
 
 

 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ท่ี ๒๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

เพื่อให้การด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีอัตรา     
การขาดเรียนน้อยที่สุด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โรงเรียนบ้าน
บางจาก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้       

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบางจาก 
 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
๒.๑ นายตรี ศตสังวตัสร ์         ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ   
๒.๒ นางกิ่งดาว  เทือกขนัตี       รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ   
๒.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ       หัวหน้างานวิชาการ        กรรมการ 
๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา       หัวหน้างานการเงิน       กรรมการ 
๒.๕ นายประวตัิ ทาสะโก       หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
๒.๖ นายธนนันท ์ แย้มพราย      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๒.๗ นางรัตนา  อ าพันทอง      นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ     กรรมการ 

                  ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบางจาก    
๒.๘ นางวราภรณ์  เทศดนตร ี           เจา้พนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 

                  โรงพยาบาลบางจาก        กรรมการ 
๒.๙  นายวุฒิพรรณ  คณาญาต ิ         คร ูคศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

หนำ้ที่ 
       ๑. ร่วมกันก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่จ าเป็นต่อการสร้าง
สุขภาพ เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาบริหารงานในสถานศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ 

  ๒. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
  
 

๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบในแต่ละมำตรฐำนด้ำน/ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 

    องคป์ระกอบที่ ๑ นโยบำยของโรงเรียน    
           ควำมหมำย  นโยบายของโรงเรียน  หมายถึง  ข้อความที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน         

ด้านส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ             



 
 

  วัตถุประสงค์  เพื่อให้โรงเรียนมีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดจากความเห็นชอบ         
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  และเป็นเครื่องน าทางการด าเนินงานที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ       
ท าให้การด าเนินงานมีความเข้มข้นและชัดเจน มีคณะกรรมการ ดังนี้     

๓.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์             ผูอ้ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ   
๓.๒ นางกิ่งดาว  เทือกขันตี       รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานฯ   
๓.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ       หัวหน้างานวิชาการ        กรรมการ 
๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา       หัวหน้างานงบประมาณ       กรรมการ 
๓.๕ นายประวตัิ ทาสะโก       หัวหน้างานบริหารทัว่ไป     กรรมการ 
๓.๖ นายธนนันท์  แย้มพราย      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ    

     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๗ นางรัตนา  อ าพันทอง      นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ    กรรมการ 

       ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบางจาก   
๓.๘ นางวราภรณ์  เทศดนตรี           เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข           กรรมการ 

     ช านาญงาน โรงพยาบาลบางจาก      
๓.๙ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ         ครู คศ.๑                  กรรมการและเลขานุการ 

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

 

องคป์ระกอบที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียน    
ควำมหมำย  การบริหารจัดการในโรงเรียน  หมายถึง  การจัดองค์กรและระบบบริหารงาน เพื่อให้

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความต่อเน่ือง    
วัตถุประสงค์  เพื่อใหโ้รงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ  ในด้าน

การวางแผนโครงการ  การจัดองค์กร  และการประเมินผลภายใต้การเชื่อมโยงประสานงานระหว่าง บุคคลต่าง ๆ      
ที่รู้บทบาทหน้าที่ชัดเจนทั้งของตนและภาคีต่าง ๆ ในชุมชนโรงเรียน มีคณะกรรมการ  ดังนี้     

๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์             ผูอ้ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ   
๒.๒ นางกิ่งดาว  เทือกขันตี       รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานฯ   
๒.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ       หัวหน้างานวิชาการ        กรรมการ 
๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา       หัวหน้างานงบประมาณ       กรรมการ 
๒.๕ นายประวตัิ ทาสะโก       หัวหน้างานบริหารทัว่ไป     กรรมการ 
๒.๖ นายธนนันท์  แย้มพราย      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ    

     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๗ นางรัตนา  อ าพันทอง      นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ    กรรมการ 

       ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบางจาก   
๒.๘ นางวราภรณ์  เทศดนตรี           เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข           กรรมการ 

     ช านาญงาน โรงพยาบาลบางจาก      
๒.๙ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ         ครู คศ.๑                  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
 

หนำ้ที่   
๑. ก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน น านโยบายสู่การปฏิบัติ   
๒. จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ   
๓. จัดองค์กรรองรับแผนงาน โครงการส่งเสรมิสุขภาพ   
๔. นิเทศ ตดิตามและประเมินผล 
 

องค์ประกอบที่ ๓ โครงกำรร่วมระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน    
ควำมหมำย  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรม     

ส่งเสริมสุขภาพที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชน    
วัตถุประสงค์  เพื่อให้โรงเรียนได้มีการด าเนินโครงการ  หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคี

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

๓.๑ นายประวตัิ ทาสะโก       ครู ผู้ชว่ย    ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ       ครู คศ.๑       รองประธานฯ 
๓.๓ นางสาววราพัฒน์ จิระอรุณพัฒน์     ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๔ นางสมพิศ สินเปรม       ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ      ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการ 
๓.๗ นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๓.๘ นางฉววีรรณ เดชเดชา  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพรพิไล ธกิาร  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๓.๑๑ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๑๒ นายอัมพร นันนวล   ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพวงพะยอม บัลลังค์  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๓.๑๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวปิยภร สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ     ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๑๙ นายชัยฤทธิ์ สวา่งใจ  ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๓.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวจันทรกร วรทรัพย์    ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ    ครู ธุรการ   กรรมการ 
๓.๒๔ นางสุรินพร  พานิชย์      ช่างสี ๑ ระดับ ๒    กรรมการ 
๓.๒๕ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง      ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

หนำ้ที่  รว่มวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหา วางแผน  ด าเนินการ  ตรวจสอบ  ทบทวน  พัฒนา และ
ปรับปรุง โครงการรว่มระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 



 
 

องค์ประกอบที่ ๔ กำรจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อตอ่สุขภำพ   
ควำมหมำย  การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ  หมายถึง  การจัดการ  ควบคุม  ดูแล  

ปรับปรุงภาวะต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ
กาย  จิต และสังคมรวมถึงการป้องกันโรคและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อนกัเรียนและบุคลากร ในโรงเรียน    

วัตถุประสงค์  เพื่อให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อก าหนดมาตรการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีคณะกรรมการ  ดังนี้       

๔.๑ นายตรี ศตสังวตัสร ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๔.๒ นางกิ่งดาว  เทือกขันตี         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานฯ   
๔.๓ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง      ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๔.๔ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ       ครู คศ.๑       กรรมการ 
๔.๕ นางสาววราพัฒน์ จิระอรุณพัฒน์     ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๖ นางสมพิศ สินเปรม       ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๗ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ      ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการ 
๔.๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๔.๑๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวพรพิไล ธกิาร  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๑๓ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๑๔ นายอัมพร นันนวล   ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวพวงพะยอม บัลลังค์  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๑๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๑๘ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาวปิยภร สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ     ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔.๒๑ นายชัยฤทธิ์ สวา่งใจ  ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๔.๒๓ นางสาวจันทรกร วรทรัพย์    ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๔.๒๔ นางสาวจริยา จันทร์แดง      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๔.๒๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ    ครู ธุรการ   กรรมการ 
๔.๒๖ นางสุรินพร  พานิชย์      ช่างสี ๑ ระดับ ๒    กรรมการ 
๔.๒๗ นายประวัติ ทาสะโก      ครู ผู้ชว่ย    กรรมการและเลขานุการ 

หนำ้ที่ จัดการ  ควบคุม  ดูแล  ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพให้ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
 



 
 

องคป์ระกอบที่ ๕ บริกำรอนำมัยโรงเรียน    
ควำมหมำย  บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดให้มีบริการสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน   

ที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน ได้แก่ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในโรงเรียน    

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นจากครู และเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข มีคณะกรรมการ  ดังนี้       

๕.๑ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ          ครู คศ.๑             ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวปริชมน   สาอาจ        ครู อัตราจ้าง สพป.สป.๑       กรรมการและเลขานุการ 

หนำ้ที่ จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และจัดบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
 

องค์ประกอบที่ ๖ สุขศึกษำในโรงเรียน    
ควำมหมำย  สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึกษาทั้งใน หลักสูตร

การศึกษาและผ่านทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึกปฏิบัติ ที่น าไปสู่การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี    

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

๖.๑ นายวุฒพิรรณ  คณาญาติ       ครู คศ.๑       ประธานกรรมการ   
๖.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง      ครู ช านาญการพิเศษ    รองประธานฯ 
๖.๓ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ       ครู คศ.๑       กรรมการ 
๖.๔ นางสาววราพัฒน์ จิระอรุณพัฒน์     ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๕ นางสมพิศ สินเปรม       ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ      ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการ 
๖.๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๖.๙ นางฉววีรรณ เดชเดชา  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวพรพิไล ธกิาร  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑๒ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๑๓ นายอัมพร นันนวล   ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวพวงพะยอม บัลลังค์  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖.๑๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑๗ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวปิยภร สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๙ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ     ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖.๒๐ นายชัยฤทธิ์ สวา่งใจ  ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๖.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๖.๒๒ นางสาวจันทรกร วรทรัพย์    ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๖.๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 



 
 

๖.๒๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ    ครู ธุรการ   กรรมการ 
๖.๒๕ นางสุรินพร  พานิชย์      ช่างสี ๑ ระดับ ๒    กรรมการ 
๖.๒๖ นายประวัติ ทาสะโก      ครู ผู้ชว่ย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ความรู้และสร้างเสริมเจตคติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ          
ที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับสุขบัญญัติ  และจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียนที่สร้างทักษะสุขภาพ และทักษะชีวิต 

 
องค์ประกอบที่ ๗ โภชนำกำรและอำหำรปลอดภัย    

ควำมหมำย  โภชนาการ และอาหารที่ปลอดภัย  หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียน มีภาวะการ
เจริญเติบโตสมวัย โดยจัดให้มีอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ  สะอาด  ปลอดภัยให้กับนักเรียนและ บุคลากรใน
โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ เช่น  โรคขาดโปรตีน 
และพลังงาน โรคอ้วน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก       

เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ มีความปลอดภัยใน
การบริโภค  เพื่อให้มีสถานที่รับประทานอาหาร ปรุงอาหาร และจ าหน่ายอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ มีคณะกรรมการ  
ดังนี้       

๗.๑ นายวุฒพิรรณ   คณาญาติ  ครู คศ.๑            ประธานกรรมการ             
๗.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง  ครู คศ.๓            รองประธานฯ 
๗.๓ นางสมพิศ  สินเปรม   ครู คศ.๓            กรรมการ 
๗.๔ นายชัยฤทธิ ์สวา่งใจ   ครู คศ.๓            กรรมการ 
๗.๕ นางจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ  ครู คศ.๒            กรรมการ 
๗.๖ นางสุภาพ อาจนนลา   ครู คศ.๒            กรรมการ 
๗.๗ นางสาวปิยภร สาล ี   ครู คศ.๑            กรรมการ 
๗.๘ นายประวตัิ ทาสะโก   ครู ผู้ชว่ย            กรรมการ 
๗.๙ นางสรุินพร พานิชย ์   ช่างสี ๑ ระดับ ๒            กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑      กรรมการและเลขานุการ 

หนำ้ที่  ใหค้วามรู้เรื่องโภชนาการ  ประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน แกปั้ญหาด้านโภชนาการของนักเรียน  
ด าเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตามแบบส ารวจของกรมอนามัย และควบคุมดูแล ด้านความปลอดภัย
ของอาหาร โดยเฉพาะสารปนเปื้อน เช่น จุลินทรีย์ สารอันตรายที่ผสมหรือปนเปื้อนในอาหาร เช่น บอแรกซ์ ยาฆ่า
แมลง สารฟอกขาว 

 
องค์ประกอบที่ ๘ กำรออกก ำลังกำย กีฬำ และนันทนำกำร    

ควำมหมำย  การออกก าลังกาย  กีฬา และนันทนาการ  หมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุน          
ใหน้ักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเพิ่มโครงสร้างเวลาเรียนของกลุ่ม สาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดสถานที่ อุปกรณ์ และกิจกรรมการออกก าลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ ตลอดจน
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามาใช้สถานที่และอุปกรณ์ หรือเข้าร่วม กิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม    

 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มโครงสร้างเวลาเรียนของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา     
เพื่อให้มีสถานที่  อุปกรณ์ รวมทั้งกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ อย่างเหมาะสม    

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

๘.๑ นายตรี ศตสังวตัสร ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๘.๒ นางกิ่งดาว  เทือกขันตี         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานฯ   
๘.๓ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง      ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๘.๔ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ       ครู คศ.๑       กรรมการ 
๘.๕ นางสาววราพัฒน์ จิระอรุณพัฒน์     ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๘.๖ นางสมพิศ สินเปรม       ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘.๗ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ      ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๘.๘ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการ 
๘.๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๘.๑๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๘.๑๒ นางสาวพรพิไล ธกิาร  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๘.๑๓ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘.๑๔ นายอัมพร นันนวล   ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวพวงพะยอม บัลลังค์  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๘.๑๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๘.๑๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๘.๑๘ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๘.๑๙ นางสาวปิยภร สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๒๐ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ     ครู คศ.๒   กรรมการ 
๘.๒๑ นายชัยฤทธิ์ สวา่งใจ  ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๘.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๘.๒๓ นางสาวจันทรกร วรทรัพย์    ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๘.๒๔ นางสาวจริยา จันทร์แดง      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๘.๒๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ    ครู ธุรการ   กรรมการ 
๘.๒๖ นางสุรินพร  พานิชย์      ช่างสี ๑ ระดับ ๒    กรรมการ 
๘.๒๗ นายประวัติ ทาสะโก      ครู ผู้ชว่ย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ส าหรับนักเรียนบุคลากร         
ในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย กีฬา  และ
นันทนาการเป็นตัวน า  ตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย 

 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ ๙ กำรให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนทำงสังคม    
ควำมหมำย  การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ระบบบริการให้ค าปรึกษา แนะ

แนว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และภาวะเสี่ยง รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของ นักเรียน    
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือจากระบบบริการของโรงเรียน        

โดยความร่วมมือของครู  เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวขอ้งในชุมชน มีคณะกรรมการ  ดังนี้       
๙.๑ นายตรี ศตสังวตัสร ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๙.๒ นางกิ่งดาว  เทือกขันตี         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานฯ   
๙.๓ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง      ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๙.๔ นางสาววราพัฒน์ จิระอรุณพัฒน์     ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๙.๕ นางสมพิศ สินเปรม       ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ      ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๙.๗ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการ 
๙.๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๙.๙ นางฉววีรรณ เดชเดชา  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๙.๑๑ นางสาวพรพิไล ธกิาร  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๙.๑๒ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.๑๓ นายอัมพร นันนวล   ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๙.๑๔ นางสาวพวงพะยอม บัลลังค์  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๙.๑๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๙.๑๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๙.๑๗ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๙.๑๘ นางสาวปิยภร สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๑๙ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ     ครู คศ.๒   กรรมการ 
๙.๒๐ นายชัยฤทธิ์ สวา่งใจ  ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๙.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๙.๒๒ นางสาวจันทรกร วรทรัพย์    ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๙.๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๙.๒๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ    ครู ธุรการ   กรรมการ 
๙.๒๕ นางสุรินพร  พานิชย์      ช่างสี ๑ ระดับ ๒    กรรมการ 
๙.๒๖ นายประวัติ ทาสะโก      ครู ผู้ชว่ย    กรรมการ 
๙.๒๘ นางรัตนา  อ าพันทอง       นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ   กรรมการ 

        ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบางจาก   
๙.๒๙ นางวราภรณ์  เทศดนตรี       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 

      โรงพยาบาลบางจาก   กรรมการ 
๙.๓๐ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ       ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะแนว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และภาวะ เสี่ยง 
รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน 

 



 
 

องค์ประกอบที่ ๑๐ กำรส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรในโรงเรียน    
ควำมหมำย  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ กระตุ้น 

ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี   
แกน่ักเรียนในโรงเรียน    

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการประเมินสุขภาพ  ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม      
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน มีคณะกรรมการ  ดังนี้       

๑๐.๑ นายตร ีศตสังวัตสร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๑๐.๒ นางกิ่งดาว  เทือกขันตี         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานฯ   
๑๐.๓ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง      ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาววราพัฒน์ จิระอรุณพัฒน์     ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๐.๕ นางสมพิศ สินเปรม      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ      ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการ 
๑๐.๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๑๐.๙ นางฉววีรรณ เดชเดชา  ครู อตัราจ้าง   กรรมการ 
๑๐.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๒ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐.๑๓ นายอัมพร นันนวล  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๔ นางสาวพวงพะยอม บัลลังค์ ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๐.๑๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๗ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๘ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๑๙ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ     ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๐.๒๐ นายชัยฤทธิ์ สวา่งใจ  ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๑๐.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา      ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๑๐.๒๒ นางสาวจันทรกร วรทรัพย์  ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๑๐.๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง    ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๑๐.๒๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ  ครู ธุรการ   กรรมการ 
๑๐.๒๕ นางสุรินพร  พานิชย์      ช่างสี ๑ ระดับ ๒    กรรมการ 
๑๐.๒๖ นายประวัต ิทาสะโก      ครู ผู้ชว่ย    กรรมการ 
๑๐.๒๗ นางรัตนา  อ าพันทอง       นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ   กรรมการ 

        ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบางจาก   
๑๐.๒๘ นางวราภรณ์  เทศดนตรี       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 

      โรงพยาบาลบางจาก   กรรมการ 
๑๐.๒๙ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ       ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

หนำ้ที่  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสม 
ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและเปน็แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียน 



 
 

ขอใหผู้ท้ี่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เสียสละ อุทิศ ทุ่มเท ประชุม ปรึกษาหารือ 
และปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน และราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 
 

     
  สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  

              
              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 


