
 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที่งำนอนำมัยโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)            
แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข และความใน
มาตรา ๒๗ (๑) (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับแก้ไข โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวตัสร ์    ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ             
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ   หัวหน้างานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา   หัวหน้างานงบประมาณ       กรรมการ 
๑.๔ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู      หัวหน้างานการบริหารงานบุคลากร  กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล   หัวหน้างานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ  ครูช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำทีท่ี่รับผิดชอบ    
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย  

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

๒.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ             เป็นหัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริม   
         สุขภาพ และสุขภาพอนามัย             
๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย          เป็นเจ้าหน้าที่งานโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 
 



 
 

๒.๓ นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.     เป็นเจ้าหน้าที่งานโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 

๒.๔ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  เป็นเจ้าหน้าที่งานโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 

หน้ำทีท่ี่รับผิดชอบ    
         ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
         ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละงานต่างๆ ของโรงเรยีน ในการด าเนินงานดา้นอนามัยโรงเรียน 
         ๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
         ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช ้และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใชก้ารได้ทันที 
         ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใชใ้นการรกัษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอและจดัท าหลักฐาน
การจา่ยยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
         ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน คร ู– อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล
ตามความจ าเป็น 
         ๗. จัดบรกิารตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
         ๘. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บนัทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนกัและส่วนสูงนักเรียน 
         ๙. ตดิต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคยีง 
         ๑๐. ตดิต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
         ๑๑. ให้ค าแนะน าปรึกษาดา้นสุขภาพนักเรียน 
         ๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรกึษาหรือครูผูส้อนเกี่ยวกบันักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
         ๑๓. ให้ความรว่มมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
         ๑๔. จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกบัสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม  
ชุมนุม อาสาสมคัรสาธารณสุข ตลอดจนกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
         ๑๕. จดัท าสถิต ิข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงาน
อนามัย สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล และรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
 
๓. งำนโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย ประกอบด้วย 

๓.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ             เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่โภชนาการฯ 
๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ        เป็นรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่โภชนาการฯ 
๓.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑        เป็นเจ้าหน้าที่โภชนาการฯ 
๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย          เป็นเจ้าหน้าที่โภชนาการฯ 
๓.๕ นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.     เป็นเจ้าหน้าที่โภชนาการฯ 
๓.๖ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   เป็นเจ้าหน้าที่โภชนาการฯ 
 



 
 

หน้ำทีท่ี่รับผิดชอบ    
         ๑. ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของแม่ค้าภายในโรงเรียน  อาหารกลางวันนักเรียนให้สะอาดถูก
สุขอนามัยรวมทั้งความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 
         ๒. โภชนาการ  และอาหารที่ปลอดภัย และแนะน า  ตักเตือนแม่ค้าให้จ าหน่ายเฉพาะอาหารที่มีคุณค่า
ทางอาหารเท่านั้น 
         ๓. ควบคุมการจ าหน่ายอาหารของแม่ค้าให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ 
         ๔. แนะน านักเรียนให้นักเรียนรู้จักซื้ออาหารเฉพาะอาหารที่มีคุณคา่ทางโภชนาการ 
         ๕. จัดท าโครงการและปฏิทินของฝ่ายโภชนาการ 
         ๖. จัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
         ๗. จัดท าบัญชีเงินโครงการอาหารกลางวนั 
         ๘. รายงานบัญชีการเงิน  ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจกรรมนักเรียนทุกเดือน 
 
๔. งำนอนำมัยและปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 

๔.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ             เป็นหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
๔.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย          เป็นเจ้าหน้าที่งานอนามยัโรงเรียน 
๔.๓ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   เป็นเจ้าหน้าที่งานอนามยัโรงเรียน 
๔.๔ นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.       เป็นเจ้าหน้าที่งานอนามยัโรงเรียน 

หน้ำทีท่ี่รับผิดชอบ    
         ๑. จัดหาอุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมที่จะใช้งานในโรงเรียน 
         ๒. จัดท าบัตรสุขภาพ บัตรสถิติ น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียนในสถานศึกษา 
         ๓. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาด และถูกสุขอนามัย 
         ๔. จัดหายาประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและแยกประเภทไว้อย่างมี
ระเบียบ 
         ๕. ปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
         ๖. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีเด็กเจ็บป่วย 
         ๗. ติดต่อแพทย์หรืออนามัย ให้คุ้มกันโรคแก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปี 
         ๘. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องหลักการพยาบาลเบ้ืองต้น 
         ๙. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนในด้านการป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัย 
         ๑๐. จัดท าโครงการ และปฏิทินงานฝ่ายอนามัยโรงเรียน 
         ๑๑. งานป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 
 
 
 



 
 

๕. งำนส ำรวจสุขำภบิำลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและงำนส ำรวจสุขำภบิำลอำหำรในโรงเรียน ประกอบด้วย 
๕.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ  ครูช านาญการ             ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสุภาพ อาจนนลา   ครูช านาญการ        รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๕.๕ นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      กรรมการ 

  ๕.๖ นายฐานันดร โชติผล   ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๕.๗ นางสาวอรสิรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.       กรรมการ 
๕.๘ นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ 
๕.๙ นางเตือนใจ สุระภา   พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

หน้ำทีท่ี่รับผิดชอบ    
          ๑. คณะกรรมการด าเนินการส ารวจสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ 
         ๒. คณะกรรมการด าเนินการสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ 
   ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เสียสละ อุทิศ ทุ่มเท ประชุม 
ปรึกษาหารือ และปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน และ
ราชการต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

  
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 

 
                                                         สั่ง ณ วันที ่๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

               

                                                                 ลงชื่อ 
           (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที่งำนอนำมัยโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๔๔ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๗ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๘ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๙ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  

๑๐ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 
 


