
 

    

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี  ๓๒๑  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมโครงการทักษะชีวิตลูกเสือไทยตานภัยยาเสพติด 

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

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา

เขต ๓ ดําเนินงานโครงการโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จึงไดดําเนินการ

จัดอบรมโครงการทักษะชีวิตลูกเสือไทยตานภัยยาเสพติดข้ึน เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ความรู ความเขาใจในการ

พัฒนาทักษะชีวิตรูถึงภัยอันตรายจากยาเสพติดและเปนแกนนําในการตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยจัด

กิจกรรมอบรมข้ึนในวันศุกร ท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”   

เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

 นายวิทิต    บัวประเสริฐ  ครู ชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

 นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 นายศุภมงคล   อินทรสนอง ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 นางสยุมพร   นาคจรญู  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

วาท่ีรอยตรีสมรักษ  แทนลาน ครู ชํานาญการ    กรรมการ  

 นายปลื้ม    ปรีชา  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. วางแผนและกําหนดการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาชวยแกไขปญหาอุปสรรค 

        ใหกับฝายตางๆในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

๒. ติดตามการดําเนินงานของฝายตางๆใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

คณะกรรมการดําเนินการ 

 นายปลื้ม      ปรีชา  ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 นายสาธิต     แสงปยะ  ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 

 นายชินวัทน    คณัชธมวัจน ครู ชํานาญการ   กรรมการ 

นายธีรวัฒน    เพ็ชรวาร ี  คร ู    กรรมการ 

นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ู    กรรมการ 

นางสาวสุรีย     ทนคง   คร ู    กรรมการ 



๒ 

 

 

 

นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ  คร ู   กรรมการ 

นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู   กรรมการ 

นายเสกสรรค   สุขมา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. กํากับ ดูแล ควบคุม และติดตามการดําเนินงานใหเรียบรอยตามวัตถุประสงค   

 ๒. เปนท่ีปรึกษาและชวยแกปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 ๓. เปนผูประสานงานกับฝายตางๆ 

 ๔. รายงานผลปฏิบัติงานในฝายท่ีตนรับผิดชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ  

คณะกรรมการฝายสถานท่ี 

 นายธีรวัฒน  เพ็ชรวาร ี   คร ู   ประธานกรรมการ 

 นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ  คร ู   กรรมการ 

 นางสาวทุเรียน    ไวยบุรี   คร ู   กรรมการ 

 นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ  คร ู   กรรมการ 

 นางสาวณภัค    เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตรจาง  กรรมการ 

 นายรัชชุพงษ     แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด  เกาอ้ีสําหรับครู   จํานวน  ๑๐  ตวั 

๒. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอ้ี  สําหรับรายงานตัว ๒ ตัว 

๓. จัดตั้งโตะหมูบูชา  พระพุทธรูป  ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

          พรอมดอกไมธูปเทียน  

๔. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายลงทะเบียน 

นางสาวสุรีย       ทนคง    คร ู   ประธานกรรมการ 

นางสาวทุเรียน  ไวยบุร ี    คร ู   กรรมการ 

นางสาวสกุลทิพย   ชูพงษ    คร ู   กรรมการ 

นางสาวภิรมยพร   ใจหนักแนน    ครผููชวย   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี ดําเนินงานจัดทําเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมตางๆ 

      คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

 นางสาวอริยา  กันทะวงค   คร ู   ประธานกรรมการ 

 นางสาวญดา  แกวพาณิชย  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวณัฐพร  ภูวงษ   ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑.  ควบคุมดูแลการแจกอาหาร  อาหารวาง  เครื่องดื่ม  บริการนักเรียน  ครู  และเจาหนาท่ี 

     ตลอดงาน   



๓ 

 

 

 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

นายสาธิต  แสงปยะ  ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ   

นายภาณุพันธ    จันทรหอม ครู                      กรรมการ 

นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู    กรรมการ  

นายธวัช  วงศสุวัฒน   ครูผูชวย                      กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. ประสานงานกับฝายสถานท่ีในการจัดเครื่องเสียง เครื่องไฟฟา  โปรเจคเตอร  บริเวณท่ีประชุม 

ตลอดการอบรม  

          ๒. อํานวยความสะดวกใหแกฝายตางๆท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

นายชินวัทน    คณัชธมวัจน ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

นายสะอาด    ทองสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการ 

นายพีรศิลป   เอกกฐิน  คร ู    กรรมการ 

นายเศรษฐลักษณ   สุขสงวน คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรม  

 คณะกรรมการฝายพิธีการ  

นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    ประธานกรรมการ 

นายภูวดล     สําล ี  คร ู    กรรมการ  

นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  ครูผูชวย    กรรมการ 

นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ     

หนาท่ี   วางแผน กําหนดข้ันตอนและเปนพิธีกรดําเนินการกิจกรรมตามกําหนดการ 

คณะกรรมการฝายการเงิน 

นายณัฐวรรธ  จันทรพิภพ  คร ู   ประธานกรรมการ                         

 นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์   ครผููชวย   กรรมการ 

 นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ คร ู   กรรมการและเลขานุการ        

หนาท่ี  ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจายเงินใหกับฝายตาง ๆ  โดยประสานงานกับฝายดําเนินงาน 

                                                   คณะกรรมการฝายประเมินผล 

นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู   ประธานกรรมการ                        

นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

นายวีรวัฒน ลงผิว  ครูผูชวย   กรรมการ 

นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ         



๔ 

 

 

 

หนาท่ี    ๑. จัดทํา แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 

  ๒. สรปุแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมการอํานวยการทราบ    

   ท้ังนี้    ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ 

เพ่ือบังเกิดผลดีแกทางราชการ 

  สั่ง    ณ   วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

        

   (นายประจวบโชค  สรอยสม) 

                                           ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการทักษะชีวิตลูกเสือไทยตานภัยยาเสพติด 

วันศุกร  ท่ี ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ณ หองโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียนรับการอบรม 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปด / บรรยายพิเศษ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  วิทยากร บรรยาย 

เรื่องยาเสพติดปญหาผลกระทบจากภัยยาเสพติด   

สถานการณยาเสพติดในปจจุบัน 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  วิทยากร บรรยาย 

     เรื่องทักษะชีวิตในการปองกันตัวเองจากภัยยาเสพติด 

เวลา ๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ –  ๑๔.๓๐ น.  ปฏิบัติกิจกรรมระดมสมองวางแผนกลยุทธการปองกันยาเสพติด 

ในโรงเรียน (กิจกรรมกลุม) 

เวลา ๑๔.๓๐  –  ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑๔.๔๕  –  ๑๕.๓๐ น.   นําเสนองานกลุม 

เวลา ๑๕.๓๐  –  ๑๖ .๐๐ น.   ประเด็นซักถาม /ปดการอบรม 

 

 

หมายเหตุ    การแตงกายผูเขารับการอบรมแตงเครื่องแบบลูกเสือ 

กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

       


