
 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ที่  70/25๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 
  ประจ าปีการศึกษา  25๖3 

*****************************************  
ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด   ประจ าปีการศึกษา  2563  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    จ านวน  157  คน  ในวันที่  24  กรกฎาคม 2563               
ณ โรงเรียนสามัคคีศึกษา  กิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด  เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
รับผิดชอบ ความสามัคคี  การเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีทักษะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ของโรงเรียนสามัคคีศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรค   แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด  ประจ าปี
การศึกษา  25๖3  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยการ  สนับสนุน ส่งเสริม และให้ค าปรึกษา          
การด าเนินการจัดกิจกรรม   ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
1.2 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
1.4 นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
1.5 นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
1.6 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการ 
1.7 นางสาวจันทรา       ช านาญดง  กรรมการ 
1.8 นายสุวิทย ์  จูห้อง   กรรมการและเลขานุการ 
1.9 นางจิรัชยา   ลิ้มฉุ้น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการฝ่ายออกหนังสือราชการ  มีหน้าที ่ จัดท าหนังสือราชการ ขอความอนุเคราะห์ 
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง / เชิญวิทยากร   ประกอบด้วย 

2.1 นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวสุมินตรา     หลอดเงิน  รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสาวขวัญฤทัย จงใจ   กรรมการ 
  2.4 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการและเลขานุการ 
  2.5 นางสาวลลิตา อินพรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่ มีหน้าที ่ จัดสถานที่ในหอประชุม  ติดตั้งป้ายไวนิล  เตรียมโต๊ะหมู่บูชา 

เตรียมเครื่องถวายราชสดุดี  เตรียมเก้าอ้ีจ านวน  160   ตวั  ให้เพียงพอต่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม   
ประกอบด้วย   

   3.1 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
        3.2 นายประวิทย์  ค าศรี   รองประธานกรรมการ 
        3.3 นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
        3.4 นางอภิวันท ์  สกุลทิพย์แท้  กรรมการ 
        3.5 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
        3.6 นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการ 
        3.7 นางจิรัชยา                ลิ้มฉุ้น   กรรมการและเลขานุการ 
        3.8 นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 4. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแบบบันทึกการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   มีหน้าที่  วางแผน
ออกแบบ  และจัดท าแบบบันทึกการฝึกอบรม ฯ  นักเรียน  จ านวน  160  เล่ม  ประกอบด้วย 
                 4.1 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   ประธานกรรมการ 
       4.2 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   รองประธาน 
       4.3 นางธนพรรณ  ตั้งธีระสุนันท์  กรรมการ 
       4.4 นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการ 

      4.5 นางสาวชิดสมัย  ฤทธิมา   กรรมการ 
      4.6 นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี  กรรมการและเลขานุการ 

       4.7 นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         5. คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแล  นักเรียน มีหน้าที่  ก ากับติดตาม ควบคุม ดูแล  นักเรียนตลอดเวลา             
ที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการอบรมลูกเสือแกนน าต่อต้านยาเสพติด  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   ประกอบด้วย 

                 5.1 นายชวลิต  เพชรรัตน์  ประธานกรรมการ                
  5.2 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   รองประธาน 
                 5.3 นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้  กรรมการ  
        5.4 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
        5.5 นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี  กรรมการ  
                 5.6 นายสวุิทย์  จูห้อง   กรรมการและเลขานุการ 
        5.7 นางกษมน  พลเดช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

 

6. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  มีหน้าที่  จัดท าแบบบันทึกลงทะเบียน รับรายงานตัว นักเรียน          
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด   ประกอบด้วย 
       6.1 นายประวิทย์              ค าศรี   ประธานกรรมการ 
       6.2 นางสาวออมทอง         สุกรอดรู้   รองประธานกรรมการ 
       6.3 นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
       6.4 นางจิรพันธ์  สินไชย   กรรมการ 
       6.5 นางธนพรรณ  ตั้งธีระสุนันท์  กรรมการ 
       6.6 นางสาวสุมินตรา          หลอดเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
       6.7 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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             7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่  เป็นผู้จัดท าพิธีถวายราชสดุดี    พิธีเปิด  และปฐมนิเทศ 
การจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ ฯ  และคอยก ากับให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามก าหนดการ   ประกอบด้วย 
  7.1 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
   7.2 นายสุวิทย ์  จูห้อง   รองประธานกรรมการ 
  7.3 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
  7.4 นางจิรัชยา    ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
  7.5 นางสาวศวรรณ์รัตน์    เพ่ิมพูน  กรรมการและเลขานุการ 
  7.6 นางสาวจันทกานต์      สุวรรณภักดี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมฐานตามหลักสูตรอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด  มีหน้าที่  วางแผน  
ด าเนินการจัดกิจกรรมฐาน ต่าง ๆ  ตามตารางการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
   

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ฐานที่  1 ค าขวัญต่อต้านยาเสพติด 1. นางกษมน  พลเดช                    หวัหน้า 

2. นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้           ผูช้่วย 
3. นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้            ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 
 

ใช้เวลา 
ฐานละ 

30  นาที 

ฐานที่  2 แสดงบทบาทสมมุติ 1. นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ             หวัหน้า 
2. นางจิรพันธ์  สินไชย                   ผู้ช่วย 
3. นางสาวณิชกานต์  วงเวียน           ผูช้่วย 
4. นางวีรดา  ฉุ้นย่อง                     ผูช้่วย 

ฐานที่  3 โครงงานจิตอาสา 1. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์           หัวหน้า 
2. นางสาวกรุณา  ชุมนวน              ผูช้่วย 
3. นางธนาพร  วงศ์อภัย                ผูช้่วย 
4. นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น                    ผูช้่วย 
5. นางสาวจันทกานต ์ สุวรรณภักดี    ผู้ช่วย 

ฐานที่  4 การวาดภาพโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 

1. นางพิไลวรรณ  เพชรคง             หัวหน้า 
2. นางวารีย์  วุทธชูศิลป์                 ผูช้่วย 
3. นายสุวิทย์  จูห้อง                     ผูช้่วย 

  
9. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม   มีหน้าที ่ วางแผน จัดเตรียม บริการ อาหารว่าง

และเครื่องดื่มส าหรับวิทยากรภายนอก  ตามความเหมาะสม   ประกอบด้วย 
 9.1 นางมาลี              ศิริกุลพิทักษ์      ประธานกรรมการ 
 9.2 นางธนพรรณ        ตั้งธรีะสุนันท์        รองประธานกรรมการ 
 9.3 นางจิรพันธ์          สินไชย   กรรมการ 

9.4 นางสาวขวัญฤทัย   จงใจ   กรรมการ 
 9.5 นางสาวชิดสมัย     ฤทธมิา   กรรมการ 

9.6 นางสาวลลิตา       อินพรม   กรรมการ 
 9.7 นางพิไลวรรณ      เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 
 9.8 นางยุพิน            บุญมาก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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10. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี  มีหน้าที่  เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ   
ในการจัดกิจกรรม  ตามความจ าเป็น  และรายงานสรุปยอดเงิน รับ  -  จ่าย ตลอดการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือฯ  
ประกอบด้วย 
  10.1 นางสาวจันทรา ช านาญดง  ประธานกรรมการ 
  10.2 นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  รองประธานกรรมการ 
  10.3 นางสาวลลิตา  อินพรม   กรรมการ 
  10.4 นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 
  10.5 นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

11. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่  ติดตั้ง  ระบบไฟฟ้า  โปรเจคเตอร์  ไมโครโฟน  
เครื่องเสียง  และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   ประกอบด้วย  

 11.1 นายประวิทย์ ค าศรี   ประธานกรรมการ 
 11.2 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  รองประธานกรรมการ  

11.3 นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการ 
11.4 นางสาวนาตาชา ด้ามทอง         กรรมการและเลขานุการ 
11.5 นางสาวจันทกานต์   สุวรรณภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

12. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพ  ตลอดการจัดกิจกรรมการอบรมและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ทุกกิจกรรม  ประกอบด้วย  

 12.1 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
 12.2 นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการ 
          12.3 นางสาวลลิตา อินพรม   กรรมการ  

12.4 นางสาวนาตาชา   ด้ามทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 

13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม   มีหน้าที่  จัดท าแบบประเมิน  และประเมินผล     
การจัดกิจกรรม  พร้อมทั้งสรุปรายงานการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย  

13.1 นางสาวกรุณา ชุมนวน   ประธานกรรมการ 
          13.2 นางสาวศวรรณ์รัตน์   เพ่ิมพูน  รองประธานกรรมการ 
 13.3 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ  
 13.4 นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น   กรรมการและเลขานุการ 
 13.5 นางสาวจันทกานต์     สุวรรณภักดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเคร่งครัด  
เต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  20   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖3 

 
(นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 
 
 



ตารางก าหนดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
โรงเรียนสามัคคีศึกษา  อ าเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13 

วันที่  24  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีศึกษา   

*************************************** 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

08.00 - 08.30  น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม คณะครูตามค าสั่ง  
08.30 - 09.30  น. - พิธีถวายราชสดุดี 

- พิธีเปิดการอบรม 
- ปฐมนิเทศ 

นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ 
 

09.30 – 10.45  น. - ความรู้ทั่วไปและพิษภัยเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

วิทยากร 
ร้อยเอกนิพล  ศรีสุขราช 

และคณะ 

 

10.45 – 11.00  น. พักย่อย  คณะครูตามค าสั่ง  
11.00 - 12.00  น. - ความรู้ทั่วไปและพิษภัยเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด (ต่อ) 
วิทยากร 

ร้อยเอกนิพล  ศรีสุขราช 
และคณะ 

 

12.00 - 13.00  น. พักกลางวัน คณะครูตามค าสั่ง  
13.00 - 15.00  น. ฐานที่ 1 ค าขวัญต่อต้านยาเสพ

ติด 
1. นางกษมน  พลเดช                  
2. นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้        
3. นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้        

 

ฐานที ่2 แสดงบทบาทสมมุติ 1. นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ          
2. นางจิรพันธ์  สินไชย              
3. นางสาวณิชกานต์  วงเวียน        
4. นางวีรดา  ฉุ้นย่อง              

 

ฐานที ่3 โครงงานจิตอาสา 1. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์         
2. นางสาวกรุณา  ชุมนวน          
3. นางธนาพร  วงศ์อภัย             
4. นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น               
5. นางสาวจันทกานต์  สุวรรณภักดี   

 

ฐานที ่4 วาดภาพโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 

1. นางพิไลวรรณ  เพชรคง           
2. นางวารีย์  วุทธชูศิลป์              
3. นายสุวิทย์  จูห้อง               

 

15.00 - 15.15  น. พักย่อย  คณะครูตามค าสั่ง  
 
 
 
 
 
 
 



 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

15.15 - 16.00  น. - บทบาทหน้าที่ของลูกเสือกับการ
ป้องกันยาเสพติด 

นายสุวิทย์  จูห้อง  

16.00 - 16.30  น.  - สรุป /อภิปรายและประเมินผล 
- การกล่าวค าปณิธานลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด 
- พิธีปิดการอบรม 

นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


