
  

 
 
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ที ่629/2564 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว ประจำกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564 

……….………………………………………………………………………………………………………….………..…………………… 
 

  การบริหารงานโรงเรียนจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะเป็นผู้นำความรู้
ความสามารถและความเสียสละ มาใช้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้การบริหารงานภายในสถานศึกษาดำเนินไปด้วยความ 
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิ บัติราชการภายในสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของสำนักงาน 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารตาม 
วัตถปุระสงค์ท่ีวางไว้ มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   

    ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างประจำ คำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำสั่งที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอำนาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม   
ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้คำปรึกษาและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามกรอบภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
        1. นางวิมล    หนูชุม     ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล / 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
        3. นางสนิฎา    วงศ์สุรยิามาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

กรรมการ 
4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงาน 

สำนักงานผู้อำนวยการ  กรรมการ 
               5. นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์         รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป /   

                           กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     กรรมการและเลขานุการ
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2. กลุ่มบริหารทั่วไป    
   นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2.1  คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ 
แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย  
 1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์    ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสาโรจน์ รัตนคำ    ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 4. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นายวิเชียร  บุญรัตน์       ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
  6. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู    กรรมการ 
 9. นายวรัญญู  ทะเดช     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
        10. นางชัชฎา   เทพอำนวย    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
        11. นางสาวอุทัยวรรณ สงัคานาคิน    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
        12. นางกาญจนา   ชูเมฆา    ครูชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 2.2  ฝ่ายสำนักงานบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
         2.2.1  งานนโยบาย แผนงาน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ ดำเนินการ จัดทำแผนงาน/โครงการ 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละฝ่ายของกลุ่มบริหารทั่วไป เสนอต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ งานประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ งานสารบรรณ/งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กรรมการ 
4. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย  งานสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ 
5. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  งานอาคารสถานที่ กรรมการ 
6. นายวรัญญู ทะเดช  งานยานพาหนะ  กรรมการ 
7. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน โรงเรียนน่าอยู่ฯ  กรรมการ 
8. นายศรีหราช ขุนทอง  งานเทคโนโลยี  กรรมการ 
9. นางสาวธัญชนก คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
10. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย งานอนามัยโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.2.2 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
  1) ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์และผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย  
  1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล  ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
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  3. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู   กรรมการ 
  4. คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
  5. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 2) สารประชาสัมพันธ์วารสารของโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้   
ผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ สารประชาสัมพันธ์ ให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา         
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภายนอกทราบข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  ประกอบด้วย  

1. นางชัชฎา   เทพอำนวย  กลุ่มบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภัสศร   สมทรัพย์   กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ กรรมการ 
6. นายสุรกานต์ เกลี้ยงขำ   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/  

กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
7. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย          กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
8. นายรัตนชัย ตัญญะ   สำนักงานผู้อำนวยการ กรรมการ 

  8. นายศรีหราช  ขุนทอง   กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ  
 2.2.3 งานการจัดตั้งของบประมาณ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ ปฏิบัติงานด้านขอต้ังงบประมาณ 
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

3. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายรัตนชัย ตัญญะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 2.2.4 งานประกันคุณภาพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจสอบและประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
  1. นางชัชฎา   เทพอำนวย ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสาโรจน์ รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ 

  4. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
  7. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

8. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2.5 งานพัสด ุมีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 
1) วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการ ทั้งรายรับและรายจ่าย 
2) ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
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3) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ ์และสื่อ ๆ ตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
   การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 
4) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
5) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการให้อยู่ใน 
   สภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางลภารัตน์ รอดสง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายศรีหราช ขุนทอง  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย  ครู   กรรมการ 
7. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

2.2.6 งานตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ ตรวจรับพัสดุของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสาธร มหาสวัสดิ์  ครู   กรรมการ 

3. นายวรัญญู ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 2.3 ฝ่ายบริการ    
   2.3.1 งานสัมพันธ์ชุมชน  มีหน้าที่  จัดทำแผนงาน/โครงการ งานบริการชุมชน ประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและฝ่ายต่าง ๆ ในสายงานกลุ่มบริหารทั่วไปและงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ประเมินและสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
  1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นายสมคิด สุวรรณรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นายวรัญญู   ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
   6. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
  7. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 

  2.4  ฝ่ายอาคาร สถานที่และการใช้บริการอาคาร สถานที่  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  จัดทำแผนงาน
โครงการ วางแผนการใช้บริการอาคาร สถานที่ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ ประสานงานกับบุคลากรสนับสนุนการซ่อมบำรุง อำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร   สถานที่แก่
บุคคลภายนอก โดยหัวหน้าอาคารจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ให้                
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรับปรุง ดูแล บริเวณของโรงเรียนทั้งหมด เพ่ือให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีหน้าที่ตรวจอาคารแต่ละอาคาร  ประกอบด้วย 
  1. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ / 

อาคาร 3 
  2. นายสาโรจน์ รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/อาคาร 4 
  3. นายวิเชียร บุญรัตน ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/อาคาร 2 
  4. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/อาคาร 1  
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 5. นายสาธร   มหาสวสัดิ์  ครู   กรรมการ 
  6. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ           นักการประจำอาคารเรียน 1 
  7. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า   นักการประจำอาคารเรียน 3 
  8. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจำอาคารเรียน 2 
  9. นายประยงค์  ชำนาญแป้น  ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจำอาคารเรียน 4 
  10. นายจำลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  อาคารโดมหลังเก่าและหลังใหม่ 
  11. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
  12. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  13. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

         2.4.1 งานความสะอาดและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้         
ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน  และโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้  
สู่คุณภาพ ประกอบด้วย 
  1. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นายสมคิด สุวรรณรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นายชูศักดิ์    นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  6. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  7. นางสุพัตรา ไกรหา  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นางกาญจนา ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  9. นายสาธร   มหาสวสัดิ์  ครู   กรรมการ 
  10. นายศรีหราช ขุนทอง  ครู   กรรมการ 
  11. นางสาวธันย์ชนก สุมาลี ครู   กรรมการ 
  12. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย ครู   กรรมการ 
  13. ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1 - ม.6    กรรมการ 

14. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
15. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
16. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
17. นายจำลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
18. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ    
19. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ   
20. นางสาวอุทัยวรรณ สงัคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
21. นายวรัญญู ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       2.4.2 งานระบบภูมิทัศน์  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนงานระบบภูมิทัศน์ ปรับปรุงให้ร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย ดูแล บำรุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียนรู้  
ประกอบด้วย 

1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
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  4. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
  6. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 

7. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
8. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
9. นายจำลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
10. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
 

 2.4.3 งานสาธารณูปโภค   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  ให้บริการสาธารณูปโภค ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ปลอดภัยและติดตามการใช้ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า   ประกอบด้วย 
  1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
 4. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
  5. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  6. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  7. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ   
                     8. นายจำลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 

9. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
 2.4.4  งานออกแบบก่อสร้าง ซ่อมบำรุง มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้   วางแผนร่วมกับแผนงาน
โรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนองบประมาณการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่ในโรงเรียน    ประกอบด้วย 
 1. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายไพฑูรย์ ขุนทอง  ครู   กรรมการ 
 5. นายวรัญญู   ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 6. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
 7. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 8. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 9. นายจำลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 10. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

11. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        2.4.5 งานบุคลากรสนับสนุน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  กำกับติดตาม และดูแลให้บุคลากร
สนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ และประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง  ประกอบด้วย  
   1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
   3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   5. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 



7 
 
        2.4.5.1 บุคลากรสนับสนุนรับผิดชอบดูแลอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  
ดูแลให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจตราดูแลอาคารสถานที่  ทั้งระบบไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องมือดับเพลิง หากมีข้อบกพร่องหรือชำรุดให้รายงานหัวหน้างานอาคารสถานที่รับทราบ และรับการประเมินสรุปผล
การปฏิบัติงาน    ประกอบด้วย   

1. นางวรรณา  จันทรัตน์     พนักงานธุรการ งานต้อนรับแขกสำนักงานผู้อำนวยการ 
        ห้องสำนักงานกลุ่มงานต่างๆ  

อาคารเรียน 1  
โรเนียวเอกสาร 
ห้องน้ำครูในอาคารเรียน 1 
เวรวันหยุด  
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

2. นายถาวร  สังแป้น           ช่างไฟฟ้า   โรเนียวเอกสาร 
      ดูแลอาคารเรียน 3 ด้านหน้าและด้านหลัง   

ตัดหญ้าหลังอาคารเรียน3,   
ระบบไฟฟ้า 
ทำความสะอาดหอประชุม 
เวรยามกลางคืน 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

 

3. นายสิงหรา   แสงจันทร์    ลูกจ้างชั่วคราว บริเวณหน้าโรงเรียนด้านทิศเหนือ 
ด้านหลังอาคาร 1  
ดูแลอาคาร 2 ทั้งหมด 
ดูแลห้องน้ำนักเรียนชาย    
ดูแลโรงน้ำโรงเรียน   
สวนหย่อมอาคาร 2 
ตัดหญ้าในสนาม 
โรงจอดรถครู 
ระบบประปา 
เวรยามวันอาทิตย์ 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  
 

4. นายประยงค์  ชำนาญแป้น   ลูกจ้างชั่วคราว    บริเวณหน้าโรงเรียนทิศใต้ 
ดูแลอาคาร 4 และบริเวณโดยรอบ 
ห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงอาคาร 4  
หลังป้อมยามและท่ีจอดรถตลอดแนว 
ตัดหญ้าในสนาม , ความสะอาดสนามฟุตบอล 
อาคารหมวดอุตสาหกรรม 
ดูแลโรงน้ำโรงเรียน 
ระบบประปา 
เวรยามวันอาทิตย์ 
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งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

  5. นายจำลอง  อ้นประวัติ     ลูกจ้างชั่วคราว ถนนหน้าอาคาร 1 
        หอพระ 

อาคารโดมหลังเก่าและใหม่  
ห้องน้ำหญิงอาคาร 3 
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1 
โรงจอดรถนักเรียน    

 ตัดหญ้าในสนามใหญ่ 
        ดูแลโรงน้ำโรงเรียน  
        ระบบไฟฟ้า 
        เวรยามวันอาทิตย์ 
         งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

   2.5  ฝ่ายโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้   จัดทำแผนงาน โครงการ และ
งานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ร้านค้าสวัสดิการ การประกาศและการประมูลร้านค้า  การขอใช้ ควบคุม ดูแลการ
ประกอบการ  การจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปริมาณอาหารให้ เหมาะสม 
ดูแลการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ให้ความรู้ทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้แก่นักเรียน
และบุคลากร ในโรงเรียน    ประกอบด้วย  
 1. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางลภารัตน์  รอดสง  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี  ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ ครู   กรรมการ 
 6. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู   กรรมการ 
 7. นายวรัญญู ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 8. นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
 9. อย.น้อยโรงเรียน   นักเรียน   กรรมการ 
 10. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

      2.6  ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน  มีหน้าที่  ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล สุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับงานอนามัย สรุปประเมินผลภาวะโภชนาการ สถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ จัดหาเวชภัณฑ์ ยา จัดทำตารางการปฏิบัติงานและตารางรับส่งนักเรียนเจ็บป่วย พร้อมทั้งติดต่อ
ประสานงานกับโรงพยาบาล ผู้ปกครอง รับส่งนักเรียนเจ็บป่วยและรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  
  1. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   ประธานกรรมการ 
 2. นายวรัญญู ทะเดช  ครู   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์ ครู   กรรมการ 
 4. นายชิตพล เต็มนา  ครู   กรรมการ 
 5. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 6. นายภัทรกร ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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 5. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  6. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 7. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
 8. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

       2.7  ฝ่ายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ จัดทำแผนงาน โครงการของงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและงานที่ได้รับอนุมัติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับงานอนามัยโรงเรียน 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย 

1. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   ประธานกรรมการ 
  2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  4. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูชำนาญการ  กรรมการ   
  5. นางกาญจนา  ชูเมฆา    ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  6. นายชิตพล  เต็มนา  ครู   กรรมการ 
  7. นางสาวสิริภัทร สวสัดิกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  8. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  9. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ 
  10. อย.น้อยโรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
  11. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  12. นายสุรกานต์ เกลี้ยงขำ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       2.8  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่   ดังนี้   กำหนดให้มี
คณะกรรมการ ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายมาตรฐาน ในการบริหารจัดการทางการศึกษา จัดทำแผนงานหรือโครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ 
จัดทำระเบียบวาระการประชุม เชิญคณะกรรมการประชุมตามวาระและบันทึกการประชุม/รายงานการประชุม 
อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รายงานผลงานประจำปี  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย  
 1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
 2. นายวรัญญู ทะเดช ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 3. นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
 4. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น พนักงานพัสดุ กรรมการ 
 5. นางวรรณา  จันทรัตน์   พนักงานธุรการ กรรมการ 
 6. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป   
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ วันที่  22  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2564   
 
 
 

                                                                 (นางวิมล   หนูชุม)      
               ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
…………………………………………………….. 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 


