
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ามาตรการในการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียน (Reopening) 

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
.................................................................. 

 ตามที่สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวง
กว้าง และมีแนวโนมที่จะเกิดการแพรระบาดในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเปิดภาคเรียนปี
การศึกษา 2563 ในวันที่  1   กรกฎาคม  2563  นั้น เพ่ือให้การเตรียมความพรอมในการรับมือกับการระบาด
ของโรคของโรงเรียนตระพังพิทยาคม ด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและปองกันไมใหสงผลกระทบ
ต่อสุขภาพนักเรียน ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท ามาตรการในการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียน (Reopening) เพ่ือปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(2) หัวหน้าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท าเนียบ ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
(4) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 8 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(5) สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(6) คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
(7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก สนับสนุน ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินการ

การจัดท ามาตรการในการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียน (Reopening) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

 1.1 นายสันติกร  รักสองหมื่น   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสมจิตร  จันทา   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู   กรรมการ 
 1.4 นายสมจิตร  จันทา   กรรมการ 
 1.5 นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์  กรรมการ 
 1.6 นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข   กรรมการ 

1.7 นางนัฎฐพร  บุญกอง   กรรมการและเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน….. 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ วางแผนพัฒนา ส ารวจความพร้อม ให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้มีการ
จัดท ามาตรการในการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียน (Reopening) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการฯ ฝ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับมาตรการการ
ป้องกันต่าง ๆ เพ่ือให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมแก้ปัญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social 
Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ และอ่ืน ๆ  ประชุมชี้แจงผู้
ที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการทราบเป็นระยะ ประกอบด้วย 

 2.1 นางนัฎฐพร  บุญกอง   ประธานกรรมการ 
 2.2 นายสมจิตร  จันทา   รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางณัฐนันท์  จิ้วบุญช ู   รองประธานกรรมการ 
 2.4 นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์  กรรมการ 
 2.5 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง  กรรมการ 
 2.6 นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข   กรรมการ 
 2.7 นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ   กรรมการ 
 2.8 นางสาวฐานิดา  การดี   กรรมการ 
 2.9 นายสุรชัย  นุ่นเหลือ   กรรมการและเลขานุการ 

2.10 นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน โต๊ะ 

เก้าอ้ีนักเรียน ที่เน้น (Social Distancing) โดยมีขนาดห้องเรียน โต๊ะ และเก้าอ้ี นักเรียนมีมาตรฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ท าความสะอาดห้องเรียน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ตามที่แนวทาง กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด ประกอบด้วย 

 3.1 นายสมจิตร  จันทา   ประธานกรรมการ 
 3.2 นายสงบ  บุญกอง   กรรมการ 
 3.3 นายจรูญ  แซ่เหลียว   กรรมการ 
 3.4 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 

3.5 นายสุรชัย  นุ่นเหลือ   กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนและฝ่ายโภชนาการ มีหน้าที่ จัดเตรียมน้ ายาฆ่า

เชื้อ อุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ จัดเตรียมห้องพยาบาล พร้อมยาและเวชภัณฑ์ มีมาตรการเฝ้า
ระวังและการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรที่ป่วยหรือมีอาการที่สุ่มเสี่ยง โดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยขอความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ประสานงานกับ
โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) โดยเน้นวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ของกรม
อนามัย และก ากับ ควบคุม การประกอบอาหาร ของแม่ค้าโรงอาหาร ร้านสวัสดิการของโรงเรียน และการบริการ
น้ าดื่ม ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร จัดโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน  ให้มีความ
เหมาะสมโดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการของ ศบค.ก าหนด ประกอบด้วย 

4.1 นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู..... 
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4.1 นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู   ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม  กรรมการ 
4.3 นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ  กรรมการ 
4.4 นางสาวฐานิดา  การดี   กรรมการ 
4.5 นางสาวโสรยา  ชูสวุรรณ์   กรรมการ 
4.6 นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา  กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารและป้ายข้อมูล มีหน้าที่ จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดท าป้ายนโยบาย มาตรการต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งที่ชัดเจนในการเว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน การติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น  วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวม
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง 
ประกอบด้วย 

5.1 นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวพรรณรุจี  ด้วยเกตุ  กรรมการ 
5.3 นางณัฐนันท์  จิ้วบุญช ู   กรรมการ 
5.4 นางสาวฐานิดา  การดี   กรรมการ 
5.5 นางสาวโสรยา  ชูสวุรรณ์   กรรมการ 
5.6 นางสาวณิชกานต์  แป้นจันทร์  กรรมการ 
5.7 นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข   กรรมการและเลขานุการ 

6 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของประกาศ
ฉบับนี้ กับฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์ และฝ่ายบริหารงานพัสดุ  ในการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

6.1 นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวพรรณรุจี  ด้วยเกตุ  กรรมการ 
6.3 นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู   กรรมการ 
6.4 นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ  กรรมการ 
6.5 นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม  กรรมการ 
6.6 นางสาวโสรยา  ชูสวุรรณ์   กรรมการ 
6.7 นางสาวณิชกานต์  แป้นจันทร์  กรรมการ 
6.8 นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา  กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ รวบรวมปัญหา อุปสรรค สภาพปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  รายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงาน ผ่านผู้อ านวยการทราบ 
เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

7.1 นางนัฎฐพร  บุญกอง…. 
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 7.1 นางนัฎฐพร  บุญกอง   ประธานกรรมการ 
 7.2 นางจินตนา  สนทะมิโน   กรรมการ 
 7.3 นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม   กรรมการ 
 7.4 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง  กรรมการ 
 7.5 นางสาวโสรยา  ชูสวุรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
   
   ประกาศ ณ วันที่  15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
      (นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 
 


