คำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์
ที่ ๑๙๕ / ๒๕๖๑
................................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้ว ยกลุ่ม บริ ห ำรงำนบุ คคลและกิ จ กำรนั กเรีย น งำนป้ อ งปรำมสำรเสพติ ด และเอดส์ ร่ว มกั บ
งำนโรงเรียนปลอดบุหรี่ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป
และกลุ่มบริหำรงบประมำณ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ในวันอังคำรที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึ กษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
จึง กำหนดรำยละเอียดในกำจัดกิจกรรมพร้ อมทั้ งแต่ง ตั้ง คณะครูและบุคลำกรของโรงเรียนเป็ นคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 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. ๒
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
ตำแหน่ง ครู คศ.๓ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
หัวหน้ำงำนป้องปรำมสำรเสพติดและเอดส์
และงำนโรงเรียนปลอดบุหรี่
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ประสำนงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ
รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการงานสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่ เหล้า และสารเสพติด ประกอบด้วย
๑. นำยวรชำติ
ชูทำน
หัวหน้ำ
๒. นำยไสว
ขำวผ่อง

-๒๓. นำยประจวบ
๔. นำยบุญชู
๕. นำงสำวศิริลักษณ์
๖. นำงจันทร์เพ็ญ
๗. นำยวรชำติ
๘. นำงกัลยำ
๙. นำงสุพำนี
๑๐. นำยไพโรจน์
๑๑. นำยพงษ์ธร
๑๒. นำยอนุสรณ์
๑๓. นำยณวรรธน์
๑๔. นำงนฤมล
๑๕. นำยประเสริฐ

ยงค์อำนวย
เจำทวิภำต
เคงตระกูล
แสวงคำ
ชูทำน
ประยูรเทพ
เกิดทรัพย์
ทองลิ่ม
ศรลัมพ์
เดชะบุญ
แก้วเอี่ยม
ประพันธ์พจน์
คำนภู่

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. คณะกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ประสานงานปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย
๑. นำยวรชำติ
ชูทำน
หัวหน้ำ
๒. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
๓. นำงนฤมล
ประพันธ์พจน์
หน้าที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรดำเนินงำนและผู้เกี่ยวข้อง
๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประกอบด้วย
๑. นำงมำรยำท
อ่องวงศ์
หัวหน้ำ
๒. นายประเสริฐ
คานภู่

-๓๓. นางสาวละมัย
จันทร
๔. นางสาวรุ่งนภา
แหวนเพ็ชร
๕. นางสาวปวริศา
เหลี่ยววงศ์ภูธร
๖. นางสาวพรทิมา
ไพศาลวัน
๗. นางสาวชัชชรีย์
นักจะเข้
๘. นางสาวภัทรสุดา
เนียมดวง
๙. นางสาวสุภาพร
ภักดีประพันธ์
๑๐. นายวลายุทธ
แย้มมาลี
๑๑. นางพูลศรี
ทรัพย์เลิศ
ลูกจ้างประจา
๑๒. นางสาวสัจจาพร
เกิดผล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๑๓. นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๑๔. นางสาวจุฑา
ประเสริฐสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๑๕. นางสาวพลับพลึง
พรมตัน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๑๖. นางสาวรัตน์ใจ
ใจมุ่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๑๗. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู กลุ่มอำนวยกำร ,กลุ่มบริหารงานบุคคล และกิจการนักเรียน
หน้าที่ ต้อนรับประธำน จัดเตรียมน้ำดื่ม อำหำรว่ำง สำหรับแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมกำรอำนวยกำรทุกท่ำน
๖. คณะกรรมการฝ่ายขบวนเดินรณรงค์ ประกอบด้วย
๑. นำยอนุสรณ์
เดชะบุญ
หัวหน้ำ
๒. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
๓. นำงณีฬพัทฌ์
ตำนำนจิตร
๔. นำยไสว
ขำวผ่อง
๕. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๖. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
๗. นำยบุญชู
เจำทวิภำต
๘. นำยเดชำ
ศรัทธำผล
๙. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
๑๐. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
หน้าที่ ๑) ประสำนงำนกับ สภ.จอมบึง เพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร จำกหน้ำว่ำที่อำเภอจอมบึง
ถึงโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์
๒) จัดเตรียมวงศ์ดุริยำงค์นำขบวน และควบคุมนักเรียนระดับชั้น ม. ๒ และ ม. ๕ เข้ำร่ ว มขบวนเดิ น
รณรงค์ ป้ำยโรงเรียน ธงชำติ ธงรัชกำลที่ ๑๐ พระบรมฉำยำลักษณ์ ในวันอังคำรที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัด
รถยนต์ นำขบวนประชำสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชำชนทรำบ

-๔๗. คณะกรรมการจัดการแสดง ประกอบด้วย
๑. นำยทัศนัย
จิตพัฒนกุล
๒. นำงสำวพชรพร
ฤกษ์สะอำด

หัวหน้ำ
(นำฏศิลป์ประยุกต์)

หน้าที่ ๑) ดูแลนักเรียนในกำรจัดแสดงนำฏศิลป์ประยุกต์
๒) ดูแลกำรจัดกิจกรรมกำรหน้ำเสำธงและบนเวที
๘. คณะกรรมการจัดการแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย
๑. นำงสุพำนี
เกิดทรัพย์
หัวหน้ำ
๒. นำยอนุสรณ์
เดชะบุญ
๓. นำงกัลยำ
ประยูรเทพ
๔. นำยวรชำติ
ชูทำน
๕. นำยพงษ์ธร
ศรลัมภ์
๖. นำยณวรรธน์
แก้วเอี่ยม
๗. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
๘. ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑ – ม.๖ ทุกคน
๙. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (เอกพลศึกษำ)
๑๐. นักเรียนเครือข่ำยทูบีนัมเบอร์วัน
หน้าที่ ๑) ดูแลกำรจัดนิทรรศกำรพระกรณียกิจของในหลวงเรื่องกำรแก้ปัญหำยำเสพติด และบุหรี่
๒) ดูแลนักเรียนในกำรจัดทำป้ำยนิทรรศกำร
๓) ดูแลกำรจัดกิจกรรมกำรหน้ำเสำธงและบนเวที
๙. 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) ประชำสัมพันธ์งำนวันต่อต้ำนเสพติดโลกให้คณะครูนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติทรำบ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
๑. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์
หิรัญชำติ
หัวหน้ำ
๒. นำยบุญชู
เจำทวิภำต
๓. นำยพงษ์ธร
ศรลัมพ์

-๕๔. นำยณวรรธน์
๕. นำงพัชรำ
๖. นำยสมชำย
๗. นำงสำวนันทรัตน์
๘. นำยเดชำ

แก้วเอี่ยม
นมรักษ์
ขวำไทย
ตันบริภัณฑ์
ศรัทธำผล

หน้าที่ ดูแลติดตั้งระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้ำ รถยนต์ประชำสัมพันธ์ และกำรถ่ำยภำพ
๑๑. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย
๑. นำยจำลอง
อ่องวงศ์
หัวหน้ำ
๒. นำงมำรยำท
อ่องวงศ์
๓. นำยประเสริฐ
คำนภู่
๔. นำงสำวละมัย
จันทร
๕. นำงพูลศรี
ทรัพย์เลิศ
๖. นักกำรภำรโรง – แม่บ้ำนโรงเรียน
หน้าที่ ๑) จัดเตรียมสถำนที่หอประชุม โดม และพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับกำรจัดนิทรรศกำร
๒) จัดเตรียมเก้ำอี้ให้ประธำน และแขกนั่งบริเวณโดม
๓) จัดเตรียมโต๊ะหมูบูชำ และผูกผ้ำตกแต่งบริเวณหน้ำเวทีโดม
๔) จัดเตรียมสถำนที่หอประชุมสำหรับจัดแสดงนิทรรศกำร
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย
๑. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
หัวหน้ำ
๒. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
๓. นำยไสว
ขำวผ่อง
๔. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
๕. นำยประสำร
สุวรรณฉวี
๖. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๗. นำยบุญชู
เจำทวิภำต
๘. นำยมำนิต
เปลี่ยนจิตร์
๙. นำยสำยัญ
พวงศรี
๑๐. นำยพีรพงษ์
เทพสวัสดิ์
๑๑. ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑ – ม.๖ ทุกคน
หน้าที่ อำนวยควำมสะดวกและควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลกตลอด
ระยะเวลำสิ้นสุดกิจกรรม

-๖๑๓. คณะกรรมการฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน
๑. นำงเนำวรัตน์
พันธ์สำคร
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวพอพิศ
แก้วคูณ
๓. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
๔. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น สำหรับดูแลผู้เจ็บป่วย ระหว่ำงร่วมเดินขบวนรณรงค์
และร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำงนฤมล
๒. นำงสำวอำรีรัตน์
๓. นำงจันทร์เพ็ญ
๔. นำงสำวพิมพ์ภินันท์

ประพันธ์พจน์
ห้ำวแสน
แสวงคำ
เทียนขำว

หัวหน้ำ

หน้าที่ จัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ในกำรดำเนินกิจกรรม/ทำชุดเบิกพัสดุ
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย
๑. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
หัวหน้ำ
๒. นำงนฤมล
ประพันธ์พจน์
๓. นำยทัศนัย
จิตพัฒนกุล
๔. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
๕. นำงสำวพิมพ์ภินันท์ เทียนขำว
๖. นำงสำวอำรีรัตน์
ห้ำวแสน
หน้าที่ ติดตำมและประเมินผล และสรุปเป็นรำยงำนเสนอต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
กำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทุก
ประกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยมงคล ชื่นชม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์

หมำยเหตุ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรใส่เสื้อสีขำว หญิงใส่กำงเกงหรือกระโปรง

กำหนดกำร
พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด
และอบำยมุข โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ และกำรดำเนินงำนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดโลก ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑
เวลำ

กิจกรรม

๐๗.๓๐ น.

- ขบวนพาเหรดเดินรณรงค์กิจกรรม “รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
ปีการศึกษา๒๕๖๑
- รองผู้อานวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ประธานในพิธี อ่านสาส์น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน ให้โอวาทกับ
นักเรียน ครู และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- ชมการแสดงของนักเรียน “นาฏศิลป์ประยุกต์”
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนคุรุราษฎร์รงั สฤษฏ์
- ประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ชมนิทรรศการ

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

สถำนที่
หน้าที่ว่าการอาเภอจอมบึง
ถึงโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์

หน้าเสาธงโรงเรียน
(โดม)

ใต้ถุนเรือนไทย

รูปทรงจัดขบวนยาเสพติด
รถประชาสัมพันธ์

ครูบุญชู

ป้ายโรงเรียน
ดัมเมเยอร์
ครูเดชา

ดุริยางค์

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

พระบรมฉายาลักษณ์
4 แถว แถวละ 6 คน
ถือธงชาติ
21เมตร ๆ ละ 70

ถือธงชาติ
ถือธงร.10

ขบวนรณรงค์ยาเสพติด
ขบวนรณรงค์บุหรี่
ขบวนรณรงค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขบวนรณรงค์ยาเสพติดทั่วไป
ลูกเสือต้านยาเสพติด
หน่วยงานราชการและหน่อยงานอื่น ๆ
หน่วยงานราชการและหน่อยงานอื่น ๆ

นักเรียน ม.5
และ ม.2

รูปทรงจัดงานยาเสพติด
รูปทรงจั
ธงร.10ดงานยาเสพติ
รูปร.10 ธงชาติ ด

เวที

โพเดียมประธาน

โต๊ะทาMOU 11 ที่นั่ง

โซฟา

โพเดียมกล่าวรายงาน

ครูและหน่วยงาน

เต้นท์
ครู/แขก

นักเรียน

รณรงค์ต้านยาเสพติด

นักเรียน

