
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ที่ 61/ 2565 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
แผนเผชิญเหตุกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19)  

โรงเรียนบ้านห้วยลาดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ข้อกำหนด
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉนับที่ 32 ข้อที่ 5 
(1) เพ่ือให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ 
ประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ให้มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติด
เชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชน และมีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
ได้ขยายขอบเขตการแพรของโรคออกไปในวงกวางกระจายไปในหลายพ้ืนที่การตรวจพบผู้ ป่วยยืนยัน 
ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละวัน ในกรณีที่มีการเรียน
การสอนตามปกติ 100% โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้กำหนดใหมีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมการและเตรียมพรอมรองรับ
สถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น  อันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความพร้อมในการเผชิญเหตุรับมือการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  ทันต่อสถานการณ์  และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาดมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่เชิงบูรณาการกับ กลุ่มงานภายในโรงเรียน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบภายใต้สถานการณ์จำลองโดยมุ่งให้เกิดความพร้อม และสร้างความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่อไป และเพ่ือเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในการเผชิญเหตุรับมือการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านห้วยลาดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565
ดังต่อไปนี้ 

 
   1. ทีมอำนวยการ (ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างาน 4 ฝ่าย) มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละทีม ตลอดจน กำกับติดตามการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ประกอบด้วย 

 1.1 นายกรเอก มิ่งศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสมบูรณ์ นามวงศ์ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 

 



 1.3 นางสาวกัญญ์วรา หอมตา ครชูำนาญการ  กรรมการ 
 1.4 นางสาวณภัทร พงศ์คำ ครชูำนาญการ            กรรมการ  
 1.5 นางวิภาดา พรมอินทร์  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
 1.6 นางสาวดารภา ขวัญพรม ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  2. ทีมสนับสนุนงานวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ และหวัหน้างานฯ มีหน้าที่ เฝ้าระวังการ 
เปิดการเรียนการสอน ได้แก่ ปรับรูปแบบการสอนตามความเหมาะสมของธรรมชาติแต่ละวิชา และติดตาม 
ขอมูลของนักเรียนที่เกี่ยวของ   ประกอบด้วย 
    2.1 นายสมบูรณ์  นามวงศ์   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.2 นางวิภาดา พรมอินทร์   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 2.3 นางสาวกัญญ์วรา หอมตา   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 2.4 นางสาวณภัทร พงศค์ำ   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 2.5 นางสาววิไล แก้วประสงค ์   ครู    กรรมการ 

                               2.6 นายสุรวี  เขียวล ี    ครู    กรรมการ 
2.7  นายนพรัตน์ ขันติเจริญ   ครู    กรรมการ 

 2.8  นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า   ครู    กรรมการ 
 2.9  นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
 2.10 นางสาวสกาวเดือน จันหน่าย ครู    กรรมการ 
 2.11 นางสาวดารภา ขวัญพรม   ครู    กรรมการ 
 2.12 นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   คร ู   กรรมการ 
 2.13 นายวรายุ ขวัญลอย   ครู     กรรมการ 
 2.14 นายนำพล เสคำพันธ์   ครู     กรรมการ 

2.15 นายอภิชัย ธรรมเสนา   คร ู   กรรมการ 
2.16 นางสาวปวีณา กางถิ่น   คร ู   กรรมการ 
2.17 นางสาวสวุรรณี แก้วเกตุ   คร ู   กรรมการ 
2.18 นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์   คร ู   กรรมการ 
๒.19 นายวุฒภิัทร ทิศเคลือบ   คร ู   กรรมการ 
๒.20 นายรัตนพล เหลาพรม   คร ู   กรรมการ 
2.21 นายยุรนันท์ พรรณขาม   ครู    กรรมการ/เลขานุการ 
 

3. ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ รายงานขอมูลใหผูบริหารรับทราบ เพ่ือชี้แจงให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนรับทราบขอมูลที่ถูกตอง และนำขอมูลเบื้องตนที่ผานการคัดกรองและเห็นชอบจากทาง
โรงเรียน เพ่ือนำไปสื่อสารกับผู้ปกครอง ผ่านประกาศของทางโรงเรียนทางเว็บไซต โรงเรียน เพจ FB  
โรงเรียนบานห้วยลาด ประกอบด้วย 

 3.1 นางสาวกัญญ์วรา หอมตา ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 3.2 นายวสุ ขวัญตึก  ครู พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 3.3 นายสุรว ีเขียวล ี  ครู    กรรมการ 
 3.4 นายอภิชัย ธรรมเสนา ครู    กรรมการและเลขานุการ 

3.5 นางสาวชัญญาภัค ขวัญล้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 



4. ทีมคัดกรอง รักษาความปลอดภัย และสงตอ (งานอนามัยโรงเรียน และคุณครูประจำชั้น/ครู
ที่ปรึกษาทุกชั้น) มีหน้าที ่ตรวจสอบ Timeline โดยละเอียด และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาให้รับทราบ สำรวจ
รายชื่อครูและนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ประสบเหตุโดยตรง กวดขันให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
ตามมาตรการ DMHTTA (D-Distancing, M-Mask Wearing, H-Hand washing, T-Testing, T-Temperature, 
A-Application Thai Chana) และแจ้งกำชับครูที่ปรึกษาในการคัดกรองนักเรียนผ่านหัวหน้าระดับคัดกรอง
สุขภาพนักเรียนและบุคลากร  ก่อนเข้าโรงเรียนประกอบด้วย 
   4.1 นางสาวดารภา ขวัญพรม ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 

4.2 นายรัตนพล เหลาพล  คร ู   กรรมการ 
 4.4 นายอภิชัย ธรรมเสนา คร ู   กรรมการ 
 4.5 นางสาว วิไล แก้วประสงค์     คร ู   กรรมการ 
 4.5 นายยุรนันท์ พรรณขาม ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 
5. ทีมสิ่งแวดล้อม (งานอาคารสถานที่) มีหน้าที่ ประสานครู บุคลากร และนักเรียน ทำความ

สะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ดำเนินกิจกรรม BIG Cleaning Day 2 ครั้ง/เดือน  
ประกอบด้วย 
   5.1 นายสมบูรณ์  นามวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 5.2 นายนพรัตน์ ขันติเจริญ ครู    กรรมการ 
5.3 นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

6. ทีมสุขอนามัย (งานอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ) มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานครู 
และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ประสานงานกับผู้ปกครองให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกักตัว ดำเนินการสอบสวน 
/สอบถามนักเรียน/ประสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาเพ่ือติดตามข้อมูลนักเรียน กลุ่มเสี่ยง ประสานงานงานอาคาร
สถานที่โรงเรียนบ้านห้วยลาด ทำความสะอาดสถานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการทำความสะอาดพ้ืนที่
ของตนเอง ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลักด่าน ประกอบด้วย 

 6.1 นางสาวดารภา ขวัญพรม ครชูำนาญการ ประธานกรรมการ 
 6.2 นายอภิชัย ธรรมเสนา คร ู  กรรมการ 
 6.3 นางสาว วิไล แก้วประสงค์     คร ู  กรรมการ 

6.4 นายวุฒิภัทร ทิศเคลือบ คร ู  กรรมการ 
 6.5 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
7. ทีมประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยี มีหน้าที ่ตรวจสอบข้อมูล  

จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ งานอนามัยโรงเรียนบ้านห้วยลาด โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เพจ Facebook Website โรงเรียน
บ้านห้วยลาด กลุ่ม line สื่อ social network ประกอบด้วย 

 7.1 นายวรายุ ขวัญลอย  ครู    ประธานกรรมการ 
 7.1 นายยุรนันท์ พรรณขาม ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
8. ทีมสนับสนุน (หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ) มีหน้าที่ จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ภายใต้

สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานในแต่ละทีมสำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี ประกอบด้วย 
 8.1 นางสาวณภัทร พงศ์คำ ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 8.2 นายนพรัตน์ ขันติเจริญ คร ู   กรรมการ 



8.3 นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครู    กรรมการ 
 8.4 นางสาวปวีณา กางถิน่ ครู    กรรมการ 
 8.5 นายนำพล เสคำพันธ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  

  ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งตามคำสั่ งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย  อย่างเต็มความรู้   
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ทีว่างไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

   สั่ง  ณ วันที่  9  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
  

      ลงชื่อ      
              (นายกรเอก  มิ่งศรี) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 


