
 
ค ำสั่งโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม 

ที่  ๑๒/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

“กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กำรซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ” 
.............................................. 

 ด้วยโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยเบื้องต้น กำรซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ ในภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ครู บุลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนมี 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องของอัคคีภัย กำรป้องกันและกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้ได้ใน  
สถำนกำรณ์จริง เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ บรรลุผล
ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จึงอำศัยอ ำนำจตำม พระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  ทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำมควำมใน มำตรำ ๒๗ แต่งตั้ง
คณะด ำเนินงำนจัดกิจกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กำรซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ      ประกอบด้วย 

๑.๑  นำยวิทยำ      กรแก้ว       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                  ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยค ำตัน  ป้องศรี            รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร     รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓  นำยบุญศักดิ์  ทำนะเวช      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป       กรรมกำร 
๑.๔  นำยชุมพร  เวชกำมำ         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        กรรมกำร 
๑.๕  นำยบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กรรมกำร 
๑.๖  นำงสำวศิริพร รูปทอง        พนักงำนรำชกำร                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๗  นำงสำวธนำพร ผุดผ่อง       ครอัูตรำจ้ำง           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  อ ำนวยกำรประชุม ปรึกษำหำรือให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กำรซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ  ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๕ ให้ด ำเนินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์  มอบหมำย
แบ่งภำระงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบ และให้ด ำเนินงำนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๒. คณะกรรมก ารจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย 

๒.๑  นำยบุญศักดิ์ ทำนะเวช  ครู คศ.๓   ประธำนกรรมกำร 
๒.๒  นำยกฤตชำญ เสำเวียง          ครคูศ.๑    รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓  นำยวิชิต โพธิ์ขำว  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
๒.๔  นำยชัยณรงค์ บัวจันทร์   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 



 

 
๒.๕  นำยบุญธรรม กันทะเชียร        ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำร 

๒.๖  นำงสำวศศินำ งิ้วลำย          ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

๒.๗  นำงสำวธนำพร ผุดผ่อง          ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมระบบแสง เสียง   จัดเตรียมควำมพร้อมของหอประชุม

ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้กิจกรรมด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

๓.๑.๑ นำยวิชิต โพธิ์ขำว       ครูผู้ช่วย  ประธำนกรรมกำร 
๓.๑.๒ นำยบุญธรรม กันทะเชียร        ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร  
๓.๑.๓ นำงสำวศศินำ งิ้วลำย            ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  

๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  
๓.๒.๑ นำงณัฏตยำ   บุตรดี      ครู คศ.๓   ประธำนกรรมกำร  
๓.๒.๒ นำงสำวสุจิตรำ  ดวงสนิท        ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๓.๒.๓ นำงสำวชญำภำ โสมณวัฒน์      ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
๓.๓.๑ นำงอุไร พุ่มดี       ครู คศ.๓   ประธำนกรรมกำร  
๓.๓.๒ นำงสำวกัญชลัช ศรีลำมำ      ครู คศ.๓  กรรมกำร  
๓.๓.๓ นำงสำวนรำวดี ศรีเนตร       ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๓.๓.๔ นำงสำวศิริพร รูปทอง      พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 

๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
๓.๔.๑ นำงสำวจันทร์ทิมำ  ภะวัง         ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร  
๓.๔.๒ นำงวีรณำ หลำยวิวัฒน์       ครู คศ.๑  กรรมกำร  
๓.๔.๓ นำยกฤตชำญ เสำเวียง             ครู คศ.๑  กรรมกำร  

๓.๕ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  
๓.๕.๑ นำยบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์           ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร  
๓.๕.๒ นำยชุมพร  เวชกำมำ               ครู คศ.๓   กรรมกำร 
๓.๕.๓  นำงสำวนรมน ศรีตระบุตร         ครูผู้ช่วย  กรรมกำร  

๓.๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  
๓.๖.๑ นำยค ำตัน  ป้องศรี                 ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร  
๓.๖.๒ นำยบุญศักดิ์ ทำนะเวช        ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๓.๖.๓ นำยชัยณรงค์ บัวจันทร์         พนักงำนรำชกำร กรรมกำร  
๓.๖.๔ นำงสำวธนำพร ผุดผ่อง            ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร  



 

 
มีหน้าที่ ก ำกับ ดูแลนักเรียนให้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมก ำหนดกำร ให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
วิทยำกร แจกแบบประเมินควำมพึงพอใจให้กับนักเรียน รวมทั้งเก็บรวบรวมและน ำส่งคณะกรรมกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประกอบด้วย  

๔.๑ นำงสำวสุจิตรำ ดวงสนิท ครู คศ.๑  ประธำนกรรมกำร  
๔.๒ นำงสำวศิริพร รูปทอง พนักงำนรำชกำร           กรรมกำร  

มีหน  าที ่ด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรท่ีวำงไว้ จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
๕. คณะกรรมการคัดกรอง ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

๕.๑ นำงสำวธนำพร ผุดผ่อง ครูอัตรำจ้ำง    ประธำนกรรมกำร 

๕.๒ นำงสำวศศินำ งิ้วลำย ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับเป็นจุดคัดกรอง ป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ๒๐๑๙ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับจุดคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือ และหน้ำกำกอนำมัย 
จัดเตรียมแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเข้ำ – ออก บริเวณจุดคัดกรอง ประจ ำจุดคัดกรอง เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ และ
รับลงทะเบียนเข้ำออก 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย  

๖.๑ นำงณัฏตยำ   บุตรดี                   ครู คศ.๓           ประธำนกรรมกำร 
๖.๒ นำงสำวนรมน ศรีตระบุตร        ครูผูช้่วย  กรรมกำร  
๖.๓ นำงสำวศศินำ งิ้วลำย         ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๖.๔ นำงสำวธนำพร ผุดผ่อง                  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

มีหน  าที ่จัดเตรียมอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ส ำหรับวิทยำกร และครู  
 
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย  

๗.๑ นำยบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์           ครู คศ.๓   ประธำนกรรมกำร  
๗.๒ นำยกฤตชำญ เสำเวียง             ครู คศ.๑  กรรมกำร  
๗.๓ นำงสำวนรมน ศรีตระบุตร         ครูผู้ช่วย  กรรมกำร  

มีหน้าที ่เบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม 
  
๘. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบด้วย  

๘.๑ นำยกฤตชำญ เสำเวียง            ครู คศ.๑  ประธำนกรรมกำร 
๘.๒ นำงวีรณำ หลำยวิวัฒน์            ครู คศ.๑  กรรมกำร 

มีหน  าที ่บันทึกภำพตลอดกิจกรรม และส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน  



 

 
 
๙. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

๙.๑ นำยบุญศักดิ์ ทำนะเวช        ครู คศ.๓   ประธำนกรรมกำร  
๙.๒ นำงสำวศิริพร รูปทอง          พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร  
๙.๓ นำงสำวธนำพร ผุดผ่อง       ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที ่สรุปผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือรำยงำนให้สถำนศึกษำทรำบ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ให้งำนดังกล่ำวส ำเร็จ ลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียน และ
รำชกำรสืบไป  
       ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรต่อไป 

 
สั่ง ณ วันที่  ๑  เดือน กุมภำพันธุ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
                                        
 
                  (นำยวิทยำ กรแก้ว) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ก าหนดการงานกิจกรรม 

การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื องต้น การซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๓  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ หอประชุมโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
**************************************************************************************** 

เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.     นักเรียน ลงทะเบียน บริเวณหอประชุม 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    พิธีเปิดกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กำรซ้อมดับเพลิงและ 
                                    กำรอพยพหนีไฟ ภำคเรียนที่ ๑     ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
              โดย นำยวิทยำ กรแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม 
เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    ภำคทฤษฎี  

- กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
- กำรให้ควำมรู้กำรซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ 

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทำนอำหำร 
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    ภำคปฏิบัติ  

- กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
- กำรให้ควำมรู้กำรซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ 

 เวลำ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    สรุปกิจกรรม และท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 
 

      ************************************************************************************* 
            หมำยเหตุ เวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


