
  

                                                                          

 

             

 

   คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

ที ่ ๑๐๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (แกไขเพ่ิมเติม) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 ดวย โรงเรียนชําฆอพิทยาคม  ไดดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

เพื่อใหการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และเตรียมรับการประเมิน ใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงขอแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้   
 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 

๑.  นายปรีชา  นาคศิริ   ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณ ี  ปฎิบัติหนาทีร่องผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ 

๓.  นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู   ครู ค.ศ. ๓   กรรมการ  

๔.  นายโสภณ  วงษคงด ี   ครู ค.ศ. ๑   กรรมการและเลขานุการ 

๕.  นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ    ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   ใหคําปรึกษาแนะนํา อํานวยการใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

๒.คณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๒.๑.๑ มาตรการที ่๑  ดานการปองกัน 

๑. นายโสภณ  วงษคงดี       ครู ค.ศ. ๑  หัวหนา 

๒. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด  ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 

๓. นายนพพร  นามสวาง   ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 

      ๔. นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ   กรรมการ 

๒.๑.๒ มาตรการที ่ ๒  ดานการคนหา 

๑.  นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด  ครู ค.ศ. ๑  หัวหนา 

๒.  นางสาวอนงค  ดลชม   ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 

๓.  นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู ค.ศ. ๑     กรรมการ 

๔.  นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครูผูชวย      กรรมการ 



  

๒.๑.๓ มาตรการที่ ๓  ดานการรักษา 

๑. วาที่รอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล   ครู ค.ศ. ๑  หัวหนา 

๒. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร  ครู ค.ศ. ๓  กรรมการ 

๓. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ  ครูผูชวย      กรรมการ 

๔. นายเอกลักษณ   เทศเล็ก  ครูผูชวย      กรรมการ 

๒.๑.๔  มาตรการที่ ๔  ดานการเฝาระวัง 

๑. นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณ ี ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฯ หัวหนา 

๒. นางเสาวลักษณ  คํามะโคตร  ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 

๓. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครูผูชวย   กรรมการ 

๔. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  พนักงานราชการ   กรรมการ 

๒.๑.๕  มาตรการที่ ๕  ดานการบริหารจัดการ 

๑. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู  ครู ค.ศ. ๓  หัวหนา 

๒. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู ค.ศ. ๓  กรรมการ 

๓. นายวัชรพงศ  บุญตน   ครูผูชวย      กรรมการ 

๔. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๕. นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ   กรรมการ 

หนาที่   ๑. ดําเนินงานตามยุทธศาสตรโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

 ๒. จัดทําเอกสารตามมาตรฐานที่ไดรับมอบหมาย เตรียมรับการประเมินเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

๓.  คณะกรรมการดําเนินงานเตรียมรับการประเมิน 

๓.๑  คณะกรรมการฝายพิธีกร 

  ๑. นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณ ี ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฯ หัวหนา 

  ๒. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 หนาที่  เปนพิธีกรการดําเนินงานตอนรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ 

ใหเกิดความเรียบรอย 

๓.๒  คณะกรรมการฝายปฏิคม 

๑. วาที่รอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล   ครู ค.ศ. ๑  หัวหนา 

๒. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร  ครู ค.ศ. ๓  กรรมการ 

๓. นางจิราพร  เอีย่มสะอาด  ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 

๔. นางสาวอนงค  ดลชม   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 

๕. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ   

๖.  นางสาวจันทิมา  สรรเสรญิ  ครูผูชวย   กรรมการ 

 หนาที่  ดําเนินการตอนรับและจัดเตรียมอาหารวาง  เครื่องดื่มใหคณะกรรมการประเมิน   

๓.๓  คณะกรรมการฝาย โสตทัศนูปกรณ และสถานที่ 



  

      ๓.๓.๑ ฝายเครื่องเสียง 

        ๑.  นายนพพร  นามสวาง  ครู ค.ศ.๑  หัวหนา 

        ๒.  นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ครูผูชวย   กรรมการ 

     หนาที่  จัดเตรียมเครื่องเสียงใหเกิดความพรอมตลอดงาน 

 ๓.๓.๒ ฝายจัดเตรียมสถานที่ 

       ๑.  นายนพพร  นามสวาง  ครู ค.ศ.๑  หัวหนา 

       ๒.  นายโสภณ  วงษคงด ี  ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

       ๓.  นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ครูผูชวย   กรรมการ 

       ๔.  นายวัชรพงษ  บุญตน  ครูผูชวย   กรรมการ 

       ๕.  นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ พนักงานราชการ  กรรมการ 

          ๖.  นายสมพร  ศรีเพ็ชร  พนักงานขับรถยนต กรรมการ 

      ๗.  นายบุญยืน  ทองวันดี พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 

      ๘.  นายอําไพ  ศรีมาก  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 

    หนาที่   จัดเตรียมสถานที่  ทําความสะอาดบริเวณตาง ๆ ใหสะอาด  สวยงามและเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

         ๓.๓.๓ ฝายผูกผาประดับและจัดดอกไมประดับ 

                 ๑.  นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด  ครู ค.ศ.๑  หัวหนา 

           ๒.  วาที่รอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

        ๓.  นางเสาวลักษณ  คํามะโคตร ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

           ๔.  นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครูผูชวย   กรรมการ 

        ๕.  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ ครูผูชวย   กรรมการ 

            ๖.  นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 หนาที่  ผูกผาประดับ และจัดดอกไมบริเวณงานใหเกิดความสวยงาม 

๓.๔  คณะกรรมการตรวจแฟมมาตรฐานรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ 

 ๑.  นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณี   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฯ หัวหนา 

๒.  นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู  ครู ค.ศ.๓  กรรมการ 

๓.  นางสาวศิริพร  แทนทด    ครู ค.ศ.๓  กรรมการ 

๔.  วาที่รอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

๕.  นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด  ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

     ๖.  นายโสภณ  วงษคงด ี   ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

 หนาที่  ดําเนินการตรวจแฟมมาตรฐานรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ พรอมที่จะไดรับการ

ประเมินใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓.๕  คณะกรรมการดําเนินการฝายจัดทําขอมูลนําเสนอวิดีทัศน 

๑.  นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครูผูชวย   หัวหนา 



  

๒.  นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู  ครู ค.ศ.๓  กรรมการ 

๓.  นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด    ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

๔.  นายโสภณ  วงษคงด ี   ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

๕.  นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครูผูชวย   กรรมการ 

๖.  นายวัชรพงศ  บุญตน   ครูผูชวย   กรรมการ 

๗.  นางสาวจันทิมา  สรรเสรญิ  ครูผูชวย   กรรมการ 

๘.  นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  พนักงานราชการ  กรรมการ 

     ๙.  นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 หนาที่   ดําเนินงานจัดทําขอมูลนําเสนอวีดิทัศน รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ พรอมที่จะไดรับ

การประเมินใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓.๖  คณะกรรมการบันทึกภาพ 

     ๑.  นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  พนักงานราชการ  หัวหนา 

     ๒.  นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 หนาที่  บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน 

๓.๗  ฝายสรุปและประเมินผล 

          ๑. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภ ู  ครู ค.ศ.๓  หัวหนา 

  ๒. นายโสภณ  วงษคงดี   ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 

     ๓. นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

     หนาที่   จัดทําเอกสารแบบประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลการดําเนินงานตอผูอํานวยการตอไป  

 

ใหคณะกรรมการทุกทานที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง    ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดผลดีแก

ทางราชการตอไป 

 

    ทั้งนี้ตั้งแตวันที่     ๓๐ พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐   เปนตนไป 

 

  สั่ง  ณ   วันที ่  ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

                        ปรีชา  นาคศิริ 

          (นายปรีชา  นาคศิร)ิ 

       ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม  

       สําเนาถูกตอง 

   เอกลักษณ  เทศเล็ก 

(นายเอกลักษณ  เทศเล็ก) 


