
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ท่ี ๓๗ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ , ๒๕๕๓ หมวด ๑ บทท่ัวไป 
ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ ท่ีระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์      
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการและภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การ
ด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีอัตราการขาดเรียนน้อยท่ีสุด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้       

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านบางจาก 
 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๒.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  หัวหน้างานวิชาการ       กรรมการ 
๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานงบประมาณ      กรรมการ 
๒.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ หัวหน้างานการบริหารงานบุคลากร  กรรมการ 
๒.๕ นายอัมพร นันนวล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๒.๖ นายธนนันท์  แย้มพราย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานผู้แทนองค์กร      

            ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๒.๗ นางรัตนา  อ าพันทอง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 
๒.๘ นางวราภรณ์  เทศดนตรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

             กรรมการ 
๒.๙  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
       ๑. ร่วมกันก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพท่ีจ าเป็นต่อการสร้าง
สุขภาพ เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาบริหารงานในสถานศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ 

  ๒. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
  
 
 
 
 
 
 



๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบในแต่ละมำตรฐำนด้ำน/ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 

    ๓.๑ องคป์ระกอบที่ ๑ นโยบำยของโรงเรียน    
           ควำมหมำย  นโยบายของโรงเรียน  หมายถึง  ข้อความท่ีก าหนดทิศทางการด าเนินงาน         

ด้านส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ             
  วัตถุประสงค์  เพื่อให้โรงเรียนมีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพท่ีเกิดจากความเห็นชอบ         

ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน  และเป็นเครื่องน าทางการด าเนินงานท่ีผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ       
ท าใหก้ารด าเนินงานมีความเข้มข้นและชัดเจน มีคณะกรรมการ ดังนี้     

๑. นายตรี ศตสังวัตสร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๒. นายรุจน์ เล่าฮะ  หัวหน้างานวิชาการ       กรรมการ 
๓. นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานงบประมาณ      กรรมการ 
๔. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ  หัวหน้างานการบริหารงานบุคลากร  กรรมการ 
๕. นายอัมพร นันนวล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๖. นายธนนันท์  แย้มพราย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานผู้แทนองค์กร      

            ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๗. นางรัตนา  อ าพันทอง  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 
๘. นางวราภรณ์  เทศดนตรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

             กรรมการ 
๙.  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ      ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
๑. ก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน น านโยบายสู่การปฏิบัติ   
๒. จัดท าแผนงาน  โครงการส่งเสริมสุขภาพ   

 

๓.๒ องคป์ระกอบที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียน    
ควำมหมำย  การบริหารจัดการในโรงเรียน  หมายถึง  การจัดองค์กรและระบบบริหารงาน เพื่อให้

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความต่อเนื่อง    
วัตถุประสงค์  เพื่อใหโ้รงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ  ในด้าน

การวางแผนโครงการ  การจัดองค์กร  และการประเมินผลภายใต้การเช่ือมโยงประสานงานระหว่าง บุคคลต่าง ๆ      
ท่ีรู้บทบาทหน้าท่ีชัดเจนท้ังของตนและภาคีต่าง ๆ ในชุมชนโรงเรียน มีคณะกรรมการ  ดังนี้     

๓.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๓.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  หัวหน้างานวิชาการ       กรรมการ 
๓.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานงบประมาณ      กรรมการ 
๓.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ หัวหน้างานการบริหารงานบุคลากร  กรรมการ 
๓.๕ นายอัมพร นันนวล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๖. นายธนนันท์  แย้มพราย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานผู้แทนองค์กร      

            ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๗. นางรัตนา  อ าพันทอง  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 
๘. นางวราภรณ์  เทศดนตรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

             กรรมการ 
๓.๙  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ    ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้ำที่   
๑. ก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน น านโยบายสู่การปฏิบัติ   
๒. จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ   
๓. จัดองค์กรรองรับแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ   
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

๓.๓ องค์ประกอบที่ ๓ โครงกำรร่วมระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน    
ควำมหมำย  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรม     

ส่งเสริมสุขภาพที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชน    
วัตถุประสงค์  เพื่อให้โรงเรียนได้มีการด าเนินโครงการ  หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคี

ต่าง ๆ ในชุมชน  ต้ังแต่เริ่มวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหา ร่วมวางแผนในการด าเนินงานร่วมด าเนินการ       
ร่วมตรวจสอบทบทวน  ร่วมแก้ไข  พัฒนาและปรับปรุง มีคณะกรรมการ  ดังนี้    

   ๑. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   ๕. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒. นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

   ๑๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๑๖. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๗. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๘. นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๙. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒๐. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๑. นางสุรินพร พานิชย์  ช่างสี ๓    กรรมการ 

   ๒๒. นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒๓. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๔. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๕. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 

   ๒๖. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒๗. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ร่วมวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหา วางแผน  ด าเนินการ  ตรวจสอบ  ทบทวน  
พัฒนา และปรับปรุง โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 



๓.๔ องค์ประกอบที่ ๔ กำรจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภำพ   
ควำมหมำย  การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ  หมายถึง  การจัดการ  ควบคุม  ดูแล  

ปรับปรุงภาวะต่าง ๆ และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ
กาย  จิต และสังคมรวมถึงการป้องกันโรคและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งต่อนักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียน    

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล 
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อก าหนดมาตรการควบคุมดูแลส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีคณะกรรมการ  ดังนี้       

๑. นายตรี ศตสังวัตสร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๒. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   ๖. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
   ๗. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๘. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๓. นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๗. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๘. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๙. นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒๐. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒๑. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๒. นางสุรินพร พานิชย์  ช่างสี ๓    กรรมการ 

   ๒๓. นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒๔. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๖. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 

   ๒๗. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดการ  ควบคุม  ดูแล  ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพให้ถูกสุขลักษณะ 
 

๓.๕ องคป์ระกอบที่ ๕ บริกำรอนำมัยโรงเรียน    
ควำมหมำย  บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดให้มีบริการสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน   

ท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน ได้แก ่การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในโรงเรียน    



วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นจากครู และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข มีคณะกรรมการ  ดังนี้       

๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ     ครูช านาญการ           ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปริชมน   สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.๑     กรรมการ 
๓. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 

มีหน้ำที่  จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และจัดบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
 

๓.๖ องค์ประกอบที่ ๖ สุขศึกษำในโรงเรียน    
ควำมหมำย  สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึกษาท้ังใน หลักสูตร

การศึกษาและผ่านทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึกปฏิบัติ ท่ีน าไปสู่การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสุขภาพ (Health Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills)        
มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมติดตัวไปสู่วัยผู้ใหญ่ มีคณะกรรมการ  ดังนี้ 

            ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   ๖. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 

   ๑๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๓. นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๗. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๘. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๙. นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒๐. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒๑. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๒. นางสุรินพร พานิชย์  ช่างสี ๓    กรรมการ 

   ๒๓. นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒๔. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๖. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๗. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้ำที่   ให้ความรู้และสร้างเสริมเจตคติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ทักษะท่ีจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับสุขบัญญัติ และจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียนท่ีสร้างทักษะสุขภาพ และทักษะชีวิต 

 
๓.๗ องค์ประกอบที่ ๗ โภชนำกำรและอำหำรปลอดภัย    

ควำมหมำย  โภชนาการ และอาหารท่ีปลอดภัย  หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียน มีภาวะการ
เจริญเติบโตสมวัย โดยจัดให้มีอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัยใหก้ับนักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหม้ีการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ เช่น  โรคขาดโปรตีน 
และพลังงาน โรคอ้วน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก       

เพื่อใหน้ักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ มีความปลอดภัยใน
การบริโภค  เพื่อใหม้ีสถานท่ีรับประทานอาหาร ปรุงอาหาร และจ าหน่ายอาหาร ท่ีถูกสุขลักษณะ มีคณะกรรมการ  
ดังนี้       

            ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   ๖. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 

   ๑๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๓. นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๗. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๘. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๙. นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒๐. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๑. นางสุรินพร พานิชย์  ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒๒. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๓. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๔. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๕. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ 
๒๖. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ  ประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน แก้ปัญหาด้านโภชนาการ
ของนักเรียน  ด าเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตามแบบส ารวจของกรมอนามัย และควบคุมดูแล       
ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะสารปนเปื้อน เช่น จุลินทรีย์ สารอันตรายท่ีผสมหรือปนเปื้อนในอาหาร 
เช่น บอแรกซ์ ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว 



๓.๘ องค์ประกอบที่ ๘ กำรออกก ำลังกำย กีฬำ และนันทนำกำร    
ควำมหมำย  การออกก าลังกาย  กีฬา และนันทนาการ  หมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุน          

ใหน้ักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเพิ่มโครงสร้างเวลาเรียนของกลุ่ม สาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดสถานท่ี อุปกรณ์ และกิจกรรมการออกก าลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ ตลอดจน
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามาใช้สถานท่ีและอุปกรณ์ หรือเข้าร่วม กิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม    

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มโครงสร้างเวลาเรียนของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา     
เพื่อให้มีสถานท่ี  อุปกรณ์ รวมท้ังกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ อย่างเหมาะสม    

เพื่อส่งเสริมให้เกิดชมรม ชุมนุม/กลุ่มออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการขึ้น ในโรงเรียน และเพื่อด าเนินการให้
นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคณะกรรมการ ดังนี้       

           ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๖. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   ๗. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๘. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๓. นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๗. นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๘. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๙. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

   ๒๐. นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒๑. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๒. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๓. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ส าหรับนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย กีฬา  
และนันทนาการเป็นตัวน า  ตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย 

 
 
 



๓.๙ องค์ประกอบที่ ๙ กำรให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนทำงสังคม    
ควำมหมำย  การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ระบบบริการให้ค าปรึกษา แนะ

แนว และช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และภาวะเส่ียง รวมท้ังพฤติกรรมเส่ียงของ นักเรียน    
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีปัญหาได้รับการช่วยเหลือจากระบบบริการของโรงเรียน        

โดยความร่วมมือของครู  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและผู้เกี่ยวขอ้งในชุมชน มีคณะกรรมการ  ดังนี้       
๑. นายตรี ศตสังวัตสร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   

           ๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   ๖. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒. นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๗. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๘. นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๙. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒๐. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

   ๒๑. นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒๒. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๓. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๔. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒๕. นายธนนันท์  แย้มพราย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานผู้แทนองค์กร      

            ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๒๖. นางรัตนา  อ าพันทอง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 
๒๗. นางวราภรณ์  เทศดนตรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

             กรรมการ 
๒๘. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา แนะแนว และช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ภาวะ เส่ียง รวมท้ังพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน 

 
 



๓.๑๐ องค์ประกอบที่ ๑๐ กำรสง่เสริมสุขภำพบุคลำกรในโรงเรียน    
ควำมหมำย  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ กระตุ้น 

ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและเป็นแบบอย่างท่ีดี   
แกน่ักเรียนในโรงเรียน    

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการประเมินสุขภาพ  ปรับเปล่ียน พฤติกรรม      
ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน มีคณะกรรมการ  ดังนี้       

๑. นายตรี ศตสังวัตสร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๐. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๑. นางรัตนา  อ าพันทอง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 
๑๒. นางวราภรณ์  เทศดนตรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

             กรรมการ 
           ๑๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ    

ท่ีเหมาะสม ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 
ขอใหผู้้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย เสียสละ อุทิศ ทุ่มเท ประชุม ปรึกษาหารือ 

และปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน และราชการตอ่ไป 
 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง  

 
                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

                  ลงช่ือ 
                       (นายตรี ศตสังวัตสร์)  

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 


