
 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีงานอนามัยโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล บรรลุตามเป าหมายของการปฏิ บัติราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙  (๑ )            

แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแกไข และความใน

มาตรา ๒๗ (๑) (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ฉบับแกไข โรงเรียนบานบางจาก จึงขอแตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีงานอนามัยโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร   ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ   หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

 ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนาฝายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 

๑.๕ นางจุฬารัตน  เฟองฟู    หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล กรรมการ  

 ๑.๖ นายอัมพร  นันนวล   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 

๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ    

๑. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อใหดำเนินไปดวย  

ความเรียบรอย และเกิดผลดีแกทางราชการ 

 ๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 

 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒. งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 

๒.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ             เปนหัวหนางานโรงเรียนสงเสริม   

         สุขภาพ และสุขภาพอนามัย             

๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑         เปนเจาหนาท่ีงานโรงเรียนสงเสริม 

สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 



 

 

 

๒.๓ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      เปนเจาหนาท่ีงานโรงเรียนสงเสริม 

สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 

๒.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   เปนเจาหนาท่ีงานโรงเรียนสงเสริม 

สุขภาพ และสุขภาพอนามัย 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ    

         ๑. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลองกับ

นโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 

         ๒. ประสานงานกบักลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานดานอนามัยโรงเรียน 

         ๓. ควบคุม ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

         ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที 

         ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ  เพื่อใชในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนไวบริการใหเพียงพอและจัดทำหลักฐาน

การจายยาใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

         ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนำสงโรงพยาบาล

ตามความจำเปน 

         ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 

         ๘. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและสวนสูงนักเรียน 

         ๙. ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคียง 

         ๑๐. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 

         ๑๑. ใหคำแนะนำปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 

         ๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผูสอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 

         ๑๓. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแกโอกาส 

         ๑๔. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม  

ชุมนุม อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสและส่ิงเสพติดท้ังหลาย 

         ๑๕. จัดทำสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปของงาน

อนามัย สถิติผูใชหองพยาบาล และรวบรวมคำเสนอแนะจากผูใชบริการ (ถามี) เสนอผูอำนวยการสถานศึกษา

ทราบเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป 

 

๓. งานโภชนาการและสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 

๓.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ             เปนหัวหนาเจาหนาท่ีโภชนาการฯ 

๓.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑        เปนเจาหนาท่ีโภชนาการฯ 

๓.๓ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      เปนเจาหนาท่ีโภชนาการฯ 

๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑         เปนเจาหนาท่ีโภชนาการฯ 

๓.๕ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  เปนเจาหนาท่ีโภชนาการฯ 

๓.๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  เปนเจาหนาท่ีโภชนาการฯ 



 

 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ    

         ๑. ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของแมคาภายในโรงเรียน  อาหารกลางวันนักเรียนใหสะอาดถูก

สุขอนามัยรวมท้ังความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 

         ๒. โภชนาการ  และอาหารท่ีปลอดภัย และแนะนำ ตักเตือนแมคาใหจำหนายเฉพาะอาหารท่ีมีคุณคา

ทางอาหารเทานั้น 

         ๓. ควบคุมการจำหนายอาหารของแมคาใหดำเนินไปอยางเปนระเบียบ 

         ๔. แนะนำนักเรียนใหนักเรียนรูจักซื้ออาหารเฉพาะอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ 

         ๕. จัดทำโครงการและปฏิทินของฝายโภชนาการ 

         ๖. จัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

         ๗. จัดทำบันทึกการเบิกเงินโครงการอาหารกลางวัน 

         ๘. รายงานบัญชีการเงิน  ผลการปฏิบัติงาน  ปญหาอุปสรรค  และขอเสนอแนะตอหัวหนากลุมบริหาร

กิจกรรมนักเรียนทุกเดือน 

 

๔. งานอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องตน ประกอบดวย 

๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ             เปนหัวหนางานอนามัยโรงเรียน 

๔.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑         เปนเจาหนาท่ีงานอนามัยโรงเรียน 

๔.๓ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      เปนเจาหนาท่ีงานอนามัยโรงเรียน 

๔.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑        เปนเจาหนาท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

๔.๕ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  เปนเจาหนาท่ีงานอนามัยโรงเรียน 

๔.๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  เปนเจาหนาท่ีงานอนามัยโรงเรียน 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ    

         ๑. จัดหาอุปกรณการรักษาพยาบาลใหพรอมท่ีจะใชงานในโรงเรียน 

         ๒. จัดทำบัตรสุขภาพ บัตรสถิติ น้ำหนัก สวนสูงของนักเรียนในสถานศึกษา 

         ๓. ดูแลรักษาหองพยาบาลใหสะอาด และถูกสุขอนามัย 

         ๔. จัดหายาประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมแกการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและแยกประเภทไวอยางมี

ระเบียบ 

         ๕. ปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุในสถานศึกษา 

         ๖. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีเด็กเจ็บปวย 

         ๗. ติดตอแพทยหรืออนามัย ใหคุมกันโรคแกนักเรียนเปนประจำทุกป 

         ๘. จัดอบรมใหความรูแกนักเรียนในเรื่องหลักการพยาบาลเบ้ืองตน 

         ๙. เชิญวิทยากรมาใหความรูกับนักเรียนในดานการปองกัน รักษาสุขภาพอนามัย 

         ๑๐. จัดทำโครงการ และปฏิทินงานฝายอนามัยโรงเรียน 

         ๑๑. งานปองกันการแพรระบาดของโรค 

 

 



 

 

๕. งานสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและงานสำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประกอบดวย 

๕.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชำนาญการ             ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นายรุจน เลาฮะ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 

๕.๕ นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      กรรมการ 

  ๕.๖ นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑      กรรมการ 

๕.๗ นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครู คศ.๑         กรรมการ 

๕.๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๙ นางเตือนใจ สุระภา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๑๐ นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ    

          ๑. คณะกรรมการดำเนินการสำรวจสุขาภบิาลส่ิงแวดลอมในโรงเรียน จำนวน ๓๐ ขอ 

         ๒. คณะกรรมการดำเนินการสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน จำนวน ๓๐ ขอ 

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ขอใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงต้ัง ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความเรียบรอย เสียสละ อุทิศ ทุมเท ประชุม 

ปรึกษาหารือ และปฏิบัติงานเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีตอโรงเรียน และ

ราชการตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

  

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง 

 

                                                ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
               
                                                           ลงช่ือ 

               (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีงานอนามัยโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๘ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๘ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๙ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๑๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 

 

 


