คำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์
ที่ ๑๔๓/ ๒๕๖๐
................................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ด้ว ยกลุ่ มบริ หำรงำนบุค คลและกิ จ กำรนัก เรีย น งำนป้ อ งปรำมสำรเสพติ ดและเอดส์ ร่ วมกั บ
งำนโรงเรียนปลอดบุหรี่ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป
และกลุ่มบริหำรงบประมำณ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
จึง กำหนดรำยละเอียดในกำจัดกิจกรรมพร้ อมทั้ง แต่ง ตั้ง คณะครู และบุคลำกรของโรงเรียนเป็นคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑) นายมงคล ชื่นชม
๒) นายพิษณุ จันทร์สวาท
๓) นายจาลอง อ่องวงศ์
๔) นายกฤตนัย ทัศนา
๕) นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
๖) นำงณีฬพัทฌ์ ตำนำนจิตร
๗) นำยวรชำติ

ชูทำน

ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน
กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒ วิทยฐานะชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
ตำแหน่ง ครู คศ.๓ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
หัวหน้ำงำนป้องปรำมสำรเสพติดและเอดส์
และงำนโรงเรียนปลอดบุหรี่
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ประสำนงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ
รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมวัตถุประสงค์

๒. คณะกรรมการงานป้องปรามสารเสพติด/เอดส์ และงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย
๒.๑ งานป้องปรามสารเสพติด/เอดส์
หัวหน้ำ
๑. นายพิษณุ
จันทร์สวาท
๒. นำยวรชำติ
ชูทำน
๓. นำยไสว
ขำวผ่อง
๔. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๕. นำงกฤตินี
จันทมำลำ
๖. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
๗. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
๒.๒ งานโรงเรียนปลอดบุหรี่
๑. นายพิษณุ
๒. นำยวรชำติ
๓. นำงกัลยำ
๔. นำงสุพำนี
๕. นำยไพโรจน์
๖. นำยพงษ์ธร
๗. นำยอนุสรณ์
๘. นำยณวรรธน์
๙. นำงนฤมล

จันทร์สวาท
ชูทำน
ประยูรเทพ
เกิดทรัพย์
ทองลิ่ม
ศรลัมพ์
เดชะบุญ
แก้วเอี่ยม
ประพันธ์พจน์

หัวหน้ำ

หน้าที่ ๑) ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด/เอดส์ และบุหรี่
๒) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย
๑. นำยวรชำติ
ชูทำน
๒. นำงนฤมล
ประพันธ์พจน์
๓. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
๔. นำยประสำร
สุวรรณฉวี
๕. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ

หัวหน้ำ

หน้าที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรดำเนินงำนและผู้เกี่ยวข้อง
๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประกอบด้วย
๑. นำงมำรยำท
อ่องวงศ์
หัวหน้ำ
๒. นำยนิมิต
สำยสิทธิ์
๓. นำงสำวแสงเดือน
บุญพยุง
๔. นำงสำวรุ่งนภำ
แหวนเพ็ชร

๕. นำงสำวแวววัน
มนูธำรำม
๖. นำงสำวกรรณิกำ
แท่นเครือ
๗. นำงพูลศรี
ทรัพย์เลิศ
๘. นำงสำวสัจจำพร
เกิดผล
๙. นำงสำวพิมพ์ภินันท์ เทียนขำว
๑๐. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู กลุ่มอำนวยกำร ,กลุ่มบริหารงานบุคคล และกิจการนักเรียน
หน้าที่ ต้อนรับประธำน จัดเตรียมน้ำดื่ม อำหำรว่ำง สำหรับแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมกำรอำนวยกำรทุกท่ำน
๕. คณะกรรมการฝ่ายขบวนเดินรณรงค์ ประกอบด้วย
๑. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
หัวหน้ำ
๒. นำงณีฬพัทฌ์
ตำนำนจิตร
๓. นำยไสว
ขำวผ่อง
๔. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๕. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
๖. นำยบุญชู
เจำทวิภำต
๗. นำยเดชำ
ศรัทธำผล
๘. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
๙. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
หน้าที่ ๑) ประสำนงำนกับ สภ.จอมบึง เพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร จำกหน้ำว่ำที่อำเภอจอมบึง
ถึงโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์
๒) จัดเตรียมวงศ์ดุริยำงค์นำขบวน และควบคุมนักเรียนระดับชั้น ม. ๒ และ ม. ๕ เข้ำร่วมขบวนเดิน
รณรงค์ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดรถยนต์ นำขบวนประชำสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชำชนทรำบ
๖. คณะกรรมการจัดการแสดง และนิทรรศการ ประกอบด้วย
๑. นำยวรชำติ
ชูทำน
หัวหน้ำ
(นำฏมวยไทย,ป้ำยรณรงค์เรื่องต่ำง ๆ)
๒. นำงสุพำนี
เกิดทรัพย์
๓. นำงกัลยำ
ประยูรเทพ
๔. นำงพัชรำ
นมรักษ์
หัวหน้ำ
(กล่ำวสุนทรพจน์/ขับเสภำ)
๕. นำงสำวรำพึง
ลิ้มเทียมรัตน์
๖. นำงปรำณี
คุสิน
๗. นำงสำววิไล
พันธุ์มำ
๘. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
หัวหน้ำ
(นิทรรศกำร)
๙. นำยทัศนัย
จิตพัฒนกุล
๑๐. นำยจำลอง
อ่องวงศ์
๑๑. นำงสำวเกตุแก้ว
แซ่แต้
๑๒. นำยณวรรธน์
แก้วเอี่ยม
๑๓. นำยพงษ์ธร
ศรลัมพ์

๑๔. นำยอนุสรณ์
เดชะบุญ
๑๕. นำยวัฒนชัย
มีศิริ
หัวหน้ำ
๑๖. ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑ – ม.๖ ทุกคน
๑๗. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (เอกพลศึกษำ)
๑๘. นักเรียนเครือข่ำยทูบีนัมเบอร์วัน

(เครื่องบินพลังยำง)

หน้าที่ ๑) ดูแลกำรจัดนิทรรศกำรพระกรณียกิจของในหลวงเรื่องกำรแก้ปัญหำยำเสพติด และบุหรี่
๒) ดูแลนักเรียนในกำรจัดทำป้ำยนิทรรศกำร
๓) ดูแลกำรจัดกิจกรรมกำรหน้ำเสำธงและบนเวที
๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีกร ประกอบด้วย
๑. นำงพัชรำ
นมรักษ์
๒. นำงรงศ์รอง
พิลำสภักดี
๓. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
๔. นำงปรำณี
คุสิน
๕. นำงสำวปิยนุช
ย้งปรีชำ
๖. ครูเวรประจำวัน
๗. นักเรียนฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน

หัวหน้ำ

หน้าที่ ๑) เป็นพิธีกรดำเนินกำร
๒) เตรียมนักเรียนกล่ำวสุนทรพจน์/ขับเสภำ
๓) ประชำสัมพันธ์งำนวันต่อต้ำนเสพติดโลกให้คณะครูนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติทรำบ
๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
๑. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์
หิรัญชำติ
หัวหน้ำ
๒. นำยบุญชู
เจำทวิภำต
๓. นำยพงษ์ธร
ศรลัมพ์
๔. นำยณวรรธน์
แก้วเอี่ยม
๕. นำงพัชรำ
นมรักษ์
๖. นำยสมชำย
ขวำไทย
๗. นำงสำวนันทรัตน์
ตันบริภัณฑ์
๘. นำยเดชำ
ศรัทธำผล
หน้าที่ ดูแลติดตั้งระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้ำ รถยนต์ประชำสัมพันธ์ และกำรถ่ำยภำพ
๙. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย
๑. นำยจำลอง
อ่องวงศ์
หัวหน้ำ
๒. นำงมำรยำท
อ่องวงศ์
๓. นำยประเสริฐ
คำนภู่
๔. นำงสำวละมัย
จันทร
๕. นำงสำวกรรณิกำ
แท่นเครือ

๖. นำงพูลศรี
ทรัพย์เลิศ
๗. นักกำรภำรโรง – แม่บ้ำนโรงเรียน
หน้าที่ ๑) จัดเตรียมสถำนที่หอประชุม โดม และพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับกำรจัดนิทรรศกำร
๒) จัดเตรียมเก้ำอี้ให้ประธำน และแขกนั่งบริเวณโดม
๓) จัดเตรียมโต๊ะหมูบูชำ และผูกผ้ำตกแต่งบริเวณหน้ำเวทีโดม
๔) จัดเตรียมสถำนที่หอประชุมสำหรับจัดแสดงนิทรรศกำร
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย
๑. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
หัวหน้ำ
๒. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
๓. นำยไสว
ขำวผ่อง
๔. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
๕. นำยประสำร
สุวรรณฉวี
๖. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๗. นำงกฤตินี
จันทมำลำ
๘. นำยมำนิต
เปลี่ยนจิตร์
๙. นำยสำยัญ
พวงศรี
๑๐. นำยพีรพงษ์
เทพสวัสดิ์
๑๑. ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑ – ม.๖ ทุกคน
หน้าที่ อำนวยควำมสะดวกและควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลกตลอด
ระยะเวลำสิ้นสุดกิจกรรม
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน
๑. นำงเนำวรัตน์
พันธ์สำคร
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวพอพิศ
แก้วคูณ
๓. นำงสำวรุ่งนภำ
แหวนเพ็ชร
๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
๕. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น สำหรับดูแลผู้เจ็บป่วย ระหว่ำงร่วมเดินขบวนรณรงค์
และร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำงนฤมล
๒. นำงสำวอำรีรัตน์
๓. นำงจันทร์เพ็ญ
๔. นำงสำวพิมพ์ภินันท์

ประพันธ์พจน์
ห้ำวแสน
แสวงคำ
เทียนขำว

หัวหน้ำ

หน้าที่ จัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ในกำรดำเนินกิจกรรม/ทำชุดเบิกพัสดุ

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย
๑. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
หัวหน้ำ
๒. นำงนฤมล
ประพันธ์พจน์
๓. นำยวัฒนชัย
มีศิริ
๔. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
๕. นำงสำวพิมพ์ภินันท์ เทียนขำว
๖. นำงสำวอำรีรัตน์
ห้ำวแสน
หน้าที่ ติดตำมและประเมินผล และสรุปเป็นรำยงำนเสนอต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
กำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทุก
ประกำร
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยมงคล ชื่นชม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์

