
 
    
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี ๒๘๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

----------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดการขับเคล่ือนนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๔ เพื่อลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม 
ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในทุกมิติต้ังแต่ต้นทางและมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
จึงได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะชีวิตรู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติดและเป็นแกนนำในการต่อต้านยา
เสพติดในสถานศึกษา  โดยจัดกิจกรรมอบรมขึ้นในวันอาทิตย์ ท่ี ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ตามมาตรกรควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting  
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นายวิทิต    บัวประเสริฐ   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร   สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล                   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นายปล้ืม   ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ี ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
        ให้กับฝ่ายต่างๆในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  



๒ 

 

 
 

คณะกรรมการดำเนินการ 
 นายปล้ืม      ปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายธีรวัฒน์    เพ็ชร์วารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 

นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครูชำนาญการ                         กรรมการ 
 นางสาวสุรีย์     ทนคง  ครูชำนาญการ                      กรรมการ 

นายภูวดล     สำลี  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ  
นายพีรศิลป์   เอกกฐิน  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู    กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมการ 
นายเสกสรรค์   สุขมา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์   
 ๒. เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
 ๔. รายงานผลปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ  
 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมออนไลน์ 

 นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ คร ู    ประธานกรรมการ   
นายวันเฉลิม    อุลิต   ครู    กรรมการ 
นางสาวภริตา โอชารส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายสะอาด    ทองสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ติดต่อประสานและอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรในการเข้าใช้ระบบออนไลน์ 
 ๒. ดูแลแก้ไขปัญหาในระบบ Zoom Meeting  ตลอดระยะเวลาการอบรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน ์
นางสาวสุรีย์       ทนคง   ครูชำนาญการ                      ประธานกรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   ครู    กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น   ครู    กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 



๓ 

 

 
 

คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในระบบออนไลน์ 

 นายธีรวัฒน์    เพ็ชร์วารี  คร ู    ประธานกรรมการ   
 นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นายภูวดล    สำลี  คร ู    กรรมการ 

นายนัฐวุฒิ   สายันต์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ดูแลควบคุมลูกเสือ เนตรนารีนในการอบรมออนไลน์ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม 
๒. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ แนะน ําช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกเสือเนตรนารี ในการร่วมกิจกรรมการ 
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบออนไลน์ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
นายพีรศิลป์   เอกกฐิน  คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน คร ู    กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. จัดทำเกียรติให้ผู้เข้าอบรม  

 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครชูำนาญการ   ประธานกรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายภูวดล     สำลี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ     

  
หน้าท่ี   ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นายเสกสรรค์ สุขมา  คร ู   ประธานกรรมการ                         

 นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมการและเลขานุการ        
หน้าท่ี  ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน 
 ๒. จัดทำเอกสารการดำเนินการด้านการเงิน เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

                                                  

 

 



๔ 

 

 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู   ประธานกรรมการ                        
นายวีรวัฒน ์ ลงผิว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ         

หน้าท่ี    ๑. จัดทำเก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. จัดทำเล่มสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ    

   ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ 
เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

  ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
                                                                         
        

   (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 
วันอาทิตย์  ท่ี ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

การอบรมโดยใช้งานระบบ Zoom Meeting   
 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น.   เตรียมระบบ Zoom Meeting   
เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  วิทยากร บรรยาย  

 (นายนุกูล   สุขห้ิน  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ) 
ความรู้เรื่องยาเสพติดปัญหาผลกระทบจากภัยยาเสพติด   
สถานการณ์ยา เสพติดในปัจจุบัน 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พัก/สันทนาการ 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  วิทยากร บรรยาย  
     (นายนุกูล   สุขห้ิน  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ) 

กระบวนการยุติธรรมท่ีควรรู้สำหรับเด็กและเยาวชนที่ควรรู้เกี่ยวกับ  
คดียาเสพติด 

วลา ๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐ น.  พัก 
เวลา ๑๓.๐๐ –  ๑๕.๐๐ น.  วิทยากร บรรยาย  
     (นายนุกูล   สุขห้ิน  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ) 

การฟื้นฟูและแก้ไขผู้กระทำผิดคดียาเสพติดในกรณีเด็กและเยาวชน 
เวลา ๑๕.๐๐  –  ๑๖.๐๐ น.  ประเด็นซักถามวิทยากร  
เวลา ๑๖.๐๐  –  ๑๖.๓๐ น.   ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานป้องกันยาเสพติดฯ) พบผู้อบรม 

ตอบแบบสอบถาม/ปิดการอบรม 
   
   
 
หมายเหตุ    การแต่งกายผู้เข้ารับการอบรมแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 

กำหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ผู้อบรมให้โปรแกรม Zoom Meeting   ในการเข้าร่วมอบรม 
มีเกียรติบัตรให้ผู้อบรมท่ีตอบแบบสอบถามทุกคน 

    


