
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 

ที่  053/ 2559 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรคัดกรองโรคไม่ติดต่อเด็กวัยเรียน โรงเรียนเทศบำล ๗ ฝ่ัง

หม่ิน ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 
 

จากข้อมูลระดับโลกพบว่าปัจจุบันนี้มีคนวัยแรงงานมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกที่มีน้้าหนัก
เกินค่ามาตรฐานและ 350 ล้านคนในจ้านวนนั้นเป็นโรคอ้วน และข้อมูลประเทศไทยจากกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ประมาณ 12 ล้านคนเป็นโรคอ้วน และพบว่า
ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เด็กไทยมีน้้าหนักเกินค่ามาตรฐานและภาวะอ้วนมากกว่าเดิม 3 เท่า ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น 
หากไม่มีระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มคนที่อายุน้อย อีก 10 ปีจากวันนี้เราจะมีประชากรโรคอ้วนมากกว่า  
15 ล้านคน นั่นคือ 1 ใน 4 ของประชากรไทยที่ต้องเผชิญกับโรคอ้วน 

ในปีการศึกษา 2559 รงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6       
จ้านวน  470 คน และการดูแลสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษานับเป็นภารกิจที่ส้าคัญยิ่งของโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะชีวิตควบคู่กับการพัฒนาการด้านต่างๆ  
เสริมทักษะการคัดกรองสภาวะสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ส่งเสริมกระบวนการการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย  

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จึงได้จัดท้าโครงการอบรมนักเรียน ครู และบุคลากรเพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเด็กวัยเรียนในโรงเรียน เพ่ือให้การด้าเนินงานไปด้วย  
ความเรียบร้อยส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน  ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน  ประธาน 
2. นายมงคล  ใบแสง   รองประธาน 
3. นางลภัสรดา  ดินหม้อ   กรรมการ 
4. นางสาวราตรี  สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ให้ค้าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร และก ำกับ ดูแลนักเรียน 
1. นางลภัสรดา  ดินหม้อ   ประธาน 
2. นายวสันต ์  นายด่าน   รองประธาน 
3. นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ   กรรมการ 
4. นางสาวราตรี  สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับวิทยากรภายนอก อ้านวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมการอบรม 
 

 
 



3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
นายหิรัญ  ศรีวิชัย   ประธาน 
มีหน้ำที ่ด้าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามล้าดับขั้นตอนพิธีการ 

 
4.คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน 

1. นางขวัญชนก  ค้าแก้ว   ประธาน 
2. นางสาววรรณภา อวดคร่อง  รองประธาน 
3. นางณิชารีย์  รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ 
4. นักศึกษาฝึกประสปการณ์วิชาชีพทุกคน  กรรมการ 
5. นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ด้าเนินการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม 

 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง 

1. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  ประธาน 
2. นายพิเชษฐ์  ขันเชียง   รองประธาน 
3. นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมอุปกรณ์/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อย 

 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ 

1. นายศิวาพร  เกษแก้ว    ประธาน 
2. นายวิชัย  แก้วปวน   รองประธาน 
3. นายภัทรภณ  ดวงภู    กรรมการ 
3. นายวสันต ์  นายด่าน    กรรมการ 
4. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์   กรรมการ 
5. นายณัฐวัตร  เดินแปง    กรรมการ 
6. นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ    กรรมการ 
7. นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม   กรรมการ 
8. นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์    กรรมการ 
9. นายศราวุฒิ  ช่างแต่ง    กรรมการ 
10. นายประนอม สันธ ิ    กรรมการ 
11. นายธวัชชัย  จิตรหนา    กรรมการ 
12. นายหิรัญ  ศรีวิชัย    กรรมการ 
13. นายชาติชาย เบญจวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  

1. นายกฤษณะ  ปิกวงศ์    ประธาน 
2. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  บันทึกภาพพิธีเปิด-พิธีปิด และกิจกรรมต่างๆที่ด้าเนินการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

สิ้นสุด 
 



8.  สรุปและประเมินผล 
1. นางโสพิชชาญ์  สมใจ   ประธาน 
2. นางลภัสรดา   ดินหม้อ   รองประธาน 
3. นางสาวภัสสุรีย ์  เพ็ญกุล   กรรมการ 
4. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ   กรรมการ 
5. นางสาวราตรี   สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่   จัดท้าเอกสารประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในการจัด

กิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  หากพบปัญหาหรืออุปสรรค 
ให้แจ้งฝ่ายอ้านวยการทราบ เพ่ือแก้ไขต่อไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       สั่ง ณ วันที่    15   สิงหาคม  พ.ศ.  2559 

 
 
 

                                       (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
                      ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น 

 
 


