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คณะกรรมการและหน้าท่ีของบุคลากรกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
 

     ๑. นายพิชิต  อุดมมา   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานคณะกรรมการ 
     ๒. นายสุวิตร เหล่าใหญ่   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     ๓. นายสุรศักดิ์  ดรชัย   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๔. นายชนวีร์  สร้อยมาลัย  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
     ๕. นางคุณัญญา  พาชอบ  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๖. นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๗. นางศิริรัตน์  ชาวระ   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
     ๘. นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์  ตำแหน่ง  ครูธุรการ  กรรมการ 
     9. นายโชคอนันต์ จันทบุตร  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
     ๑๐. นางนันธดิา  จันทนะ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
     1๑. นายพันธมิตร  จันทร์มุงคุณ  ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔   กรรมการ 
     ๑๒. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๓. นางศศิประภา  บุญชิดชม  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

๑. นายพิชิต  อุดมมา ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
   มีหน้าที่  รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก 

และประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ทุกโครงการของกลุ่มงานบริหารทั่วไป นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบตัิราชการ เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินงานของโรงเรียน ให้ขวัญ และ 
กำลังใจแก่บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ เสนอผู้อำนวยการ
สถานศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงาน  
ของกลุ่มงาน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย 
 

๒. นายสุวิตร เหล่าใหญ่  ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ      
 

   มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ติดต่อประสานงานในการจัดหาวัสดุที่จำเป็น 
ในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับติดตามการทำงานของบุคลากรในกลุ่มงาน  
บริหารทั่วไปร่วมกับรองผู้อำนวยการ การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ งานยานพาหนะ การควบคุมภายใน การรับ
นักเรียน งานเสนอความเห็นในการจัดตั้ง ยุบ เลิก สถานศึกษา  งานคณะกรรมการสถานศึกษา  
งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและนักเรียนประจำ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
ของบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไปร่วมกับรองผู้อำนวยการ  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารสถานศึกษา 

๓. นายสุรศักด์ิ  ดรชัย ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ   
   มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารนักเรียนประจำ รายงานข้อมูลนักเรียนประจำหอพัก 

งานจัดระบบการบริหารและมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ 
งานโสตทัศนูปกรณ์ และบริการสาธารณะ งานทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี งานเสนอความเห็นในการจัดตั้ง 
ยุบ เลิก สถานศึกษา งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการมอบหมาย 
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๔. นายชนวีร์  สร้อยมาลัย ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ   
 

    มีหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  Website โรงเรียน 
บันทึกภาพกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชน งานโสตทัศนูปกรณ์  การจัดทำสำมะโน
ผู้เรียน รายงานข้อมูล ITA, DMC, MOBEC, ข้อมูลรายหัวนักเรียน ข้อมูลการรับนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา งานกิจกรรมรักษาดินแดน การรายงานผลการปฏิบัติงาน / โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการมอบหมาย 

 

๕. นางคุณัญญา  พาชอบ ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ   
 

   มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโภชนาการและอนามัยโรงเรียน งานห้องพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วย ประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจสุขภาพนักเรียน  การบันทึกน้ำหนัก 
ส่วนสูง ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน การจัดหายาและเวชภัณฑ์ งานรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  กิจกรรมกลุ่ม อ.ย.น้อย ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความสะอาดโรงอาหาร ประสานงานกับ
แม่ค้าที่ขายอาหาร การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในฝัน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการมอบหมาย 

 

๖. นางส่องศรี  ศักด์ิศรีกลม ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ  
 

   มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม กำหนดแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานคณะกรรมการ
นักเรียน และสภานักเรียน งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการโรงเรียนคุณธรรม และเบญจวิถี 
โรงเรียนสุจริต โครงการทูบีนัมเบอร์วัน งานจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา งานทัศนศึกษาตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  โครงการสถานศึกษาพอเพียง  โครงการโรงเรียนในฝัน การจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคคล องค์กร หน่วยงานสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
งานอุบัติเหตุ  ประกันชีวิตนักเรียน งานควบคุมภายใน การรายงานผลการปฏิบัติงาน / โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
เสนอฝ่ายบริหารทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการมอบหมาย 

 

๗. นางศิริรัตน์  ชาวระ   ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ  
 

   มีหน้าที่  หัวหน้าโครงการโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนคุณธรรม  สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนสุจริต และ 
เบญจวิถ ีเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย งานส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานอุบัติเหตุ ประกันชีวิต 
ประสานงานเครือข่ายชุมชน / ผู้ปกครอง การรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเสนอฝ่ายบริหาร
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการมอบหมาย 

 

๘. ว่าที่ร้อยตรีศักด์ิชัย สาไพรวัน   ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ   
 

      มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
การระดมทรัพยากร สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร หน่วยงาน สถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษา 
การควบคุมภายใน การพัฒนาองค์กร งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาๆ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งานทัศนศึกษา งานรักษา 
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประสานงานเครือข่ายชุมชน ผู้ปกครอง กิจกรรมรักษาดินแดน งานศูนย์ศึกษา และ
ถ่ายทอดการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงาน / โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเสนอ 
ฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการมอบหมาย 
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๙.  นางศศิประภา  บุญชิดชม    ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ     
 

          มีหน้าที่  เป็นเจ้าหน้าที่ และเลขานุการของงานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการ To be Number One และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประสานงานกับเครือข่ายชุมชน ผู้ปกครอง การรับนักเรียน 
งานโภชนาการ งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานประกันอุบัติเหตุและส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง งานควบคุมภายใน 
งานออกคำสั่งเวรรักษาการณ์เวลากลางคืนและวันหยุดราชการ งานคณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน / โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเสนอฝ่ายบริหารเพื่อทราบและปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้อำนวยการ  
หรือรองผู้อำนวยการมอบหมาย 

 

๑๐.  นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์ ตำแหน่ง   ครูธุรการ   
 

    มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ งานสารบรรณ  การรับ ส่งเอกสาร พัสดุไปรษณีย์ การจัดเก็บ 
ทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ประสานงาน และต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ทั้งจากหน่วยงาน 
ราชการ และเอกชน ชุมชน ผู้ปกครองด้วยอัธยาศัยทีด่ี มีความเป็นกัลยาณมิตร จัดพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ  ของทางโรงเรียน 
จดบันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน  ควบคุมดูแลหอพักนักเรียน และข้อมูลนักเรียนประจำหอพัก งานรักษา
ความปลอดภัยสถานศึกษาในวันหยุดราชการ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
เสนอฝ่ายบริหารเพื่อทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

 

๑๑.  นางนันธิดา  จันทนะ  ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง 
 

     มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่งานโภชนาการ และอนามัยโรงเรียน งานโครงการสถานศึกษาพอเพียง งานศูนย์ 
การศึกษา และถ่ายทอดการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน  การรายงานรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์การศกึษา และถ่ายทอด 
การเลี้ยงโคนมในโรงเรียน  งานโครงการโรงเรียนในฝัน  การจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ของนักเรียนหลักสูตรศาสตร์พระราชา  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในวันหยุดราชการ และงานหอพัก
นักเรียนประจำ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงาน / โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ เสนอฝ่ายบริหารเพื่อทราบ  
เมื่อสิ้นสุดโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

 

๑๒.  นายโชคอนันต์ จันทบุตร  ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง  
 

     มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน งานดูแล 
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานพิธีการสำคัญ งานระเบียบวินัยของนักเรียน งานรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ เวรประจำวัน งานฐานการปลูกพืชหญ้าสำหรับโคนม เป็นผู้ช่วยเลขานุการงานกิจการนักเรียน การรายงานผล
การปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ ของงานกิจการนักเรียนที่รับผิดชอบเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

๑๓. นายพันธมิตร  จันทร์มุงคุณ  ตำแหน่ง   ช่างไม้ ๔  
 

   มีหน้าที่  ๒๒.๑  ดูแล รักษาความสะอาดห้องน้ำนักเรียนหญิงบนอาคารเรียนทุกชั้น โดยทำความสะอาด
ทุกเช้าของวันทำการก่อนที่นักเรียนจะขึ้นชั้นเรียน ปัดกวาด ถูพื้นระเบียงด้านหน้าชั้นเรียน และม้าน่ังหน้าชั้นเรียน 
บันไดขึ้นลงบนอาคารเรียนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ด ถูราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ ห้องเรียน 
ให้สะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำความสะอาดห้องพักผู้บริหาร ระเบียงทางเดินหน้าห้องพักครู  

    ๒๒.๒  ดูแล  รดน้ำ  ตัดแต่งไมป้ระดับ  ตัดหญ้าที่สวนหย่อมด้านนอกประตูทางเข้าโรงเรียน  ตัดหญ้า 
บนเกาะกลางถนนตลอดแนวถนนทางเข้า รดน้ำต้นไม้ และหญ้าสวนหย่อมจุด Check in ทั้ง 2 จุด ตัดหญ้ารอบศาลา
พระพุทธรูป รอบอาคารกิจการนักเรียน ห้องพยาบาล อาคารอุตสาหกรรม อาคารหอประชุม รอบหอพักนักเรียนหญิง 
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รอบอาคารศิลปะ (โดยใช้ถนนทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนตรงไปจนถึงแนวร้ัวด้านหลังโรงเรียนด้านหลังหอพักน้ำประปา 
เป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ) ยกเว้นบริเวณสนามฟุตบอล และหญ้าตามแนวร้ัวด้านนอกหน้าโรงเรียนดูแลร่วมกัน  

    ๒๒.๓  ดูแล รักษาความสะอาดห้องน้ำในหอประชุม ถังขยะบริเวณหน้าห้องส้วมนักเรียนชาย (หลังเก่า) 
ไม่ให้สกปรก ให้ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทุกวัน โดยปิดฝาถังขยะปอ้งกันสุนัขหรือสัตว์อืน่ ๆ  มาคุ้ยเขี่ย ทำให้
เกิดความสกปรกไม่น่าดู เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคสู่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้รถขยะเทศบาลกำจัดต่อไป  

    ๒๒.๔  ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์เวลากลางคืนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอื่น ๆ  (ตามคำสั่ง 
ของโรงเรียน) อย่างเคร่งครัด ดูแลบุคคลภายนอกที่ไม่ผา่นการตรวจคัดกรองโรค และบุคคลที่มีความเสี่ยงเข้า-ออก 
บริเวณโรงเรียนในเวลากลางวัน และเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ใหร้ายงาน
ครูเวรประจำวัน และผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป (หากมีภารกิจจำเป็น ลากิจหรือลาป่วย ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บันทึกเปลี่ยนเวรเป็นลายลักษณ์อกัษรเพื่อใหผู้้ตรวจเวรและผูบ้ังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง) 
     ๒๒.๕  ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ระบบน้ำประปาและไฟฟ้าทั้งในอาคารเรียน นอกอาคาร อาคารฝึกงาน 
หอประชุม จัดสถานที่ในการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกับนายบุญสูง ปรีประเสริฐ (กรณีที่ 
ไม่สามารถทำโดยลำพังคนเดียวได้) ตลอดจนตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลและบริเวณนอกร้ัวโรงเรียนด้านหน้าร่วมกัน
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และงานอาคารสถานที่ 

    ๒๒.๖  เปิด ปิด ห้องทำงาน และประตูทางขึ้นอาคารเรียน ปิดประตู หน้าต่าง ห้องเรียน ตรวจสอบ 
การปิดน้ำ ปิดไฟ บนอาคารเรียนทุกห้อง (ตามคำสั่งเวรที่ทางโรงเรียนมอบหมายหลังเลิกเรียนทุกวัน)  

    ๒๒.๗  ขับรถตู้ของโรงเรียนรับ-ส่ง นักเรียนหอพัก และการไปราชการของบุคลากร รับส่งหนังสือราชการ 
กับหน่วยงานภายนอก การถ่ายเอกสารและทำสำเนาขอ้สอบ จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมบำรุงยานพาหนะประจำปี 

    ๒๒.๘  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายเป็นคร้ังคราวจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารงานทั่วไป ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ให้ดำเนินการเป็นคร้ังคราว  
     ๒๒.๙  จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของลูกจ้างประจำ (ตามแบบบันทึกของโรงเรียน) ทุกวัน 
เพื่อรายงานผลปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามนโยบายของผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ 

 

   


