
 
ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่ 285 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ” ปี 2562 

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

 ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.) 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  เครือข่ำยโรงเรียนค ำพ่อสอน  และเครือข่ำยครูดี             
ไม่มีอบำยมุข ในกำรรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ ผ่ำนโครงกำร  “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ” 
เพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และได้ท ำหน้ำที่ลูกกตัญญู ช่วยให้คนใน
ครอบครัวงดเหล้ำครบพรรษำหรือตลอดไป  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจ                         
อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ  39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร                   
พ.ศ. 2546  และมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                       
พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  นำยสรปรัชญ์   ไวกสิกรณ์  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

      1.2  นำงโสพิศ เทศสลุด   รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
      1.3  ว่ำที่พันตรีบุญญำฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
      1.4  นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
      1.5  นำงสุรีรัตน ์ ขำวเอี่ยม  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
      1.6  นำงสุดำภรณ ์ ศิริสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
      1.7  นำงดวงพร เพ็ชรบัว   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร         กรรมกำร 
      1.8  นำงนงนุช วิริยำนุกูล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
      1.9  นำยปฏิวัต ิ วิจำรณ์ปรีชำ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
      1.10  นำงสุรีย์  ศิริรัตน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที่ : 1)  มอบหมำยนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ก ำกับ  ติดตำม  ให้ค ำแนะน ำ  ช่วยแก้ไขปัญหำ 
ที่เกิดขึ้นของคณะต่ำง ๆ 
        2)  สนับสนุนให้คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียนด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดพรรษำ 
                          3)  เป็นก ำลังใจให้คณะครู บุคลำกรและนักเรียนในภำรกิจ โพธิสัตว์น้อยฯ 
        4)  เมื่อออกพรรษำ เชิดชู ยกย่อง ให้ก ำลังใจ โดยมอบเกียรติบัตรหน้ำเสำธงหรืออ่ืนๆ                  
ที่เหมำะสม ให้แก่ ครอบครัวนักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 



2. คณะกรรมการประสานงาน 
2.1  นำงสุรีย์  ศิริรัตน์    ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงสินีนำฎ  คชนิล     กรรมกำร 
2.3  นำงสำวธนฐิตำ ลิขสิทธิ์พันธุ์    กรรมกำร 
2.4  นำยธรำธร  สุขะอำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

               หน้าที่ : 1) ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม, วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 
                          2) จัดท ำเกียรติบัตร หรืออ่ืนๆ ที่เหมำะสม ให้แก่ 
            -  ครอบครัวนักเรียนที่งดเหล้ำครบพรรษำ/งดตลอดไป 
    -  ครูและบุคลำกรในโรงเรียนที่งดเหล้ำครบพรรษำ/งดตลอดไป 
    - ครูและบุคลำกร ที่ไม่ดื่มเหล้ำ เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
3.1  นำยปฏิวัต ิ  วิจำรณ์ปรีชำ   ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำงกมลสรวง คนเฉียบ      หัวหน้ำระดับชั้น ม.1   กรรมกำร 
3.3  ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.1     กรรมกำร 
3.4  นำยอัคคเดช เผือกทอง     หัวหน้ำระดับชั้น ม.2  กรรมกำร 
3.5  ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.2     กรรมกำร 
3.6  นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง      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)  หัวหน้าระดับชั้น  จัดกิจกรรมในคำบจริยธรรมของระดับชั้น โดย 
 (1) สร้ำงกำรเรียนรู้ให้นักเรียน ถึงพิษภัยจำกกำรดื่มเหล้ำ เบียร์ โดยใช้แนวทำง 

กิจกรรม “อะไรซ่อนอยู่ในขวด”  
 
 



(2) ดำวน์โหลดสื่อกำรเรียนรู้ “จดหมำยสื่อรัก ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ” 
(ดำวน์โหลดใน  Youtube  โดยพิมพ์ค ำว่ำ จดหมำยสื่อรัก ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ) และเปิดคลิปส ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ  https://www.youtube.com/watch?v=7zY5nanFwKE&t=35s ให้นักเรียนศึกษำ 
   (4) กระตุ้นและให้ก ำลังใจนักเรียนให้เขียน “จดหมำยสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ” 
ทุกวันในช่วงเข้ำพรรษำ หรือเขียนให้มำกท่ีสุด ( ศึกษำแนวทำงจำก Facebook  โรงเรียนค ำพ่อสอน ) 
   (5) ติดตำมผลกำรงดเหล้ำของผู้ปกครอง และสรุปผล งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน ภำยในวันที่  25 ตุลำคม 2562 

(6) รวบรวมจดหมำยสื่อรัก ฯ ในระดับชั้น ส่งงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
สิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน พร้อมด้วยภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  
ภำยในวันที่ 25 ตุลำคม 2562 

3)  ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน ด ำเนินกำรดังนี้ 
 (1) ส ำหรับนักเรียนที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองดื่มเหล้ำ เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

อ่ืนๆ ให้เขียนจดหมำยสื่อรัก และน ำไปมอบให้ผู้ปกครองทุกวัน ตลอดเข้ำพรรษำ 3 เดือน หรือมำกที่สุด  
เพ่ือสื่อสำรถึงควำมรัก ควำมห่วงใยที่ลูกมีต่อพ่อแม่ และขอให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง งดเหล้ำ เบียร์ ให้ครบพรรษำ 
หรืองดตลอดไป 

 (2) ส ำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ดื่มเหล้ำ เบียร์ และเครื่องดื่มและเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์อ่ืนๆ ให้เขียนจดหมำยสื่อรัก ขอบพระคุณพ่อ แม่ ผู้ปกครองตลอดเข้ำพรรษำ 3 เดือน                       
เป็นกำรให้ก ำลังใจ และขอบคุณพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

(3) รวบรวมจดหมำยสื่อรักฯ ของนักเรียนพร้อมรูปถ่ำยน ำส่งที่หัวหน้ำระดับชั้น 
ภำยในวันที่ 18 ตุลำคม 2562  

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  
 
. 

https://www.youtube.com/watch?v=7zY5nanFwKE&t=35s


6. คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผล 
6.1 นำงสุรีย์  ศิริรัตน์   ประธำนกรรมกำร 

     6.2  นำยธรำธร  สุขะอำคม  กรรมกำร 
 6.3  นำงสำวธนิฐตำ ลิขสิทธิ์พันธุ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ :  สรุปผลและรำยงำนผลกำรรณรงค์งดเหล้ำครบพรรษำ ปี 2562 ต่อผู้บริหำร                 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  39 และ ส ำนักงำนเครือข่ำยงดเหล้ำ (สคล.)  
ภำยในวันที่  10 พฤศจิกำยน 2562                  

         

ให้คณะกรรมกำรแต่ละจุดงำนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและบังเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคใดให้รำยงำนให้
ผู้บริหำรทรำบเพ่ือด ำเนินกำรหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  8  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.2562 
 

สั่ง ณ วันที่  8  เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 
 

(นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


