัดงานในวันที่ 12  มกราคม ๒๕๖๒  นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ                     
ฝ่ายต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้าที่วางแผน  ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน าปรึกษาหารือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
       ๑.  นายอ ามร        เทพก าเนิด        นายก อบต.                  ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายยะยา เปาะสา  รองนายก อบต.                   กรรมการ 
       ๓.  นายอูเซ็ง เจ๊ะแว  รองนายก อบต.                   กรรมการ 
       ๔.  นายบือราเฮง อาลี  เลขานุการ                   กรรมการ 
       ๕.  นายชาตรี  เรือนทอง ประธานสภา                   กรรมการ 
       ๖.  นายธีรวรรณ นวลจันทร ผอ.รร.วัดล าภ ู                   กรรมการ 
       7.   นางสาวนิศากร   แสงชูด  ผอ.รร.บ้านรามา         กรรมการ 
       8.   นายปัญจะ     ไชยศร  ผอ.รร.บ้านท าเนียบ        กรรมการ 
            9.  นางสาววันเพ็ญ   นุ้ยสกุล  ผอ.รร.วัดโคกโก               กรรมการ 
      ๑๐. นายสายัณห์   ขานโบราณ ผอ.รร.บ้านปลักปลา        กรรมการ 
               ๑๑. นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัด อบต.          กรรมการและเลขานุการ 
                         ๑๒. นางจิตติมา จันทร์เจียม ผอ.กองการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
        ๒.๑  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    มีหน้าที่ในการจัดสถานที่บริเวณงานทั้งก่อนและหลัง
การจัดงาน โดยให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๒  มกราคม  ๒๕๖2 
       ๑. จัดสถานที่รับรองประธานเปิดงาน แขกผู้เกียรติ โซฟา ๑ ชุด พร้อมทั้งจัดสถานที่
ส าหรับเป็นที่พักของนักแสดงและกองอ านวยการ เก้าอ้ีส าหรับผู้ร่วมงาน โพเดียม ๒ ตัว และงานอ่ืน ๆ               
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
   ๑. พันจ่าตรีปฐมพงศ ์ ศรีสังข์   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      หัวหน้า 
   ๒. นายพันธ์    เทพษร  ภารโรง        ผู้ช่วย 
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๓. นายบือราเฮง  ดอเลาะ  คนงานทั่วไป(ประจ ารถน้ า)   ผู้ช่วย 
   ๔. นายสาและ    บินหะยีกาเดร์ คนงานทั่วไป(ประจ ารถน้ า)   ผู้ช่วย 
   ๕. นายอาคม   หลีเหล็ม  คนงานประจ ารถขยะ    ผู้ช่วย 
   ๖. นายต่วนการียา   ต่วนปูเตะ คนงานประจ ารถขยะ   ผู้ช่วย  
   ๗. นายสุข   เทพจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ   ผู้ช่วย 
   8. นายชัยวัฒน์  คงคา  จ้างเหมาประจ ารถขยะ   ผู้ช่วย 
   9. นายนาเซ  ดือเร๊ะ  จ้างเหมาประจ ารถขยะ   ผู้ช่วย 
   10. นายมะดาโอ๊ะ  อาแวมะ  จ้างเหมาเก็บขยะ    ผู้ช่วย 
   11. นายอับดุลตอเล๊ะ ยูนุ  จ้างเหมาเวรยาม    ผู้ช่วย 
   12. นายนาแซ  ซูดิง  จ้างเหมาเวรยาม    ผู้ช่วย 
  ๒. จัดเต็นท์ซุ้มกิจกรรมต่าง  ๆ ดูแลการรักษาความสะอาดบริเวณงานก่อนและหลังเลิกงาน 
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
   ๑. นายรุสลัน   สะแลแม  นายช่างโยธา     หัวหน้า 
   ๒. นายเจะรอวายี  เปาะซา  ผช.นายช่างส ารวจ     ผู้ช่วย 
   ๓. นายทศวร   จิตรแหง  ผช.นายช่างไฟฟ้า     ผู้ช่วย 
   ๔. นายจุรินศักดิ์   นวลแก้ว  ผช.นายช่างโยธา     ผู้ช่วย 
   ๕. นายสัมฤทธิ์   เพ็ชรมณี  คนงานทั่วไป      ผู้ช่วย 
   ๖. นายมาม ุ   หะมะ   ยาม       ผู้ช่วย 
   ๗. นายรอฮือฮัง  ดอเลาะ   พนักงานขับรถยนต์    ผู้ช่วย 
   8. นายมุตตาซา  บือราเฮง พนักงานขับรถขยะ    ผู้ช่วย 
   9. นายเจะอุเซ็ง  อาแวมะ   จ้างเหมาประจ ารถขยะ    ผู้ช่วย 
   10. นายยาฮายา  ยูโซะ  จ้างเหมาคนงานกวาดขยะ    ผู้ช่วย 
   11. นายซุลกิฟลี  มะมิง  จ้างเหมาคนงานกวาดขยะ    ผู้ช่วย 
   ๑2. นายมะยูรา  เจ๊ะอาแว จ้างเหมาเวรยาม       ผู้ช่วย 
   13. นายอับดุลเล๊าะ มูซอ  จ้างเหมาเวรยาม     ผู้ช่วย 

๓. การตกแต่งเวที ฉากไวนิล  ให้สวยงามและงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วย 
   ๑.  พันจ่าตรีปฐมพงศ์ ศรีสังข์   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      หัวหน้า
   ๒.  นางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง  จพง.พัสดุ      ผู้ชว่ย 
   ๓.  นางสาวนงเยาว์   วันชู  จพง.ธุรการ      ผู้ช่วย 
   ๔.  นายคะนอง  จันทร์หอม พนักงานขับรถยนต์     ผู้ช่วย 
   ๕.  นางสาวหวิ    เอียดทุ่งคา คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)     ผู้ช่วย 
   ๖.  นายพันธ์  เทพษร  ภารโรง        ผู้ช่วย 
   ๗.  นางสาวปนัดดา เอียดเต็ม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วย 
   8. นายอิคติยาร์ดรุดดีน โต๊ะแมะ  ผู้ช่วย จนท.ประชาสัมพันธ์    ผู้ช่วย
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  ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ   มีหน้าที่ต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและมา
ช่วยงานทุกท่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

   ๑.  นางสาวภคพร  เดอรามันห์ รองปลัดอบต.          หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวรอฮีมะ   สาแม  ผู้อ านวยการกองคลัง           ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวธนันณัฐ   เทพษร  นวก.ตรวจสอบภายในช านาญการ ผู้ช่วย 
   ๔.  นางสาวเพ็ญวิภา  ทองเชื้อ  นิติกรช านาญการ   ผู้ช่วย 
   ๕.  นางยามีละ    เปาะสา  นวก.เงินและบัญชีช านาญการ ผู้ช่วย 
   ๖.  นางสาวกมลพร ผ่อนผาสุข จพง.ธุรการช านาญงาน  ผู้ช่วย 
   7. สมาชิก อบต. 21 คน       ผู้ช่วย 
   8.  นางจินตนา  ยอดจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
   9.  นางนิซารีนา  แวดาโอะ ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
   10. นางกรรณิกา   รัตนบุญ  ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
   ๑1.นายจรัญ    อ่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
   ๑2.นางสาวอรุโณทัย      ศาสกุล  ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
   ๑3.นางสาวหวิ   เอียดทุ่งคา  คนงานทั่วไป   ผู้ช่วย 

๑4. นางวนิดา   หมวกด า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 
 

๒.3  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน   มีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน แจกคูปอง
อาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 1. นางสาวเพ็ญวิภา ทองเชื้อ  นิติกรช านาญการ           หัวหน้า 
 2. นางสาวฐิติวรดา สุวรรมาลา นักพัฒนาชุมชน    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวรูซีตา  เปาะจิ  ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วย 
 4. นายคะนอง  จันทร์หอม พนักงานขับรถยนต์   ผู้ช่วย 
 5. นางวนิดา  หมวกด า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 
 6. นางเมธาว ี  มีสู  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 
 7. นางสาวปนัดดา เอียดเต็ม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 

 
๒.4  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม   มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

         ๑.  กิจกรรมบนเวที  มีหน้าที่ด าเนินรายการพร้อมทั้งจัดล าดับการแสดงและกิจกรรม
ต่าง ๆ บนเวทีตามก าหนดการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางจิตติมา    จันทร์เจียม ผอ.กองการศึกษา          หัวหน้า 
 ๒.  นางทัศนีย์   เรือนทอง ครูโรงเรียนวัดโคกโก  พิธีกร 
 ๓.  นายเติม   เสาร์พูล  อส.จ.นราธิวาส   พิธีกร 
 4.  นางสาวเพ็ญวิภา  ทองเชื้อ  นิติกรช านาญการ   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวกมลพร ผ่อนผาสุก จพง.ธุรการช านาญงาน  ผู้ช่วย 
 6. นางสาวเสาวนีย์ แดงเอียด ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
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 ๗. นายอัยซูลดีน  ยายอ  ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
 ๘. นางนิชชนันท ์  นะวะกะ  ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวไซตง  ดือเร๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
 ๑๐. นายมือลี  อารง  ครูโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 
 11. นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเละ  ธุรการโรงเรียนบ้านรามา  ผู้ช่วย 

         ๒.  กองอ านวยการ  มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน 
พร้อมทั้งแจกจ่ายของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวรอฮีมะ   สาแม  ผู้อ านวยการกองคลัง         หัวหน้า 
   ๒.  นางยามีละ    เปาะสา  นักวิชาการเงินและบัญชี         ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวธนันณัฐ   เทพษร  นวก.ตรวจสอบภายใน         ผู้ช่วย 
   ๔.  นางนิภาภัทร  ยีดิง  นวก.จัดเก็บรายได้         ผู้ช่วย 
   ๕.  นางสุเพียงเพ็ญ ศิริไพรวัน ครูโรงเรียนวัดโคกโก         ผู้ช่วย 
   ๖. นางพรทิพย์  ทองบุญเรือง ครูโรงเรียนวัดโคกโก  ผู้ช่วย 
   ๗. นางนภาพร  พูลสมบัติ ครูโรงเรียนวัดโคกโก  ผู้ช่วย 
   ๘. นางจ านง  แก้วพรหมลัด ครูโรงเรียนวัดโคกโก  ผู้ช่วย 
   ๙. นางสาวอาฟีฟา สะน ิ  ครูโรงเรียนวัดโคกโก  ผู้ช่วย 
   ๑๐. นางรัตนา  งานทวีเลิศสิน ครูโรงเรียนวัดโคกโก  ผู้ช่วย 
   ๑1.  นายคะนอง   จันทร์หอม พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
   12.  นายพันธ์  เทพษร  ภารโรง    ผู้ช่วย 
   ๑3. นางสาวหว ิ  เอียดทุ่งคา คนงานทั่วไป   ผู้ช่วย 
   ๑4.  นายสาและ  บินหะยีกาเดร์ คนงานทั่วไป   ผู้ช่วย 
   ๑5.  นายมามุ  หะมะ  ยาม    ผู้ช่วย 
   ๑6. นายรอฮือฮัง ดอเลาะ  พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
   ๑7. นายมะดาโอ๊ะ   อาแวมะ  จ้างเหมาประจ ารถขยะ  ผู้ช่วย 
   18. นางสาวปนัดดา เอียดเต็ม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 
   19. นายอิคติยาร์ดรุดดีน  โต๊ะแมะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์  ผู้ช่วย 
 
       ๓.  ซุ้มศิลปินน้อย มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบ
ของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   ๑. นางยุพวรรณ   เพ็ชรเทพ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   ๒. นางสาวมาดีฮะห์   มะกะจิ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   ๓. นางสมจิตร์    ชุมมิคสา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   ๔. นางฉัตรพร  มูสโกภาศ ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   ๕. นางสาวจิรนันท ์ อรชร  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   ๖. นางจุร ี  ไชยโสม  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   ๗. นางรอสนะห์     อับดุลรอมัน ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   ๘. นางสุไรดา  ยะปา  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   ๙. นางสาวบัลกีส  ดะยี  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
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   ๑๐.นางรัตยาพร  ขวัญคีรี  ครูโรงเรียนวัดโคกโก  
   ๑๑.นายตอปา  ดือราโอะ  
   ๑๒.นางสาวปีซ๊ะ  เจ๊ะมิ 
        ๔. ซุ้มจิตอาสา มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบของ
รางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นางนิภาภัทร ์  ยีดิง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
   ๒.  นางสาวพรรณฤมล  มาเพ็ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
   ๓.  นางสาวนงเยาว์  วันช ู  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   ๔. นางสาวชฎากต แก้วทอง  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   5. นายวีระพจน์  ยอดพันธ์ ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   6. นางสีตีฮามีเนาะห์ มือลี  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   7. นายอาแซ  บินสาแม ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   8.  นายมุตตาซา  บือราเฮง จ้างเหมาประจ ารถขยะ 
   9. นายต่วนยาการียา ต่วนปูเต๊ะ จ้างเหมาประจ ารถขยะ 
        ๕.  ซุ้มโยนห่วง    มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบ
ของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย   
    ๑.  นางสาวมลฤดี   พุดเครือ  นักทรัพยากรบุคลากรช านาญการ 
    ๒.  นางสุเพียงพร เพชรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ๓.  นางสาวดารียะห์ กาเซ็ง  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
    ๔. นางสาวดาซีฮะห์ เง๊าะ  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
    ๕. นางสาวนาซีเราะ เจ๊ะลง  ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
    ๖. นางยูรียาน ี  เจ๊ะแล  ธุรการโรงเรียนวัดโคกโก 
    ๗. นายยาเซะ  อูเซง  นักการภารโรงโรงเรียนวัดโคกโก 
    ๘.  นายสุข  เทพจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ 
    ๙.  นายนาเซ  ดือเร๊ะ  คนงานประจ ารถขยะ 
 
    ๖.  ซุ้มไมค์ทองค า   มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบ
ของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
    ๑.  นางอนงค์  ด าแป้น  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
    ๒.  นางสาวฐิติวรดา     สุวรรมาลา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
    ๓.  นางสิริวัฒนา ยอดจันทร์ ครูโรงเรียนวัดล าภู 
    ๔.  นางสาวไซร์นะ อาแว  ครูโรงเรียนวัดล าภู 
    ๕.  นางสุนทรี  รักชิโต  ครูโรงเรียนวัดล าภู 
    ๖.  นายก าพล  ด าคล้าย  ครูโรงเรียนวัดล าภู 
    ๗. นางนุชนารถ  คงชู  ครูโรงเรียนวัดล าภู 
    ๘. นายอาคม  หลีเหล็ม  คนงานประจ ารถขยะ 
    ๙. นายสัมฤทธิ์  เพ็ชรมณี คนงานทั่วไป 
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        ๗.  ซุ้มช่างคิดช่างท า มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อมทั้ง
มอบของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
     ๑.  นายรุสลัน   สะแลแม  นายช่างโยธาช านาญงาน 
     2. นายทศวร  จิตรแหง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
     3.  นายจุรินศักดิ์   นวลแก้ว   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     4.  นายเจะรอวายี เปาะซา   ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
     5. นางสาวฟาอีสา เสะ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     6. นางมนธิรา  รักราวี   ครูโรงเรียนวัดล าภู 
     7. นางพิชาภรณ์ รามแก้ว   ครูโรงเรียนวัดล าภู 
     8. นางสาวสุรอยยา หะยีหามะ  ครูโรงเรียนวัดล าภู 
     9. นางสาวกฤษณา เอียดเต็ม  ครโูรงเรียนวัดล าภู 
     10. นางสาวญัสมีนีย ์ ตาเละ   ครูโรงเรียนวัดล าภู 
 

        ๘. ซุ้มกู้ชีพกู้ภัย  มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบ
ของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นางอุษณา     อินทมาศ  หัวหน้าส านักปลัด 
   ๒. นายสุรินทร ์  นิลรัตน์   เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 
   ๓. นางอรทัย  จันทร์โชติ  เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 
   ๔. นายอาเดะแม  สะน ิ   เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 
   ๕. นายอับดุลนาเซ ยูนุ   เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 
   ๖. นายประชานาถ  พัดมณี   เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 

๗. นางสาวสุชาฎา  หมวกชุมบก  เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 
8. นายบือราเฮง  ดอเลาะ   เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 
9. นายสาและ  บินหะยีกาเดร์  เจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ 

   ๘. นางดรุณ ี  กาเซ็ง   ครูโรงเรียนวัดล าภู 
   ๙. นางสาวมารยาตี หะยีอาลี   ธุรการโรงเรียนวัดล าภู 
   ๑๐. นายธนานพ  อินทร์แก้ว  นักการภารโรงโรงเรียนวัดล าภู 
 

        ๙. ซุ้ม อปพร. มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบของ
รางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. พันจ่าตรีปฐมพงศ์ ศรีสังข์    จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2. นางสุชิรา  ขาวนวล   อปพร.  
   3. นางสุชินี    นุ้ยสกุล   อปพร. 
   4. นายนเรศ   ศิราพันธ์   อปพร.   
   5.นางสุณีย์  เวทมาหะ  อปพร 

6. นางนฤเนตร  นิลสุวรรณ  อปพร. 
7. นายเจ๊ะสอเหาะ บือราเฮง  อปพร. 
8. นายอับดุลตอเล๊ะ ยูนุ   อปพร. 
9. นางภานุมาศ  ชาญแท้   อปพร. 

   10. นายพิเชษฐ  แดงสกุล   อปพร. 
   /11.นาง... 
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   11. นางนิลเนตร  หะมิ   อปพร.  

12. นายจรูญ  จู้ฮกหลี้   ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
13. นางโสภิต  ทองเนื้อห้า  ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
14. นางสาวซารีย๊ะ หะมะ   ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 

   15. นางสาวฮุสนา ปูเต๊ะ   ครูพ่ีเลี้ยง รร.บ้านท าเนียบ 
            

๑๐. ซุ้มหนูน้อยรักษ์โลก  มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรม
พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นางสาวนันทิมา โชติชัย     จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
  2. นางสาวสมฤทัย   หม่อมกระโทก  ประธานสภาเด็กฯ 
   3. นายอาสาฬห์   ไชยแบน            สภาเด็กฯ 

4. นางสาวสาวานี   เจ๊ะเลาะ   สภาเด็กฯ 
5. นางสาวซูไฮบะห์  มูเน๊าะ   สภาเด็กฯ 
6. นางสาวนิรอฮานี  ปูเตะ   สภาเด็กฯ 
7. นายฮัมดัน   ตาเฮ   สภาเด็กฯ 
8. นายมูฮ าหมัดฟิตรี   ดิง                   สภาเด็กฯ 
9. นางสาวนูรีซา   บือราเฮง            สภาเด็กฯ 
10. นางสาวโสรียาณี   เจ๊ะหลง             สภาเด็กฯ    
11. นางสาวนุรซามีมี   เจะแว    สภาเด็กฯ    
12. นางสาวโสรียานา   เจ๊ะหลง   สภาเด็กฯ 
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วประดับ  สภาเด็กฯ 
14. นายนรทัศน์  บัวสว่าง   สภาเด็กฯ 
15. นายอุกฤษณ์  มะดัน   สภาเด็กฯ 
16. เด็กชายกัมปนาท  แสงชูด   สภาเด็กฯ 
17. นางสาวนูอัย  อายุ   สภาเด็กฯ 
18. เด็กหญิงพัชริยา  เทพโซะ   สภาเด็กฯ 
19. เด็กหญิงนิชกร  เซ่งศรีแดง  สภาเด็กฯ 
20. นางสาวซูนีตา   ดอรอนิง            สภาเด็กฯ       
21. นางอารีย์  หนูแสน   ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
22. นางดวงสมร   ประชุมทอง  ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
23. นางโสภิต  ทองเนื้อห้า  ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
24. นางต่วนรีฮาน๊ะ สาเม๊าะ   ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
 
๑๑. ซุ้มหนูรักสุขภาพ  มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมพร้อม 

ทั้งมอบของรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นางจิรภา    พูลเทพ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รก.ผอ.รพสต. 
   ๒. นางรอนาอีร๊ะ  ดือเร๊ะ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๓. นางจิรสุดา    ชินไชยชนะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   4. นางวัลภา  บุญละเอียด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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   5. นางซาลีนา  เปี่ยมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   6. นางนราพร  ศรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   7. นางสุทา  เนื่องน า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   8. นางกรฤนันท์  เรืองหนู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   9. นางสาวบูรียะห์ สาแม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   10. นางสาวนูรอาลียา   กาเซ็ง   พนักงานธุรการ 
   11. นางไมมูเนาะ อาแว   พนักงานทั่วไป 
   12. นางสาวอัสม๊ะ เจ๊ะเตะ  พนักงานทั่วไป 
   13. นางสาวกามีลา กาเซ็ง  ผู้ช่วยทันตกรรม 
   14. นายมูหามะตาร์มีซี   บือราเฮง   ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
   15. นางสาวนูรีดา   เจ๊ะฮะ  ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
   16. นายดอแม    ยะโก๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
       
       ๑๑. ซุ้มอีแอนด์ซ ีมีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวฮาฟีซา   บินเจ๊ะโซ๊ะ   พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
   ๒. นางสาวฮาลิซา  ฮาแว  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 

 ๓.นางสาวฟารูณี   สือรี  พนักงานบริษัทอีแอนด์                         
๔.นางสาวซัลวีณี   เจ๊ะอารง  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 

   ๕. นางตอฮีเราะห์   บินเซ็ง  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
   ๖.นายซาการี   มามะ  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี   
   ๗. นายอับดุลอาซิ   สาและ  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
   ๘.นายอารุส   สาและ  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
   ๙.นายอาริส   สาและ  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
   ๑๐.นายอับดุลเลาะ   บือราเฮง พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
   ๑๑. นางสาวมุรีนา   สาและ  พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
   ๑๒.นางสาวสาวาตี  ตาเละตีเย๊าะ พนักงานบริษัทอีแอนด์ซี 
    
   ๑๒. กิจกรรมประกวดพูด  มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมตัดสินการแข่งขัน
ประกวดพูด และเป็นจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวภคพร      เดอรามันห์ รองปลัดอบต. 
   ๒. นางสาวฐิติวรดา สุวรรณมาลา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
   ๓. นางสุธีรา  ขาวปากรอ ครูโรงเรียนวัดโคกโก 
   ๔. นางจนัญญา  จุฬามณี  ครูโรงเรียนบ้านท าเนียบ 
   ๕. นางรัชน ี  มะกาว  ครูโรงเรียนวัดล าภู 
   ๖. นางสาวภัคโศภิณ เนตินาถสุนทร ครูโรงเรียนบ้านรามา 
   ๗. นางมะลิวัลย์  ไชยรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
   ๘.นายยาฮายา  ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
   ๙. นายซุลกิฟลี  มะมิง  พนักงานจ้างเหมา 
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  ๒.๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริการ     มีหน้าที่ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แขก        
ผู้มีเกียรตคิณะกรรมการและผู้มาช่วยงานทุกคน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
     ๑. นางจิตติมา   จันทร์เจียม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
     ๒.  นางยามีละ   เปาะสา   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

          ๓.  นางวนิดา    หมวกด า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     ๔.  นางสาวรูซีตา   เปาะจิ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
     5.  นางเมธาวี  มีสู   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

  6.  นางสาวหวิ   เอียดทุ่งคา  แม่บ้าน  
     7.  นายรอฮือฮัง  ดอเลาะ   พนักงานขับรถยนต์ 
     8.  นายมะดาโอ๊ะ   อาแวมะ   พนักงานจ้างเหมาประจ ารถขยะ 
     9.  นายนาเซ  ดือเร๊ะ   พนักงานจ้างเหมาประจ ารถขยะ 
     10. นายเจ๊ะอูเซ็ง อาแวมะ   พนักงานจ้างเหมาประจ ารถขยะ 
                                 11. นายอับดุลตอเล๊ะ ยูนุ   พนักงานจ้างเหมาเวรยาม 
     12. นายนาแซ  ซูดิง   พนักงานจ้างเหมาเวรยาม 
                                 13. นายมะยูรา เจ๊ะอาแว  พนักงานจ้างเหมาเวรยาม 
     14. นายอับดุลเล๊าะ มูซอ   พนักงานจ้างเหมาเวรยาม 
     15. นางยูวารีเยาะ อาแวปูเต๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     16. นางศิริพร  ชินพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     17. นางมะลิวัลย์ ไชยรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     18. นางนิพพา  ข าเล็ก   ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     19. นายสธุรรม นุ้ยไกร   ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     20. นางวีณา  บุญละเอียด  ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     21. นางบุญยิ่ง  แก้วชะฎา  ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     22. นายปรม ี  ดงมูซอ   ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     23. นงสาวโสรยา หะลี   ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     24. นางนูรวาฮีด้า หะยีอาแซ  ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     25. นายสืบพงษ์ คงสวัสดิ์   ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     26. ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ทองจินดา  ครูโรงเรียนบ้านปลักปลา 
     27. นายฮาฟีร์ดีน ดอเลาะ   พนักงานราชการ รร.ปลักปลา 
     28. นางสุมาล ี  ลูกจันทร์  พนักงานราชการ รร.ปลักปลา 
     29. นายคอลีล  เจะเลาะ   พนักงานราชการ รร.ปลักปลา 
     30. นางสาวคอปือเสาะ   กือแล   พนักงานราชการ รร.ปลักปลา 
     31. นางสาวฟาระห์ อายิ   ธุรการ รร.บ้านปลักปลา 
     32. นางสาวอามัล แลนิ           ผู้เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านปลักปลา 
  ๒.๕  คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเผยแพร่  มีหน้าที่ในการประเมินผลการจัดงาน 
(แบบประเมินผลความพึงพอใจ) รวบรวมและเก็บภาพการจัดงานพร้อมทั้งสรุปผลการจัดงานเพ่ือเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับทราบต่อไป  ประกอบด้วย 
       ๑.  นายอิคติยาร์ดรุดดีน  โต๊ะแมะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
       ๒.  นางสาวปนัดดา   เอียดเต็ม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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  ๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ  เรียบร้อยภายในบริเวณ
งานพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
       1.  นายพันธ์   เทพษร   ภารโรง 
       2.  ต ารวจตระเวนชายแดน (เขากง) จ านวน 10 นาย 
       3.  เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที ่จ านวน 10 นาย 
       4.  นายมาม ุ  หะมะ   ยาม 
       5.  นายอับดุลตอเล๊ะ ยูนุ   จ้างเหมาเวรยาม 
       6. นายนาแซ  ซูดิง   จ้างเหมาเวรยาม 
       7. นายมะยูรา เจ๊ะอาแว  จ้างเหมาเวรยาม 
       8. นายอับดุลเล๊าะ มูซอ   จ้างเหมาเวรยาม 

  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ หากมีปัญหา 
อุปสรรคประการใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทราบโดยด่วน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นสุดการจัดงาน 

    สั่ง  ณ  วันที่ 2  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 
 
           ( นายอ ามร  เทพก าเนิด ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู


