
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่ 295 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
-------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  ได้ก ำหนดกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
สถำนศึกษำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดซึ่งเป็นวำระแห่งชำติที่หน่วยงำนทุกภำคส่วนร่วมมือกันในกำรควบคุม 
ป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์นโยบำย
แอลกอฮอล์ระดับชำติ ในวันที่ 7 สิงหำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ Resource ชั้น 2 
อำคำรชินสีห์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ  39                             
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และมำตรำ 27                                 
แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งบุคลำกร                           
ปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้  

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1  นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

      1.2  นำงโสพิศ        เทศสลุด รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
       1.3  นำงสำววิไล      อ่อนตำนำ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

              1.4  ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
      1.5  นำยดิเรก      ทองหนัก   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร     กรรมกำร 
       1.6  นำงสุดำภรณ์    ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป     กรรมกำร 
       1.7  นำงดวงพร      เพ็ชรบัว ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณฯ     กรรมกำร 
       1.8  นำยบุญส่ง        เทียนค ำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน           กรรมกำร 
       1.9  นำงสุรีย์      ศิริรัตน ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่ : มอบหมำยนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ก ำกับ  ติดตำม  ให้ค ำแนะน ำ  ช่วยแก้ไขปัญหำ 
          ทีเ่กิดขึ้นของคณะต่ำง ๆ 
 
 
 



2. คณะกรรมการประสานงาน 
2.1  นำงสุรีย์  ศิริรัตน์   ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงสินีนำฎ  คชนิล   กรรมกำร 
2.3  นำยธรำธร  สุขะอำคม  กรรมกำร 

 หน้าที่ : ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม, วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
    ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 

3. คณะกรรมการน าเสนอผลการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3.1  นำยบุญส่ง  เทียนค ำ   ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำยธรำธร  สุขะอำคม  กรรมกำร 
3.3  นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง   กรรมกำร 
3.4  หัวหน้ำระดับชั้นทุกชั้น   กรรมกำร 
3.5  นำงสุรีย์  ศิริรัตน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ : รวบรวมข้อมูล, จัดเตรียมข้อมูลและน ำเสนอผลกกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำ                    
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
4.1  ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์ ค ำทำ   ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำยสุรเชษฐ์   แสงอำทิตย์  กรรมกำร 
4.3  นำยคุณำกร  สนองวงศ์  กรรมกำร 
หน้าที่ : จัดสถำนที่ เครื่องเสียง  อุปกรณ์ โสตฯ พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้พร้อมใช้งำน 
           ได้ตลอดเวลำ 

5.  คณะกรรมการต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่าง น  าดื่ม 
5.1  นำงสินีนำฎ  คชนิล   ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงสำวธนิฐตำ ลิขสิทธิพันธุ์  กรรมกำร 
5.3  นำงอ ำพร  สินมำ   กรรมกำร 

           หน้าที่ : 1)  ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกต่อคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
   2)  บริกำรอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม 
   3)  ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องประชุม 

6. คณะกรรมการการเงิน 
6.1  นำงดวงพร  เพ็ชรบัว   ประธำนกรรมกำร 
6.2  นำงพนัชกร  มีศำสตร์   กรรมกำร 
หน้าที่ : ดูแล ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและจัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้อง 
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร    
 



7. คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน 
7.1  นำยพันธพงษ์   อินทรวิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
7.2  นำงสำวมณี  แซ่ท่อ   กรรมกำร 
หน้าที่ : ถ่ำยภำพกิจกรรม ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกิจกรรมทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ  
และในเว็บไซต์โรงเรียน 

8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
8.1  นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำร 
8.2  นำงพนิตนำฏ รัตนพนิต  กรรมกำร 
8.3  นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ : ประชำสัมพันธ์และประสำนสื่อมวลชน ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
ในกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของสถำนศึกษำ  

9. คณะกรรมการสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงาน 
9.1  นำงสุรีย์  ศิริรัตน์   ประธำนกรรมกำร 

     9.2  นำยธรำธร  สุขะอำคม  กรรมกำร 
 หน้าที่ :  สรุปผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ต่อผู้บริหำร 
 

ให้คณะกรรมกำรแต่ละจุดงำนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและบังเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคใดให้รำยงำนให้
ผู้บริหำรทรำบเพ่ือด ำเนินกำรหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.2551 

สั่ง ณ วันที่  6  เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2561 

 

(นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 

 


