คำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม
ที่ 62 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน
เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19)
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2565
---------------------------------------------------------เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่เกิดขึ้น เพื่อให้
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรการเรียนรู้ และตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ ไข ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1. นายสมพงษ์
มะใบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวบุญชู
ทรัพย์กุญชร ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
3. นางนงค์นิภัส
โภคินดิษย์สกุล ผู้แทนครู
กรรมการ
4. นางสาวกานดา
ทรัพย์นา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
5. นายสาราญ
หนุนดี
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
6. นางสาวสาคร
เหลืองอ่อน ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
7. พระครูปิยกิจวิบูลย์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
8. พระครูเมตตาธิการี
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
9. นายสมบุญ
อินจาปา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายวิสูตร
ฉัตรเชิดชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นางนัยนา
ฉัตรเชิดชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นายภัทรศักดิ์
เนนะชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13. ดาบตารวจสมพร ขันทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14. นายณพลกิตตน์ โสดร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15. นางจันทร์เพ็ญ
จาปาแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาจอมเทียน
16. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาจอมเทียน
กรรมการ
17.นางณัฐชา
จันทร์ดา
ผู้อานวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาแนะนา ดูแล กากับ ติดตามการปฏิบัติตามระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
2. คณะกรรมกำรจัดเตรียมควำมพร้อม มิติที่ 1 ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค ประกอบด้วย
1. นายสุบิน
สุขเดช
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสิริกานต์
มายิ้ม
ครู
กรรมการ
3. นางสาวสุภัคสร
เนยสูงเนิน
ครู
กรรมการ

-24. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
5. ครูเวรประจาวัน
กรรมการ
6. นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
7. นายสิทธิพร
บุญล้อม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1.วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในมิติที่ 1 ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
2.จัดสถานที่ห้องเรียน ห้องเรียนร่วม โรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดล้างมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ทั้งพื้นผิวสัมผัสร่วมให้สะอาด และปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจัดให้มี
สัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน
3.ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัยกับนักเรียน ครู บุคลากรและผู้เข้ามา
ติดต่อในโรงเรียนทุกคน รวมทั้งมีการลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออก อย่างชัดเจน
4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
5.จัดการให้บริการอาหารตามหลักสูตรสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
6.จัดสถานที่สาหรับสังเกตอาการ ผู้มีอาการเสี่ยง แยกกักตัวในโรงเรียน
7.ส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง รู้จักหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด-19 มีการ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
8.รายงานผลการดาเนินงานส่งผู้บริหารตามลาดับขั้น
9.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมกำรจัดเตรียมควำมพร้อม มิติที่ 2 กำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นายปริญวัฒน์
ถมกระจ่าง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานคณะกรรมการ
2. นางระพีพรรณ
มูสิกอุปถัมภ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางนภัทร
มะอาจเลิศ ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวปวิตรา
วินทะชัน
ครู
กรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ แก้วสมสิน ครู
กรรมการ
6. นางสุพักตร์
คาภา
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1.วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในมิติที่ 2 ด้านการเรียนรู้
2.จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องตาม
ช่วงวัยของผู้เรียน
3.ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ตาม
มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิดขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ตลอดจนแนะนานักเรียน
ครู และบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
4.รายงานผลการดาเนินงานส่งผู้บริหารตามลาดับขั้น
5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรจัดเตรียมควำมพร้อม มิติที่ 3 กำรครอบคลุมเด็กด้อยโอกำส ประกอบด้วย
1. นายสุบิน
สุขเดช
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประธานคณะกรรมการ
2. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
3. นางสิริกานต์
มายิ้ม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวรัตติยา
โลแพทย์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-3มีหน้ำที่ 1.วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในมิติที่ 3 ด้านการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สาหรับ
นักเรียนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง
3.รายงานผลการดาเนินงานส่งผู้บริหารตามลาดับขั้น
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรจัดเตรียมควำมพร้อม มิติที่ 4 สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง ประกอบด้วย
1. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานคณะกรรมการ
2. นางระพีพรรณ
มูสิกอุปถัมภ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ชูศรี
ครู
กรรมการ
4. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์
กัลยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
6. นายรณชัย
กิ่งแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1.วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในมิติที่ 4 ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง
2.จัดทาแผนเผชิญเหตุ แนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
อย่างเหมาะสม
4.รายงานผลการดาเนินงานส่งผู้บริหารตามลาดับขั้น
5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมกำรจัดเตรียมควำมพร้อม มิติที่ 5 นโยบำย ประกอบด้วย
1. นางจินตนา
จูมสีสิงห์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานคณะกรรมการ
การเงิน และสินทรัพย์
2. นายรณชัย
กิ่งแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
3. นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์
ครู
กรรมการ
4. นายธนาคาร
มีสุข
ครู
กรรมการ
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
6. นางจันทิมา
อุทัยกลม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางธัญชนก
ประสานวงค์ ครูธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1.วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในมิติที่ 5 ด้าน นโยบาย
2.จัดทาแนวการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ในสถานศึกษา ให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ และถือปฏิบัติ อย่างทั่วถึง
3. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไป-กลับสถานศึกษา (Seal Route) อย่างปลอดภัย
4.รายงานผลการดาเนินงานส่งผู้บริหารตามลาดับขั้น
5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-47. คณะกรรมกำรจัดเตรียมควำมพร้อม มิติที่ 6 กำรบริหำรกำรเงิน ประกอบด้วย
1. นางจินตนา
จูมสีสิงห์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเงิน และสินทรัพย์
2. นางอทิตยา
หิรัญวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
3. นางจารุวรรณ
โดยอาษา
ครูชานาญการ
4. นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์
ครูชานาญการ
5. นางวัฒนประภา
เจริญศร
ครูชานาญการ
6. นางจันทิมา
อุทัยกลม
ครูชานาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ 1.วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในมิติที่ 6 ด้านการบริหารการเงิน
2.จัดสรรงบประมาณหรือแสวงหางบประมาณจากภายนอกสาหรับการดาเนินการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
3.รายงานผลการดาเนินงานส่งผู้บริหารตามลาดับขั้น
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางณัฐชา จันทร์ดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

