
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๖ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังและมอบหมำยงำน หน้ำที่รับผิดชอบ ให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนและงำนต่ำงๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการและภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)            
แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข และความใน
มาตรา ๒๗ (๑) (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับแก้ไข โรงเรียนบ้านบางจากจึงขอแต่งต้ังและมอบหมายงาน หน้าท่ีรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงาน และงานต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ             
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ   หัวหน้างานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา   หัวหน้างานงบประมาณ       กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ    หัวหน้างานการบริหารงานบุคลากร  กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล   หัวหน้างานบริหารทั่วไป    กรรมการ 

มีหน้ำที่    
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย  

ความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒. งำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพและสุขภำพอนำมัย ประกอบด้วย 

๒.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ             เป็นหัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริม   
         สุขภาพ และสุขภาพอนามัย             
๒.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       เป็นเจ้าหน้าท่ีงานโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 
๒.๓ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     เป็นเจ้าหน้าท่ีงานโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 
มีหน้ำที่ 
         ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
         ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน 
         ๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 



 
 

         ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
          ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดท าหลักฐาน 

การจ่ายยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

         ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล
ตามความจ าเป็น 
         ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
         ๘. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
         ๙. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
         ๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
         ๑๑. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
         ๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
          ๑๓. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
         ๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม  
ชุมนุม อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และส่ิงเสพติดท้ังหลาย 
 ๑๕. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงาน
อนามัย สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล และรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
 
๓. งำนโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย ประกอบด้วย 

๓.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ             เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีโภชนาการฯ 
๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ        เป็นเจ้าหน้าท่ีโภชนาการฯ 
๓.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑        เป็นเจ้าหน้าท่ีโภชนาการฯ 
๓.๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       เป็นเจ้าหน้าท่ีโภชนาการฯ 
๓.๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     เป็นเจ้าหน้าท่ีโภชนาการฯ 

มีหน้ำที่ 
         ๑. ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของแม่ค้าภายในโรงเรียน   อาหารกลางวันนักเรียนให้สะอาดถูก
สุขอนามัยรวมท้ังความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 
         ๒. โภชนาการ  และอาหารที่ปลอดภัย และแนะน า  ตักเตือนแม่ค้าให้จ าหน่ายเฉพาะอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางอาหารเท่านั้น 
         ๓. ควบคุมการจ าหน่ายอาหารของแม่ค้าให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ 
         ๔. แนะน านักเรียนให้นักเรียนรู้จักซื้ออาหารเฉพาะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
         ๕. จัดท าโครงการและปฏิทินของฝ่ายโภชนาการ 
         ๖. จัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
         ๗. จัดท าบัญชีเงินโครงการอาหารกลางวัน 
          ๘. รายงานบัญชีการเงิน  ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจกรรมนักเรียนทุกเดือน 
 
 
 
 



 
 

๔. งำนอนำมัยและปฐมพยำบำลเบื้องต้น ประกอบด้วย 
๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ             เป็นหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
๔.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       เป็นเจ้าหน้าท่ีงานอนามัยโรงเรียน 
๔.๓ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.       เป็นเจ้าหน้าท่ีงานอนามัยโรงเรียน 

มีหน้ำที่ 
         ๑. จัดหาอุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมท่ีจะใช้งานในโรงเรียน 
         ๒. จัดท าบัตรสุขภาพ บัตรสถิติ น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียนในสถานศึกษา 
         ๓. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาด และถูกสุขอนามัย 
         ๔. จัดหายาประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและแยกประเภทไว้อย่างมี
ระเบียบ 
         ๕. ปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
         ๖.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีเด็กเจ็บป่วย 
         ๗. ติดต่อแพทย์หรืออนามัย ให้คุ้มกันโรคแก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปี 
         ๘. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องหลักการพยาบาลเบ้ืองต้น 
         ๙. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนในด้านการป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัย 
         ๑๐. จัดท าโครงการ และปฏิทินงานฝ่ายอนามัยโรงเรียน 
         ๑๑. งานป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 
๕. งำนส ำรวจสุขำภบิำลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและงำนส ำรวจสุขำภบิำลอำหำรในโรงเรียน ประกอบด้วย 

๕.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูช านาญการ             ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓ นางสุภาพ อาจนนลา   ครูช านาญการ        กรรมการ 
๕.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๕.๕ นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      กรรมการ 
๕.๖ นางสาวปริชมน สาอาจ  ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
          ๑. คณะกรรมการด าเนินการส ารวจสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ 
         ๒. คณะกรรมการด าเนินการสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ 
   ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ขอใหบุ้คลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย เสียสละ อุทิศ ทุ่มเท ประชุม 
ปรึกษาหารือ และปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน และ
ราชการตอ่ไป 

  
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง 

 
                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

                  ลงช่ือ 
                       (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 


