
 
 
 
  

 
ค าสั่งโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

ที ่๑๗๔ / ๒๕๕๗ 
             เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางวิถีพุทธ 

     .................................................................................................... ........................................................... 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๒๕๕๕  ที่ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  

ประการ  จึงได้มีการจัดโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด ตามแนวทางวิถีพุทธขึ้น  โดยยึดรูปแบบ
การจัดกิจกรรมตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
และส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบวิถีพุทธให้กับนักเรียนเพ่ือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่  
๑๑  กันยายน  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๖.๐๐ น.   ณ   อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจ  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งให้นักเรียน
ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

๒.  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ  ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ๒๕๕๕  ของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

๓.  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ประกอบวิชา สังคม -
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

๔.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจโทษของยาเสพติด และวิธีการหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด  โดยใช้
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี จึงก าหนดหน้าที่บุคลากร
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

๑. ที่ปรึกษา  
      ๑. นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒนธ์นบดี 

หน้าที่    ๑.๑  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
            ๑.๒  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 

 

๒ . คณะกรรมการด าเนินงาน 
      ๒.๑  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางสาวปุณณพิชญ์  เต่าทอง  กรรมการ 
  ๒.๓  นางสาวปัทมพร  อู่ทอง    กรรมการ 
  ๒.๔  นายมงคล  ดวงพาเพ็ง  กรรมการ 
  ๒.๕  นางดวงนภา  สินวิสูตร  กรรมการ 
  ๒.๖  นางสาวพรรณี  ชังละออ  กรรมการ 
  ๒.๗  นางสาวพิกุล  สุขบูรณ์  กรรมการ 
  ๒.๘  นางสาวนุจรี  เพียจันทึก  กรรมการ 



 
 
 
  ๒.๙  นางสาวสาวินี  สง่าวงศ์              กรรมการ 

๒.๑๐  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์  กรรมการ 
  ๒.๑๑  นางสาวสุพัชตา  มันทกิะ          กรรมการ 
  ๒.๑๒  นายปริญญา  ผดุงกิจ  กรรมการ 

๒.๑๓  นายวินัย  กาวนอก                 กรรมการ 
๒.๑๔  นายเอกชัย  พละศักดิ์  กรรมการ 
๒.๑๕  นางสาวณัฐกฤตา  ชิงรัมย์  กรรมการ 
๒.๑๖  นายไพริน  ข ายะบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๗  นางธนพร  ไทยานุสร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.  ด าเนินโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางวิถีพุทธ 
๓.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
 ๓.๑  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายวินัย  กาวนอก   กรรมการ 
 ๓.๓  นายเอกชัย  พละศักดิ์  กรรมการ 
 ๓.๔  นายไพริน  ข ายะบุญ  กรรมการ 
 ๓.๕  นายมงคล  ดวงพาเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑.  จัดสถานที่โต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะส าหรับวิทยากรบนเวที 
 ๒.  ติดป้ายไวนิลชื่อโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ 
 ๓.  น าโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับทานอาหารของนักเรียนออกจากอาคารอเนกประสงค์ 
 ๔.  จัดสถานที่โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับประธานในพิธีและคณะครู 

๕.  จัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรม 
 ๖.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดตกแต่งเวทีอาคารอเนกประสงค์และห้องประชุมธารน  าใจ 
  ๔.๑  นางดวงนภา  สินวิสูตร  ประธานกรรมการ   
      ๔.๒  นางสาวพรรณี  ชังละออ  กรรมการ 
  ๔.๓  นางสาวปุณณพิชญ์  เต่าทอง  กรรมการ 
  ๔.๔  นางสาวณัฐกฤตา  ชิงรัมย์  กรรมการ 
  ๔.๕  นางสาวพิกุล  สุขบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ผูกผ้าบริเวณเวทีและจัดตกแต่งประดอกไม้ให้สวยงาม 
  ๒. จัดเตรียมห้องประชุมธารน้ าใจส าหรับรับรองประธานในพิธีและคณะวิทยากร 
  ๒. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
   

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๑  นายเอกชัย  พละศักดิ์  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒  นางสาวสาวินี  สง่าวงศ์  กรรมการ 
  ๕.๓  นายไพริน  ข ายะบุญ  กรรมการและเลขานุการ 



 
 
หน้าที ่ ๑. เก็บรวบรวมภาพตลอดกิจกรรม 

๒.  ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์โรงเรียน 
  ๓.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  ๖.๑  นายปริญญา  ผดุงกิจ  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นายวินัย  กาวนอก   กรรมการ 
  ๖.๓  นายมงคล  ดวงพาเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องขยาย โปรเจกเตอร์  ให้พร้อมใช้งานตลอดจนกิจกรรมเสร็จสิ้น 
 ๒.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
 ๗.๑  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์  กรรมการ 
 ๗.๓  นางธนพร  ไทยานุสร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. รับรายงานตัวนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ – มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 ๒.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

  

๘.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ 
 ๘.๑  นางสาวปัทมพร  อู่ทอง  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางสาวสาวินี  สง่าวงศ์  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ ๑. ด าเนินพิธีการเปิด – ปิดกิจกรรมตามก าหนดการ 
 ๒.  จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีการ 
 ๓.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
 ๙.๑  นายไพริน  ข ายะบุญ  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นางสาวปุณณพิชญ์  เต่าทอง  กรรมการ 
 ๙.๓  นางสาวพิกุล  สุขบูรณ์  กรรมการ 
 ๙.๔  นางธนพร  ไทยานุสร  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ ๑. ให้การต้อนรับประธานในพิธี  ผู้ติดตาม  คณะวิทยากร ณ ห้องประชุมธารน้ าใจ 
 ๒.  จัดเตรียมอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับประธานในพิธี ผู้ติดตาม คณะวิทยากร  
               ตลอดกิจกรรม 
 ๓.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
 ๑๐.๑  นางสาวนุจร ี เพียจันทึก  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นางสาวสุพัชตา  มันทกิะ  กรรมการ 
 ๑๐.๓  นายไพริน  ข ายะบุญ  กรรมการ 
 ๑๐.๔  นางสาวชุติมณฑ์  คะเสนา  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอาหารและน้ าดื่มให้กับนักเรียนและคณะวิทยากร 
 ๒.  จัดเตรียมภัตตาหารเพลถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  



 
 
 
           ๓.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 
 ๑๑.๑  นายปริญญา  ผดุงกิจ  ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์  กรรมการ 
 ๑๑.๓  นายมงคล  ดวงพาเพ็ง  กรรมการ 
 ๑๑.๔  นายวินัย  กาวนอก  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดแถวนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ในช่วงเข้า ช่วงกลางวัน และระหว่างพิธีปิด 
 ๒.  ปล่อยแถวนักเรียนเพื่อเข้าฐานห้องชีวิตเนรมิตนิสัยให้เรียบร้อย 
 ๓. ร่วมกับคณะวิทยากรควบคุมนักเรียนเมื่อท ากิจกรรมรวม  ณ  อาคารอเนกประสงค์ 
 

๑๒.  คณะกรรมการประจ าฐานห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 
 ๑๒.๑  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง  ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์  กรรมการ 
 ๑๒.๓  นายมงคล  ดวงพาเพ็ง  กรรมการ 
 ๑๒.๔  นายวินัย  กาวนอก  กรรมการ 
 ๑๒.๕  นายปริญญา  ผดุงกิจ  กรรมการ 
 ๑๒.๖  นางสาวพิกุล  สุขบูรณ์  กรรมการ 
 ๑๒.๗  นางสาวปุณณพิชญ์  เต่าทอง กรรมการ 
 ๑๒.๘  นางสาวสุพัชตา  มันทกิะ  กรรมการ 
 ๑๒.๙  นายไพริน  ข ายะบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ร่วมกับคณะวิทยากรควบคุมนักเรียนเข้าประจ าฐานและให้ความรู้กับนักเรียน 
 ๒.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทางคณะวิทยากรขอความร่วมมือ 
 ๓.  แก้ไขปญัหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายธุรการ 
 ๑๓.๑  นางธนพร  ไทยานุสร  ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒  นางสาวปุณณพิชญ์  เต่าทอง กรรมการ 
 ๑๓.๓  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง  กรรมการ 
 ๑๓.๔  นายไพริน  ข ายะบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จ าท าหนังสือเชิญประธานในพิธีเปิดโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ 
 ๒.  จัดหาแฟ้มค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงานพร้อมพานใส่และนักเรียนถือพาน 
 ๓.  จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน 
 ๔.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๔.๑  นายไพริน  ข ายะบุญ  ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๒  นางสาวสุพัชตา  มันทกิะ  กรรมการ 
 ๑๔.๓  นางธนพร  ไทยานุสร  กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 
 
หน้าที ่ ๑. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 ๒.  ท ารายงานเสนอให้โรงเรียนทราบ 
 ๓.  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

   
 

      ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยความรับผิดชอบ 

 

             สั่ง ณ วันที่    ๔    เดือน   กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

 
( นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบดี ) 

                                      ( ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ) 


