
 

 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
ที่    ๗๑    / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
………………………………………………………………………………. 

 ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเป็น
การอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของเด็กนักเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลยาเสพติด
บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน ตามแนวทาง
ที่ก าหนด ทั้งนี้จึงได้จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จ านวน ๑ รุ่น วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓               เวลา 
๐๘.๐๐  – ๑๖.๐๐ น.  ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี   
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้  

 ๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  
  ๑.๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์    ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางชิดชนก      สุภารัตน์   กรรมการ 
  ๑.๓ นายทองสา      ทวีโชต ิ    กรรมการ 
  ๑.๔ นายปวริศร ์  โตน้ า    กรรมการ 
  ๑.๕ นายคมสันติ์  ดางาม    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๖ นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ เป็นที่ปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัด
อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  
 ๒ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  

  ๒.๑ นายคมสันติ์  ดางาม    ประธานกรรมการ 
 

/๒.๒ นายทองสา 



  ๒.๒ นายทองสา  ทวีโชต ิ    กรรมการ 
  ๒.๓ นางชิดชนก  สุภารัตน์   กรรมการ 
  ๒.๔ นายสุจริต  พุ่มไม้    กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวสุชญา สุภาพันธ์   กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวกนกวรรณ เรืองแสง   กรรมการ 
  ๒.๗ นางอารีรัตน์  จ าปาจีน    กรรมการ  
  ๒.๘ นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา    กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๙ นางสาวขวัญสุดา กองช้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดการฝึกอบรม จัดท าหลักสูตร ตารางการฝึกอบรม กิจกรรมฝึกอบรม จัดเตรียมฐาน
การฝึกอบรม และด าเนินการประชุมวิทยากร ก ากับดูแล ให้ความช่วยเหลือตลอดการอบรม  

๓. คณะกรรมกำรฝึกอบรม  ประกอบด้วย   
 ๓.๑ นายสุจริต  พุ่มไม้    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี   กรรมการ 
 ๓.๓  นางพัชรินทร์    ไม้เกษ    กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาววริัด ช่อดาว    กรรมการ 
 ๓.๕  นางเอ้ือมพร เบ็ญนา    กรรมการ 
 ๓.๖  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี   กรรมการ 
 ๓.๗  นางสาวกฤชสร   บุญธรรมเจริญ   กรรมการ 
 ๓.๘  นางสาวขวัญสุดา กองช้าง    กรรมการ 
 ๓.๙  นายอภินันท์   พลเยี่ยม    กรรมการ 
 ๓.๑๐  นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ    กรรมการ 
 ๓.๑๑  นางสาววิมลมาศ   สังฆะวัน    กรรมการ 
 ๓.๑๒  นางอารีรัตน์ จ าปาจีน    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ด าเนินการฝึกอบรมตามตารางการฝึกอบรม และเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดประชุมกอง 
 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ แสงเสียงและอ ำนวยควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย  
  ๔.๑ นายทองสา  ทวีโชติ     ระธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล   กรรมการ 

  ๔.๓ นางเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป   กรรมการ 
  ๔.๔ นายสุรโชค  สังฆธรรม   กรรมการ 
  ๔.๕ นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน   กรรมการ 
 

          /๔.๖ นายอภินันท์  

๒ 



  ๔.๖ นายอภินันท์  พลเยี่ยม    กรรมการ 
  ๔.๗ นางสาวขวัญสุดา กองช้าง    กรรมการ 
  ๔.๘ นายสุจริต  พุ่มไม้    กรรมการ 
  ๔.๙ นายวสันต์    ศรีเมือง    กรรมการและและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียม โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอและตกแต่งหอประชุม เพ่ือเตรียมรับการฝึกอบรม 
 ๒. จัดเตรียม โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๓. บันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์ 

  ๔. จัดท าป้ายการอบรมแบบจอแสดงภาพ ตามข้อความต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียนเอกสำรและจัดท ำเกียรติบัตร  ประกอบด้วย  

  ๕.๑ นางอารีรัตน์  จ าปาจีน    ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ    กรรมการ  
  ๕.๓ นางสาวพัชรินทร์ บุญสาง    กรรมการ 
  ๕.๔ นางสาวหิรัญญา ช่วยหะ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่๑. จัดท าเอกสารส าหรับการลงทะเบียนและเกียรติบัตรของผู้เข้าอบรม  
  ๒. จัดท าเกียรติบัตร 
 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย  
  ๖.๑ นางสาวกนกวรรณ   เรืองแสง   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นายสุรโชค  สังฆธรรม   กรรมการ 

 ๖.๓ นางสาววิรัด  ช่อดาว    กรรมการ 
 ๖.๔ นางพัชรินทร์ ไม้เกษ    กรรมการ 

  ๖.๕ นางยุล ี  แก้วจิตตะ   กรรมการ 
  ๖.๖ นางสาวรมิดา บุญทา    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมอาหารให้เพียงพอกับผู้เข้ารับการอบรม 
 

/๗. คณะกรรมการฝ่าย 

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพตดิ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภายใต้โครงการ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพตดิ และทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน” 
บูรณาการร่วมกบัโครงการเฝ้าระวงั ป้องกันและแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคตดิต่ออุบัติใหม่ในคน  

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของเด็กนักเรียน 
วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนโพธินิมติวิทยาคม อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี   
 

๓ 



 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยของท่ีระลึก ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางสาวขวัญสุดา กองช้าง    ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวสุชาดา มั่นสุ่ม    กรรมการ 
  ๗.๓ นางสาวชญานิศ เตียงตั้ง    กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาวพัชรินทร์ บุญสาง    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  จัดเตรียมของที่ระลึก จัดเตรียมสมุดเยี่ยม พาน ปากกาพร้อมแท่นวางปากกาให้เรียบร้อย 
 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน/พัสดุ ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นางชิดชนก  สุภารัตน์   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
  ๘.๓ นายสมควร  พ่อวงษ์     กรรมการ 
  ๘.๔  นางสาวอุษณา ข าดี    กรรมการ 
  ๘.๕  นางสาวรมิดา บุญทา    กรรมการ 
  ๘.๖  นางสาวนันทกานต์ ค านวนวัย   กรรมการ 
  ๘.๗  นางสุกัลยา  ค านวนวัย   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่๑. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอ่ืนๆ  
  ๒. จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน 
 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
  ๙.๑  นางสาวสชุญา สุภาพันธ์   ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นางสาวสภุาวด ี มุ้ยจีน    กรรมการ 
  ๙.๓  นางเอ้ือมพร เบ็ญนา    กรรมการ 
  ๙.๔  นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  จัดท าแบบประเมินผลการอบรม และสรุปผลการด าเนินการและจัดท าเป็นรายงาน  
 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
   สั่ง ณ วันที่    ๘    กันยายน  ๒๕๖๓ 

(นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

๔ 



ก ำหนดกำรอบรมผู้น ำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน 

เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ของเด็กนักเรียน 

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนำยน 2563 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

08.00 น. ลงทะเบียน  

08.30 น. พิธีเปิด  

 - พิธีเปิดในห้องประชุม  

 - พิธีเปิดรอบเสาธง  

09.00 น. ลูกเสือกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ “ไวรัสโคโรนา” (Covid-19)  

10.30 น. ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการต้านภัยยาเสพติด  

 ลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด  

12.00 น. พักกลางวัน  

13.00 น. ลูกเสือกับทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด  

 ลูกเสือกับการป้องกันภัยยาเสพติด  

 ลูกเสือกับการสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด  

14.30 น. พิธีปิด  

 - พิธีปิดในห้องประชุม  

 - พิธีปิดรอบเสาธง  

15.00 น. เดินทางกลับ  

หมำยเหตุ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 


