
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  165 / 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม)ปีการศึกษา 2561 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยงานป้องกันและปัญหาแก้ไขสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้กําหนดจัด
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2561                      
เวลา 08.00 – 08.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ สามารถนํา
ความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนได้  อาศัยอํานาจตามความมาตรา  39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และตามความในมาตรา27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงขอแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
 1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อํานวยการ   ประธานกรรมการ 

      1.2 นายนุกูล อํ่าอ่วม  รองผู้อํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
      1.3 นางโสพิศ เทศสลุด  รองผู้อํานวยการ   รองประธานกรรมการ 

       1.4 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
      1.5 นายดิเรก ทองหนัก ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
      1.6 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป กรรมการ 
      1.7 นางดวงพร เพชรบัว  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณฯ     กรรมการ 

                1.8 นายบุญส่ง   เทียนคํา  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ  
                1.9 นางสุรีย ์          ศิริรัตน์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี :ให้คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะทํางานฝ่ายต่างๆให้เกิด 
ประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของงาน 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2.1 นายบุญส่ง เทียนคํา   ประธานกรรมการ 
2.2  นางสุรีย์ ศิริรัตน์   รองประธานกรรมการ 
2.3 นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์  กรรมการ 
2.4นายธราธร สุขะอาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 

/…หน้าท่ี 



หน้าท่ี :วางแผน ดําเนินงานตามโครงการ ประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ  ดําเนินงานไปด้วย 
ความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3. คณะกรรมการจัดทํานิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2561) 
3.1  นางสุรีย์ ศิริรัตน์   ประธานกรรมการ 
3.2  นางสินีนาฏ คชนิล   กรรมการ 
3.3  นักเรียนแกนนํา TOBENUMBERONE กรรมการ 
3.4  นายธราธร สุขะอาคม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี :จัดป้ายนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพิษภัยของบุหรี่และ 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560ณ อาคารศรีศาสดา 
4. คณะกรรมการขบวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

4.1  นายธราธร สุขะอาคม  ประธานกรรมการ 
4.2  นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์  รองประธานกรรมการ 
4.3  นักเรียนแกนนํา TOBENUMBERONE กรรมการ 
4.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3.8  กรรมการ 
4.5  นางสุรีย์ ศิริรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี : 
1) ควบคุมดูแลการเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม)ของนักเรียนแกนนํา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3.8และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2) จัดทําแผ่นพับ นักเรียนแกนนํา TOBENUMBERONE ให้ความรู้นักเรียนเก่ียวกับพิษภัย 

ของบุหรี่และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  
3) จัดการแสดงของนักเรียนแกนนํา TOBENUMBERONE จํานวน 1 ชุด 
4) จัดป้ายไวนิลรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) สําหรับเดินรณรงค์ของนักเรียน 

5. คณะกรรมการจัดทําโปสเตอร์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
5.1  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น   กรรมการ 
5.2  นักเรียนแกนนําห้องเรียนสีขาว  กรรมการ 
หน้าท่ี :จัดทําโปสเตอร์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) โดยใช้กระดาษเทาขาว 

 ให้สวยงามและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าร่วมเดินรณรงค์และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมเดินรณรงค์วัน
งดสูบบุหรี่โลกห้องละ 2 คน 

6. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
6.1  นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
6.2  นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการ 
หน้าท่ี : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและพิธีการ 

/...7. 
 



7. คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน
7.1  นายพันธพงษ์ 
7.2  นางสาวมณี 
หน้าท่ี : 

1)  ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนต่างๆ 
 2)  บันทึกภาพกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม

8. คณะกรรมการสรุปและประเมินผลกิจกรรม
8.1  นางสุรีย์ 
8.2  นายธราธร 
หน้าท่ี : สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม พร้อมท้ังรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
 

ขอให้คณะกรรมการแต่ละจุดงานปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให้รายงานให้
ผู้บริหารทราบเพ่ือดําเนินการหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี  24 เดือน 

สั่ง ณ วันท่ี 

รงานสัมพันธ์ชุมชน 
 อินทรวิเศษ  ประธานกรรมการ 

แซ่ท่อ   กรรมการ 

ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนต่างๆ  
บันทึกภาพกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม 

คณะกรรมการสรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ศิริรัตน์  ประธานกรรมการ 
สุขะอาคม กรรมการ 

สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม พร้อมท้ังรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

ขอให้คณะกรรมการแต่ละจุดงานปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถและ
บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให้รายงานให้
ผู้บริหารทราบเพ่ือดําเนินการหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551 

สั่ง ณ วันท่ี 24 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม พร้อมท้ังรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 

เต็มกําลังความสามารถและ
บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให้รายงานให้



กําหนดการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม)  
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 

วันพฤหัสท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 7.40 – 8.00 น. - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
เวลา 8.00  - 8.30 น.  - กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

- การแสดงของนักเรียนแกนนํา  
TOBENUMBERONE 

- นักเรียนแกนนํา TO BE NUMBER ONE 
ให้ความรู้นักเรียนเก่ียวกับพิษภัยของบุหรี่และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

- นักเรียนแกนนําTOBENUMBERONE 
มอบป้าย “สถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
ให้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียน 

- ผู้อํานวยการกล่าวให้โอวาทนักเรียน เน่ืองใน                  
วันงดสูบบุหรี่โลก(31 พฤษภาคม) 

- เสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


