
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่  296 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ ปี 2561 

-------------------------------------------------------------------- 

 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีประกำศเรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่และ                  
กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2560 โดยร่วมมือกับส ำนักงำน
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ในกำรขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหำกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอบำยมุข โดยบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำและวิถีชีวิต
ของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ ปี 2561 (28 กรกฎำคม 2561                  
ถึง 24 ตุลำคม 2561) ส ำนักเครื่องข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.) ได้จัดท ำสื่อเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในกำรรณรงค์                     
เป็นคลิปวีดีโอ จ ำนวน 4 คลิป และให้โรงเรียนรำยงำนผลตำมแบบรำยงำน”จดหมำยสื่อรัก ขอร้องให้พ่อ                    
แม่เลิกเหล้ำ ในช่วงเข้ำพรรษำ” เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำม
มำตรำ  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  นำงสำวธนฐิตำ ลิขสิทธิ์พันธุ์    กรรมกำร 
2.4  นำยธรำธร  สุขะอำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

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

3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
3.1  นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำงอ ำพร  สินมำ      หัวหน้ำระดับชั้น ม.1   กรรมกำร 
3.3  ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.1     กรรมกำร 
3.4  นำยสมนึก  ใยศิลป์      หัวหน้ำระดับชั้น ม.2  กรรมกำร 
3.5  ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.2     กรรมกำร 
3.6  นำยพิทักษ์  โพธิทอง      หัวหน้ำระดับชั้น ม.3  กรรมกำร 
3.7  ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.3     กรรมกำร 
3.8  นำยสันติพร  ภู่พงษ์      หัวหน้ำระดับชั้น ม.4  กรรมกำร 
3.9  ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.4     กรรมกำร 
3.10 นำยพันธพงษ์ อินทรวิเศษ  หัวหน้ำระดับชั้น ม.5  กรรมกำร 
3.11 ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.5     กรรมกำร 
3.12  นำยไพโรจน์ สิริพัฒนำ    หัวหน้ำระดับชั้น ม.6  กรรมกำร 
3.13 ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.6     กรรมกำร 
3.14  นำงสุรีย์  ศิริรัตน์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.15  นำยธรำธร  สุขะอำคม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ : 1)  ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดี งดเหล้ำครบพรรษำ 
 2)  หัวหน้าระดับช้ัน เปิดคลิปวีดีโอรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ ปี 2561                             
(คลิปวีดีโอ จ ำนวน 4 คลิป เพ่ือกำรรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ เผยแพร่ใน facebook                      
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ)  พร้อมสรุปประเด็นคลิปวีดีโอ และถ่ำยรูปหรือคลิปวีดีโอ                   
กำรด ำเนินกิจกรรม จนสิ้นสุดกิจกรรม  
 3)  ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน น ำนักเรียนเขียน “จดหมายสื่อรัก ขอร้องให้พ่อ                        
แม่เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา” (28 กรกฎำคม 2561 – 24 ตุลำคม 2561)  หำกพ่อแม่               
ไม่ดื่มเหล้ำอยู่แล้ว ให้เขียนจดหมำยขอบคุณท่ำน และรวบรวมจดหมำยของนักเรียนน ำส่ง  
ที่หัวหน้ำชั้นทุกระดับชั้น ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 2561 



 4)  หัวหน้ำระดับชั้นทุกชั้น รวบรวมจดหมำยในระดับชั้น ส่งงำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน พร้อมด้วยภาพถ่ายการด าเนิน
กิจกรรม ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2561 

4. คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน 
4.1  นำยพันธพงษ์   อินทรวิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำงสำวมณี  แซ่ท่อ     กรรมกำร 
หน้าที่ : ถ่ำยภำพกิจกรรม ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกิจกรรมทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ  
และในเว็บไซต์โรงเรียน 

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
5.1  นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ  ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงพนิตนำฏ รัตนพนิต   กรรมกำร 
5.3  นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ : ประชำสัมพันธ์และประสำนสื่อมวลชน ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
ในกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของสถำนศึกษำ  

6. คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผล 
6.1 นำงสุรีย์  ศิริรัตน์    ประธำนกรรมกำร 

     6.2  นำยธรำธร  สุขะอำคม   กรรมกำร 
หน้าที่ :  สรุปผลและรำยงำนผลกำรรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ ปี 2561 ต่อผู้บริหำร                
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  39 และ ส ำนักงำนเครือข่ำยงดเหล้ำ (สคล.) 
ภำยใน วันที่  31 ตุลำคม 2561                  

         

ให้คณะกรรมกำรแต่ละจุดงำนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและบังเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคใดให้รำยงำนให้
ผู้บริหำรทรำบเพ่ือด ำเนินกำรหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  6  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.2551 

สั่ง ณ วันที่  6  เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2561 

 

(นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 



สรุปประเด็นคลิปวีดีโอ รณรงค์งดเหล้าครบพรรษา 2561 

คลิปท่ี 1 เหมาะส าหรับผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรให้ควำมร่วมมือรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ 2561 

 

คลิปท่ี 2 เหมาะส าหรับครู 
วัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรให้ควำมร่วมมือรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ 2561 
  2) เพื่อเป็นสื่อประกอบกำรสอน กำรเขียน “จดหมำยสื่อรัก ขอร้องให้พ่อ แม่เลิกเหล้ำในช่วง
เข้ำพรรษำ” หรือ หำกพ่อแม่ไม่ดื่มเหล้ำ ให้เขียนจดหมำยขอบคุณ         

 

คลิปท่ี 3 เหมาะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

วัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรให้ควำมร่วมมือรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ 2561 
  2) เพื่อให้ควำมรู้เรื่อง พิษภัยจำกกำรดื่มเหล้ำ เบียร์และพยำยำมงด 
  3) เพื่อเสนอแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียนในกำรเขียน “จดหมำยสื่อรัก ขอร้องให้พ่อ                               
แม่เลิกเหล้ำในช่วงเข้ำพรรษำ”  
  4) เพ่ือเสนอแนวทำงกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำแก่น้อง ในกำรรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ 2561 

 

คลิปท่ี 4 เหมาะส าหรับนักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษา 

 



 


