คำสั่งโรงเรียนเทศบาลท่าพระ
ที่ ๑๕ / ๒๕๖๔
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา 25๖๔
...............................................................................................
เพื่อให้การดำเนินงาน การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มาตราที่ ๓๙ (๑) ว่าด้วยการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและสถานศึกษาและพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
๑.๒ รพ.สต.หนองบัวดีหมี จังหวัดขอนแก่น
๑.๓ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
๑.๔ พระราชประสิทธิคุณ
ประธานกรรมการสถานศึกษา
๑.๕ พระธนพล อินทปัญญโญ(คำมั่น)
๑.๖ นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๑.๗ นายกิ่งฟ้า จันทร์มหา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
มีหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ คัดกรองครู
นักเรียน บุคลากร เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจ
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
๒.๑ กิจกรรมประกาศนโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้
อำนวยการโรงเรียน
๒.๑.๒ นางสาวอมรพรรณ พันนาเคน
หัวหน้างานวิชาการ
๒.๑.๓ นายกัมปนาท
แพงถิ่น
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๒.๑.๔ นางกิ่งแก้ว
โพธิ์กะต้น
หัวหน้างานกลุ่มงานกิจการนักเรียน
๒.๑.๕ นางวีณา
มะปะเต
หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๒.๑.๖ นางพิสมัย
อ่างบุญตา
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน
๒.๑.๗ นายกิ่งฟ้า
จันทร์มหา
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา
๒.๑.๘ นางสาวเทพศิรินทร์ ผิวเมืองปัก เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มีหน้าที่ จัดพิมพ์ ประกาศ และเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ภายใต้นโยบาย “โรงเรียนปลอด
บุหรี่” จัดหาและทำป้ายไวนิล ป้ายผ้า โปสเตอร์ สื่อรณรงค์ จัดทำหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ให้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้นโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
๒.๒ ฝ่ายกิจกรรมเสริมสร้างประสานความเข้าใจ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นางพรรณี แพนพา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑
๒.๒.๒ นางสาวพิศมัย อ่างบุญตา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒
๒.๒.๓ นางอนงค์ลักษณ์ แก้วน้ำผุด
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓
๒.๒.๔ นางสาวเทพศิรินทร์ ผิวเมืองปัก
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑
๒.๒.๕ นางมาลีรัตน์ สุนทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒
๒.๒.๖ นางทับทิม วิเศษชาติ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓
๒.๒.๗ นางกิ่งแก้ว โพธิ์กะต้น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๒.๘ นางสาวสุกัญญา ช่างหล่อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๒.๒.๙ นางสาววรรณภา ฝ่ายเคนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒.๒.๑๐ นางสาวบริมาส
ต่อเติมตะกูล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๒.๒.๑๑ นายกัมปนาท
แพงถิ่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๒.๒.๑๒ นางสาวอมรพรรณ พันนาเคน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีหน้าที่ ทำความเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” กับ
ผู้ปกครองนักเรียนในโอกาสท่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นำเรื่องบุหรี่ไปจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ชีวิต เช่น แนะแนว โฮมรูม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
๓. คณะกรรมการกิจกรรมบูรณาการ ประกอบด้วย
๓.๑ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๒ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓.๓ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓.๔ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓.๕ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓.๖ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๗ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓.๘ ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓.๙ ครูที่สอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีหน้าที่ นำเรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่ไปบูรณาการสอนนักเรียนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์
อันสูงสุดแก่นักเรียนและทางโรงเรียนต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

ประกาศโรงเรียนเทศบาลท่าพระ
เรื่อง การประกาศนโยบายโรงเรียนเทศบาลท่าพระ เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เนื ่ อ งด้ ว ยรั ฐ บาลได้ ก ำหนดให้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด เป็ น วาระแห่ ง ชาติ แ ละ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงศึกษาได้ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา นั้น
โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่
และแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยเฉพาะบุหรี่ เพราะเป็นสารเสพติดเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุในการเสพสิ่งเสพ
ติดอื่นๆได้ ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลท่าพระ จึงมีนโยบายให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โดยมีข้อ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑.ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีการกำหนด
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่และแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุขโดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
๒.ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีการกำหนด
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่และแอลกอฮอล์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์ เป็นประจำทุกปีการศึกษา
๓.มีมาตรการ คัดกรอง เฝ้าติดตาม ควบคุมนักเรียนกลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยง และดูแลนักเรียนกลุ่มปกติ
อย่างเข้มแข็งและมีมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ด้วย
ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตร
๔.ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย บริเวณประตูหน้า -หลังโรงเรียน และบริเวณ
อาคารทางเดินอย่างชัดเจน
๕.ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ฝ่าฝืนมีมาตรการลงโทษ หากเป็นนักเรียนให้มีมาตรการลงโทษ
ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หากเป็นครูและ
บุคลากรให้มีมาตรการลงโทษตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวิ นัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีโทษปรับไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ตามที่กฎหมาย
กำหนด
๖.โรงเรียนมีการประสานงานความร่วมมือกับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข สถานีตำรวจองค์กร
และชมรมต่างๆในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดละเลิกสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์
๗.ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สรุปรายงานต้นสังกัดเพื่อสรุปผลรายงาน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

