
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 
 

 
คำนำ 

 
คู่มือบริหารงานบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้าใจ ระหว่างครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที ่ให้การบริการและการจัด
การศึกษาแก่ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานตามแนว
ทางการ กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาของ สพฐ. ฝ่ายบริหารท่ัวไปได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงานพันธ
กิจท่ี ปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพในการจัดการศึกษา การทางการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูป การศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวังว่าภาระงานที่ปฏิบัติ
จะ บรรลุตามวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการเป้าหมายตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความมพึง
พอใจ ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป ในระดับปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วย 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

 
นายชรินทร์  ศิริพันธ ์  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี /ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างช่ัวคราว 

 นางวีรยา  ภู่ประดิษฐ์ หัวหน้างานโภชนาการและ อย.น้อย 
 นางสาวโศภิตา  มีแก้ว  หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ ์
 นางสาวอิศรา  ใจสอน  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 นายสมโภชน์  สามชูสินธุ์ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
 นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
 นางสาวปนัดดา  จำปาทอง หัวหน้างานปฏิคม 

นางสาวนิศากร  ไชยเอียด กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
นายวิสูตร   ยอดสุข 

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
นายชรินทร์    ศิริพันธ์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
1. รองผู้อํานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายธรรศกร   ดิษฐสุววณ  รองผู้อํานวยการ 
 
มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
1. กําหนดแผน นโยบายและแผนงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้สอดคล้องนโยบายของ 
โรงเรียน 
2.กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปตามกรอบโครงสร้างการ 
บริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและนโยบายของโรงเรียน 
3. นิเทศงานบุตลากรในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
4.จัตวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปและนําเสนอผู้อํานวยการ 
โรงเรียน 
5. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อพัฒนางานและ 
ตําเนินงานโนกลุ่มบริหารงานวซิาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัตทําสถิติข้อมูล ประเมินผลและทางการศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ 
ดําเนินงานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้บรรลุผลตามเป้าหมายของทางราชการ 
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปเสนอผู้อํานวยการโรงเรียน 
ทราบ 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปเสนอผู้อํานวยการโรงเรียน 
เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความขอบในรอบ 6 เดือนหรือปรับปรุงพัฒนา 

 
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายชรินทร์  ศิริพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
1. ช่วยกํากับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน 
2..รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานท่ัวไปเพื่อกํากับดูแล ติดตาม งานใน 
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.วางแผนงาน  กำกับ ติดตาม  ดูแล และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันพึงจะ
มีเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

4 .เพื่อประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

5.ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
6.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.  งานอาคารสถานที่ 
  นายชรินทร์  ศิริพันธ ์   ประธานกรรมการ 
  นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์  รองประธานกรรมการ 

นายนรินทร ์  มิถุนดี   กรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
  นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
  นายสมหวัง  นาคคล้าย  กรรมการ 

นายพชร  ประปุนไร ่  กรรมการ 
  นายวัชรพล  ศรีพรม   กรรมการ 
  นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นายธนกิจ  ทิพย์สิงห์  กรรมการ 
  นายกิจกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
  นายธนพล  ปิ่นสมบูรณ์  กรรมการ 
  นางสาวสุปรีญา  สนธิ   กรรมการ 
  นายเอื้ออังกูร  แท่งทอง   กรรมการ 
  Mr. Alexis Jarylson Medina   กรรมการ 
  นายประยุทธ  ทวีสาร   กรรมการ 
  นายสมหมาย  ศิริ   กรรมการ 
  นายชัยวัฒน ์  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายภิญโญ  แก้วงาม   กรรมการ 
  นายมงคล  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายสันติ  สมพันธ์   กรรมการ 
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  นางสาวจินตนา  ตุ้มทอง   กรรมการ 
  นางวาสนา   ไล้กล่ินหอม  กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ดูแล  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอดเวลา 
2. ควบคุม  ดูแล การปฏิบัติงานของนักการภารโรง ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบของทางราชการและ

โรงเรียนหรือใหเ้ป็นไปตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
3. ดูแล  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียน  และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด สวยงามและ

เป็นระเบียบอยู่เสมอ 
4. จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน  บริเวณโรงเรียน  และสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด   

สวยงาม  และเป็นระเบียบ 
5. รับข้อเสนอแนะ  คำแนะนำ  จากฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก  ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตลอดจนการ

ใช้สถานท่ีหรืออาคารของโรงเรียน 
7. กำหนดหน้าที่การรับผิดชอบให้นักการภารโรงปฏิบัติในเรื่องอาคารเรียน  บริเวณโรงเรียน ทั้งใน

และนอกเวลาราชการ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
9. จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการดูแล  บำรุงรักษา  อาคารสถานท่ีต่อฝ่ายบริหาร 
10. ประเมินผลงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไปทุกปีศึกษา 

4.  งานอนามัยโรงเรียน 
  นางสาวอิศรา  ใจสอน   ประธานกรรมการ 
  นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์           รองประธานกรรมการ 
  นายอุกฤษฎ ์  หาไชย     กรรมการ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   กรรมการ 
  นายกิจกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
  นายวัชรพล  ศรีพรม   กรรมการ 
  นางสาวภาวิณี  มาลีหวล   กรรมการ 
  นายเอื้ออังกูร  แท่งทอง   กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน  กรรมการ 
  Mr.Alexis  Jaryson   Yacapin  กรรมการ 
  Ms.Faith  Bandales  Archeta  กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
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  นายธนพล  ปิ่นสมบูรณ์  กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นางสาวชัญญานุช หาญมนต์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ 

1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อฝ่ายบริหาร 
2. จัดทำบัตรสุขภาพของนักเรียน 
3. จัดทำข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับโรคประจำตัว  ข้อมูลการแพ้ยา  ฯลฯ 
4. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 
5. จัดทำประกันสุขภาพให้แก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 
6. จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 
7. จัดหายาเครื่องเวชภัณฑ์  เพื่อการรักษาพยาบาลในเบ้ืองต้นท่ีจำเป็นให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา  จำนวนบุคลากร  พร้อมทั้งจัดให้ระบบการควบคุม การเก็บรักษาให้เหมาะสม 
และเรียบร้อย 

8. ติดต่อ  ประสานกับผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
และประสานงานกับบริษัทประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

9. ให้ความรู้  อบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย  ให้กับนักเรียนและบุคลากร                       
ในโรงเรียนพร้อมท้ังการป้องกัน 

10. ติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารรายงานผู้บังคับบัญชาทราบลำดับ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.  งานโภชนาการและกิจกรรม อย.น้อย 
  นางวีรยา   ภู่ประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 

นางส่องอุษา   ชุ่มบริบูรณ์  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวสุกันญา   ขันทองดี  กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นางสาวนิศากร   ไชยเอียด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. ปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน 
2. ประสานงานกับฝ่าย/และหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดทำสัญญาการเช่าร้านค้าในโรงอาหาร ควบคุม ดูแลการจำหน่ายอาหารของร้านอาหารโรงเรียน
ทุกวัน  ดูแลให้จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการต้องสวมชุดกันเปื้อนและต้องสวมผ้าคลุมผมให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และสุขลักษณะ
เป็นครั้งคราวตามโอกาสอันสมควร  ร้านค้าท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้ตักเตือน และรายงาน
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โรงเรียนทราบทันที  ถ้ามีปัญหาให้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้หยุดจำหน่าย หรือเสนอให้
โรงเรียนยกเลิกสัญญาการจำหน่ายอาหาร 

4. รับผิดชอบตรวจตราดูแล  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขให้มี
สภาพดีโดยเร็ว  จัดระบบระบายน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะจัดระบบการทิ ้งเศษอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะและมีการจัดทำความสะอาดเป็นปัจจุบัน  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ดูแล
รับผิดชอบทำความสะอาดโรงเรียน 

5. ช่วยตรวจตราดูแลเสนอแนะ  ในการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน  
เช่นการกำจัดเศษอาหาร  การบริการน้ำดื่มน้ำใช้  การรักษาความสะอาด  รับผิดชอบตรวจสอบ
ดูแลร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางอาหาร  และถูกหลักโภชนาการ  จัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ 

6. ติดตาม  ดูแล  ป้องกัน  พาหะนำโรค  ในโรงอาหารของโรงเรียนหาวิธีกำจัดพาหะนำโรครอบ ๆ 

โรงเรียน 

7. จัดให้การตรวจสุขภาพ  โรคติดต่อ  ผู้ประกอบอาหาร  ขนม  เครื่องด่ืม  ท่ีจำหน่ายในโรงเรียน ใน

ทุกภาคเรียน 

8. รับผิดชอบการควบคุมร้านค้าสวัสดิการที่ขายอาหาร  ขนม  เครื่องดื่ม  สินค้าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

ในด้านการควบคุมราคาและคุณภาพ ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคความเป็นธรรม  นำเสนอ

คณะกรรมการโภชนาการของโรงเรียน  ถ้ามีปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและ

ดำเนินการระงับการจำหน่าย 

9. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอนามัยโรงเรียน  จัดหาวิทยากรให้ความรู้แก่ครู  อาจารย์  และนักเรียน   

ด้านโภชนาการตามโอกาสอันสมควร 

6.  งานประชาสัมพันธ ์
  นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง  รองประธานกรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
  นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน์  กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญธิดา  บูชาธรรม  กรรมการ 
  นางสาวอนุธิดา  บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
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นางสาวอภิญญา  เมืองพงษา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. บริการและดำเนินการรายการเสียงตามสายอย่างมีระบบ 
2. จัดป้ายนิเทศ  ประกาศข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนและหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างเป็น

ปัจจุบัน 
3. จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน/วารสารม่วงเหลืองสัมพันธ์/บัตรอวยพรเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระ 
4. ต้อนรับ  อำนวยความสะดวกและแนะนำโรงเรียนแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
5. จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน/นำเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียน 
6. จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7.  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
  นายสมโภชน์           สามชูสินธุ์  ประธานกรรมการ 
  นายสมหวัง  นาคคล้าย  รองประธานกรรมการ  

นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 

  นายชัยวัฒน ์  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. จัดเตรียมเครื่องเสียง และอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ให้พร้อมใช้งานบริเวณหอประชุม 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพท่ีเหมาะสมตลอดการดำเนินงาน 

8.  งานชุมชนสัมพันธ์ 
  นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   ประธานกรรมการ 
  นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการ 
  นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม   กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน  กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  
1. วางแผนและกำหนดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและจัด

กิจกรรม 
ร่วมกันกับชุมชน 

3. ร่วมกิจกรรมนักเรียน  คณะครู  และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
4. ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยตลอดจนวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ  ศาสนา และ 

พระมหากษัตริย ์
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์กบัชุมชนและกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เสนอฝ่าย

บริหาร 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 
9.  งานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 
  นายชรินทร์  ศิริพันธ ์   ประธานกรรมการ 
  นายประยุทธ  ทวีสาร   รองประธานกรรมการ 
  นายชัยวัฒน ์  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายมงคล  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายภิญโญ  แก้วงาม   กรรมการ 
  นายสมหมาย  ศิริ   กรรมการ 

นายอำนวย  ตุ้มทอง   กรรมการ 
  นายสาคร  มดทอง   กรรมการ 
  นายสันติ  สมพันธ์   กรรมการ 
  นางสาวจินตนา  ตุ้มทอง   กรรมการ 
  นางวาสนา   ไล้กล่ินหอม           กรรมการ 
  นายกิจกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
 1. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกอาคารและบริเวณโดยรอบ 
 2.  ดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้า,น้ำประปา,ส่ิงก่อสร้าง,ห้องน้ำ  และบริเวณโดยรอบท่ีเป็นสมบัติของโรงเรียน 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10.  งานปฏิคม 
  นางสาวปนัดดา   จำปาทอง ประธานกรรมการ 
  นางสาวโศภิตา   มีแก้ว  รองประธานกรรมการ 
  นางสุภัค    ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการ 
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  นางสาวปาริชาติ   ปั้นแพทย์ กรรมการ 
  นายอุกฤษฎ์   หาไชย  กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ์   แพนลำ  กรรมการ 
  Miss.Faith  Bandales   Archeta กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นางสาววชิรา   สร้อยสน กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ 

1. วางแผนและกำหนดรายการอาหารและส่ิงของท่ีใช้ในการต้อนรับแขกของโรงเรียนท่ีเข้ามาดำเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

2. จัดเตรียมส่ิงของ  เครื่องใช้  อาหารและน้ำด่ืมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายของโรงเรียน 
3. สรุปรายงานการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานปฏิคมของโรงเรียน 
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

11. งานรักษาความปลอดภัย 
  นายวัชรพล  ศรีพรม   ประธานกรรมการ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   รองประธานกรรมการ 
                     นายต่อ                      ภิญโญภาพ                  กรรมการ 
  นายบุญเลิศ  นิยมรัตน ์  กรรมการ 
  นายประกิจ  สัมฤทธิ์ผล  กรรมการ 
  นายดนัย  ศิลาวงศ์   กรรมการ 
  นายชรินทร์  ศิริพันธ ์   กรรมการ 

นายนรินทร ์  มิถุนดี   กรรมการ 
นายสมโภชน์  สามชูสินธุ์  กรรมการ 

  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
  นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
  นายสมหวัง  นาคคล้าย  กรรมการ 

นายพชร  ประปุนไร ่  กรรมการ 
  นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นายธนกิจ  ทิพย์สิงห์  กรรมการ 
  นายกิจกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
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  นายเอื้ออังกูร  แท่งทอง   กรรมการ 
  นายธนพล  ปิ่นสมบูรณ์  กรรมการ 
  นักการภารโรงและยามทุกคน   กรรมการ 
  นางสาววชิรา สร้อยสน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนท้ังกลางวันกลางคืน 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางวัน เวรกลางคืนและในวันหยุดราชการ 
3. ให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
4. สังเกตความผิดปกติของระบบไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ 
5. หากพบส่ิงผิดปกติใด ๆ ให้รีบโทรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้ทราบโดยเร่งด่วน 
6. บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีและบันทึกเวลาไปกลับทุกครั้ง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
12.  งานประเมินผล 
  นางสาวนิศากร   ไชยเอียด ประธานกรรมการ 
  นางสาวกุลนิษฐ์   สุขเกษม  รองประธานกรรมการ  
  นางสาวสุปรีญา   สนธิ  กรรมการ  
  นางสาวชัญญานุช  หาญมนต์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   

1. ติดตาม  สรุป  ประเมินผล  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
13. ฝ่ายดูแลความเรียบร้อยอาคาร สถานที่  

2.1 อาคาร 1  
นางเกษอนงค์       ทรงขำ   หัวหน้า อาคาร 1  
นางรำเพย    สิงห์น้อย  หัวหน้าอาคาร 1 ช้ัน 1 
นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง  หัวหน้าอาคาร 1 ช้ัน 2 
นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช   หัวหน้าอาคาร 1 ช้ัน 3 
2.2  อาคาร 2   
นายชรินทร์  ศิริพันธ ์   หัวหน้า อาคาร 2  
นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์  หัวหน้าอาคาร 2 ช้ัน 1 
นางสาวสุกันญา  ขันทองดี  หัวหน้าอาคาร 2 ช้ัน 2 
นางสาวสุดคนึง  เดชดัง   หัวหน้าอาคาร 2 ช้ัน 3 
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2.3  อาคาร 3  
นางสาวพัชรี  คงเมือง   หัวหน้า อาคาร 3  
นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง  หัวหน้าอาคาร 3 ช้ัน 1 
นางสาวอัญชลี  มั่นน้อย   หัวหน้าอาคาร 3 ช้ัน 2 
2.4 อาคาร 4  
นางสาวมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ  หัวหน้า อาคาร 4  
นายสมหวัง  นาคคล้าย  หัวหน้าอาคาร 4  ช้ัน 1 
นายณัฐวุฒิ  จงจิต   หัวหน้าอาคาร  4 ช้ัน 2 
2.5 ห้องน้ำ 
นางสาวจินตนา  ตุมทอง   ห้องน้ำครูอาคาร 3   

ห้องน้ำนักเรียนหญิงอาคาร 2  
ห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 3 

นางวาสนา  ไล้กล่ินหอม  ห้องน้ำครู อาคาร 1  
ห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคาร 4   

นายภิญโญ  แก้วงาม   นายห้องน้ำนักเรียนหญิงหลังอาคาร 1 
2.6 บริเวณอาคารโดยรอบ 
นายภิญโญ  แก้วงาม   บริเวณอาคาร 1 โดยรอบ 
นายสมหมาย  ศิริ   บริเวณอาคาร 2 โดยรอบ 
นายประยุทธ  ทวีสาร   บริเวณอาคาร 3 โดยรอบ 
นางวาสนา  ไล้กล่ินหอม  ระเบียงอาคารและบริเวณอาคาร 4 
นางสาวจินตนา  ตุมทอง   หอประชุมใหม่/เก่า โรงอาหารเก่า 
  

หน้าที่   1. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกอาคารและบริเวณโดยรอบ 
 2.  ดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้า,น้ำประปา,ส่ิงก่อสร้าง,ห้องน้ำ  และบริเวณโดยรอบท่ีเป็นสมบัติของโรงเรียน 
 3.  ให้ความร่วมมือกับงานทุกงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
ประเมินผล 
  นายชรินทร์   ศิริพันธ ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอิศรา   ใจสอน  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวปาริชาต   ปั้นแพทย์ กรรมการ 
  นางสาวนิศากร   ไชยเอียด กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  1.  ติดตาม  สรุป  ประเมินผล  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
   
 
 

 
 


