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ข้อมูล อ ำนำจ หน้ำท่ี ตำมกฎหมำย ของกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปตามระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 ที่ให้มีการการะจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร

และการบริหารทั่วไป ตามหลักกฎหมายมหาชนของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ดังนี้  
1. สิทธิและหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามประมาลกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และ

พาณิชย์ เช่น สามารถท านิติกรรมสัญญา การซ้ือขาย แลกเปลี่ยนทรัพย์สิน การจัดหารายได้ การ
ถือครองกรรมสิทธ์ิ การเป็นโจทย์ เป็นจ าเลย และการรับผิดชอบทางแพ่ง และทางอาญา  

2. อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายอ่ืนที่ต้องจัดกิจกรรม และการบริการ

สาธารณะที่ต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้วยความเสมอ
ภาค ความต่อเนื่อง การละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชานชนหากในการปฏิบัติหน้าที่มีปัญหา
ด้านกฎหมายควรปรึกษานิติกรประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาหรืออัยการจังหวัด  

3. สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนให้มีคุณธรรม ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีความปลอดภัยด้านร่างกาย 

และจิตใจ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทยในการปลูกฝังผู้เรียนรักชาติ รักแผ่นดิน ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

อ ำนำจ หน้ำท่ี งำนบริหำรท่ัวไป ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร 
 

1. งานธุรการ และสารบรรณ 
2. งานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
3. งานจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร 
4. งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
5. งานข้อมูลนักเรียน DMC การส ามะโนนักเรียน และ ITA 
6. งานรับนักเรียน 
7. งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ 
8. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
9. งานโภชนาการ และอนามัยโรงเรียน 
10. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสวัสดิการโรงเรียน 
11. งานประสานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
12. งานควบคุมภายใน 
13. งานเสนอความเห็นในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา 
14. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
15. งานกิจการนักเรียน 
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16. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
17. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
18. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
19. งานต่อต้านยาเสพติด และทูบีนัมเบอร์วัน 
20. งานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม และเบญจวิถี 
21. งานโครงการโรงเรียนในฝันและสถานศึกษาพอเพียง 
22. งานรักษาความปลอดภัย และสารวัตรนักเรียน 
23. งานพิธีการ วันเกียรติยศ และประเพณีวันส าคัญ 
24. งานทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
25. งานกิจการหอพักนักเรียนประจ า 
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ค ำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวภมิูพลอดุลยเดช ฯ 

ทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
ที่ ๓๘๕ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อ้างถึง  คำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ทรงครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ที่ ๓๕๔/๒๕๖4 เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  สั่ง ณ วันที่  
1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แกท่างราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงมอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานตามการพรรณนางานของกลุ่มบริหารทั่วไป และแนวทางการปฏิบัติงาน 
(ดังรายละเอียดแนบท้าย)  
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

      สั่ง ณ วันที่  8  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 

                                          (นายศรีทัศน์ วิรัสวา)      
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ                                                
    ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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(รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งที่ ๓๘๕ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๔) 
 

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 
งานโสตทัศนูปกรณ ์และบริการสาธารณะ งานทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี งานเสนอความเห็นในการจัดตั้ง 
ยุบ เลิก สถานศึกษา งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการมอบหมาย 

 

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 
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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 

 
 
 
 
 



7 
 

๑๓. นายพันธมิตร  จันทร์มุงคุณ  ตำแหน่ง   ช่างไม้ ๔  
   มีหน้าที่  ๑๓.๑  ดูแล รักษาความสะอาดห้องน้ำนักเรียนหญิงบนอาคารเรียนทุกชั้น โดยทำความสะอาด

ทุกเช้าของวันทำการก่อนที่นักเรียนจะขึ้นชั้นเรียน ปัดกวาด ถูพื้นระเบียงด้านหน้าชั้นเรียน และม้าน่ังหน้าชั้นเรียน 
บันไดขึ้นลงบนอาคารเรียนชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๔ ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ด ถรูาวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ ห้องเรียน 
ให้สะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำความสะอาดห้องพักผู้บริหาร ระเบียงทางเดินหน้าห้องพักครู  

    ๑๓.๒  ดูแล  รดน้ำ  ตัดแต่งไมป้ระดับ  ตัดหญ้าที่สวนหย่อมด้านนอกประตูทางเข้าโรงเรียน  ตัดหญ้า 
บนเกาะกลางถนนตลอดแนวถนนทางเข้า รดน้ำต้นไม้ และหญ้าสวนหย่อมหน้าโรงเรียน และหน้าอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ศาลาพระพุทธรูป รอบอาคารกิจการนักเรียน ห้องพยาบาล อาคารอุตสาหกรรม อาคารหอประชุม รอบ ๆ
หอพักนักเรียนหญิง รอบอาคารศิลปะ และบริเวณสนามฟุตบอลตามแนวร้ัวกำแพงทั้งด้านในและด้านนอกโรงเรียน  

    ๑๓.๓  ดูแล รักษาความสะอาดห้องน้ำในหอประชุม ถังขยะบริเวณหน้าห้องส้วมนักเรียนชาย (หลังเก่า) 
ไม่ให้สกปรก ให้ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทุกวัน โดยปิดฝาถังขยะปอ้งกันสุนัข หรือสัตว์อื่น ๆ  มาคุ้ยเขี่ย ทำให้
เกิดความสกปรกไม่น่าดู เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคสู่นักเรียน และบุคลากรเพื่อรอให้รถขยะของอบต.นำไปกำจัดต่อไป  

    ๑๓.๔  ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์เวลากลางคืน เวรรักษาการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอื่น ๆ   
(ตามคำสั่งโรงเรียน) โดยนอนประจำหอพักนักเรียนหลังเก่าอย่างเคร่งครัด ดูแลบุคคลภายนอกที่น่าสงสัยและเป็น
บุคคลอันตรายที่ไมผ่่านการตรวจคัดกรอง และบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติด ทุกประเภท ไม่ให้เข้าภายในโรงเรียน 
ทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน หากมีเหตุสุดวิสัย หรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รายงานครูเวรประจำวัน และ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป (หากมีภารกิจจำเป็น ลากิจหรือลาป่วย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
บันทึกเปลี่ยนเวรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ตรวจเวร และผู้บังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง) 
     ๑๓.๕  ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ระบบน้ำประปา และไฟฟ้าทั้งในอาคารเรียน นอกอาคาร อาคารฝึกงาน 
หอประชุม จัดสถานที่ในการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน และครูฝ่าย
อาคารสถานที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคร้ังคราวตามคำสั่งของผู้บังคับบญัชา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ด้วยความเต็มใจ และมีจิตอาสา 

    ๑๓.๖ เปิด ปิด ห้องทำงาน ประตูทางขึ้นอาคารเรียน ปิดประตู หน้าต่าง ห้องเรียน ตรวจสอบการปิดน้ำ 
ปิดไฟ บนอาคารเรียนทุกห้อง (ตามคำสั่งเวรที่ทางโรงเรียนมอบหมายหลังเลิกเรียนทุกวัน)  

    ๑๓.๗ ขับรถตู้ของโรงเรียนรับ-ส่ง นักเรียนหอพักการ และการไปราชการของบุคลากร รับส่งหนังสือ 
ราชการกับหน่วยงานภายนอก ถ่ายเอกสาร ทำสำเนาขอ้สอบ จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงยานพาหนะประจำปี 

    ๑๓.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายเป็นคร้ังคราวจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารงานทั่วไป ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ให้ดำเนินการเป็นคร้ังคราวด้วยความเต็มใจ  
     ๑๓.๙ จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของลูกจ้างประจำ (ตามแบบบันทึกของโรงเรียน) ทุกวัน 
เพื่อรายงานผลปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามนโยบายของโรงเรียน 

 

     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏบิัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

          สั่ง ณ วันที่  8  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 

                                          (นายศรีทัศน์ วิรัสวา)      

     ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ                                                
    ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร   


