
 
  

 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๒๐/๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งตั้งและมอบหมำยงำน หน้ำที่รับผิดชอบ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำน และงำนต่ำงๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

 เน่ืองด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้แต่งตั้งและมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน และงานต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตาม
เป้าหมายของการปฏิบัติราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข และความในมาตรา ๒๗ (๑) (๔)           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไข โรงเรียน
บ้านบางจาก จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน และงานต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปน้ี 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวตัสร ์       ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ             
๑.๒ นางกิ่งดาว เทือกขนัตี     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ      หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา      หัวหน้างานการเงิน       กรรมการ 
๑.๕ นายประวตัิ ทาสะโก      หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป    กรรมการ 
๑.๖ นางกิ่งดาว เทือกขนัตี     หัวหน้างานบุคลากร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย  

ความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. งำนอนำมัยโรงเรียน ประกอบด้วย 

๒.๑ นายวุฒพิรรณ   คณาญาติ  ครู คศ.๑             หัวหน้างานอนามัย 
๒.๒ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑       เจ้าหน้าที่งานอนามัย 
๒.๓ นางสาววิมลพัช หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.        เจ้าหน้าที่งานอนามัย 

มีหน้ำที ่
         งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ 
         ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
         ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน 



 

         ๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
         ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
          ๕. จดัหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดท าหลักฐาน 

การจา่ยยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

         ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล
ตามความจ าเป็น 
          ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
          ๘. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
          ๙. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
          ๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
          ๑๑. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
          ๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
          ๑๓. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่
โอกาส 
          ๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม     
ชุมชม อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
  ๑๕. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงาน
อนามัย สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล และรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
   ๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓. งำนสุขำภิบำลและงำนโภชนำกำรในโรงเรียน ประกอบด้วย 

๓.๑ นายวุฒพิรรณ   คณาญาติ  ครู คศ.๑             ประธานกรรมการ             
๓.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง  ครู ช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสมพิศ  สินเปรม   ครู ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
๓.๔ นายชัยฤทธิ ์สวา่งใจ   ครู ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
๓.๕ นางจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ  ครู คศ.๒             กรรมการ 
๓.๖ นางสุภาพ อาจนนลา   ครู คศ.๒             กรรมการ 
๓.๗ นางสาวปิยภร สาล ี   ครู คศ.๑             กรรมการ 
๓.๘ นายประวตัิ ทาสะโก   ครู ผู้ชว่ย             กรรมการ 
๓.๙ นายอัมพร นันนวล   ครู ผู้ชว่ย             กรรมการ 
๓.๑๐ นางสรุินพร พานชิย์  ช่างสี ๑ ระดับ ๒   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวปริชมน  สาอาจ  ครู อตัราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
          งานสุขาภิบาลและงานโภชนาการในโรงเรียน 
           ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
         ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 

๓. จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๔. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 



 

๕. ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
๖. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 

  ๗. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
๘. ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๙. ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
๑๐. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
๑๑. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและ

นักเรียน 
๑๒. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๑๓. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
๑๕. เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
๑๖. ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
๑๗. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
๑๘. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน 

ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
๑๙. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงาน

โภชนาการ 
๒๐. จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
๒๑. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ าดื่ม น้ าใช้ให้เพียงพอ และให้อยู่ในภาพที่จะสะดวกถูกสุขลักษณะ 

  ๒๒. ให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการใช้น้ าในโรงเรียน 
๒๓. วางแผนในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ 

   ๒๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เสียสละ อุทิศ ทุ่มเท ประชุม 
ปรึกษาหารือ และปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน และ
ราชการต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 
 

              
 

                                        สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 


