
 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๑ 
 

 
 
 
 
 

    ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
  ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

--------------------------------- 
 อ้ำงถึงประกำศโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก เรื่อง ประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
โรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๔ ประกำศ ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๔ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
ค ำสั่งใดท่ีขัดกับค ำสั่งนี้ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทนดังนี้ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นำงพนอ  เกษประสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
นำยประสพ  แก้วบังเกิด  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
นำยดนัย  ปำนศรี  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยบุญทัน  แก้วมี  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยวิเชียร  รำมจักร  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายดนัย  ปานศรี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
บทบาทหน้าที่ 

๑. ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๒. วำงแผนกำรพัฒนำงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปให้สอดคล้องกับกลยุทธ์/แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
๓. ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป และสนับสนุน

กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนต่ำงๆ 
๔. บริหำรจัดกำรควบคุมก ำกับดูแลงำนในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปให้ปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
๕. ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนำงำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๖. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อน ำผลไปใช้ในกำรพิจำรณำ

ควำมดีควำมชอบ 
๗. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนทั่วไปเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำงำนและกำรบริหำร รวมทั้งติดตำมผล

กำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้ำหมำย 
๘. ประสำนงำน  ระดมทรัพยำกรจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ชุมชน  เพ่ือพัฒนำงำน และ

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
๙.  สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  
๑๐. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนทั่วไปเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๑. ร่วมวำงแผนก ำหนดนโยบำยและเสนอแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้สอดคล้อง

กับนโยบำยของโรงเรียน 
๑๒. เป็นที่ปรึกษำ  สนับสนุน  ช่วยเหลือของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ

เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
๑๓. พิจำรณำวำงแผนตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๑๔. วิเครำะห์ปัญหำและเสนอแนวทำงกำรพัฒนำงำนในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป เป็นไปตำมนโยบำยของ

โรงเรียน 
๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เมื่อรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
๑๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๑. ส านักงานธุรการและเลขา กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นำยดนัย ปำนศรี   หัวหน้ำ 
นำงธัญณัช สีขำว   ผู้ช่วย 
นำงสำวสุจิตรำ แสงเงิน  ผู้ช่วย 
นำยพิสิษฐ เพ็งประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
๒.  ด ำเนินกำรรับ – ส่ง/เอกสำรทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน จำกระบบ SMART-office และธรรมดำ 

ติดตำมกำรรับ – ส่ง หนังสือกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๓.  ร่ำงและพิมพ์หนังสือติดต่อกับส่วนรำชกำร บุคคล ผู้ปกครองและหน่วยงำนต่ำงๆ 
๔.  ลงทะเบียนรับ – ส่งและแยกประเภทหนังสือ/เอกสำรทุกประเภท 
๕.  จัดเก็บหนังสือ/เอกสำรที่แยกประเภทแล้วเป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน 
๖.  ด ำเนินกำรท ำลำยหนังสือ/เอกสำรตำมระเบียบทำงรำชกำร 
๗.  รับโทรศัพท์และโทรสำร บันทึกข้อควำมและน ำส่งผู้เกี่ยวข้อง 
๘.  จัดท ำวำระและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมครู 
๙.  ท ำบันทึกค ำสั่งและประกำศของโรงเรียนและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
๑๐. ขออนุมัติจัดซื้อ-จ้ำง จัดท ำทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนคุมกำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรม  
๑๑.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนธุรกำรและเลขำนุกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
๑๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

๒. กลุ่มงานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
 นายวิเชียร  รามจักร หัวหน้ากลุ่มงาน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บริหำรจัดกำรควบคุมก ำกับดูแลงำนจัดระบบบริหำรและพัฒนำองค์กรให้ปฏิบัติงำนให้บรรลุ

เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒. ประสำนงำนกบักลุ่มต่ำง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนำงำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
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 งานข้อมูลสารสนเทศ 
   นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง หัวหน้ำ 
   นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงภำรกิจ/งำนของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 ๒.  วำงแผนกำรจัดระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
 ๓.  รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่และง่ำยต่อกำรสืบค้น 
 ๔.  เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคลด้วยแนวทำงที่หลำกหลำยเข้ำถึงได้
ง่ำยสะดวกรวดเร็วและทันเวลำ 
 ๕.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
 ๖.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 งานจัดระบบบริหารโรงเรียน  
   นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำ 
   นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ผู้ช่วย 
  นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  ผู้ช่วย 
  นำยดนัย  ปำนศรี  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑.  ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงภำรกิจ  กำรด ำเนินกำร ปริมำณ  คุณภำพและสภำพของโรงเรียน  
 ๒.  วำงแผนกำรจัดระบบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในระบบกำรท ำงำนและกำรบริหำรงำนของโรงเรียน  
 ๓.  ประกำศและประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรตลอดจนประชำชนทั่วไปทรำบ  
 ๔.  ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่ก ำหนด 
 ๕.  ติดตำมประเมินผลและปรับปรุงกำรจัดระบบกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ  
 ๖.  ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำองค์กรของโรงเรียน  
 ๗.  ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำองค์กร ให้ครอบคลุมโครงสร้ำง ภำรกิจ บุคลำกร เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียน  
 ๘.  ด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับโครงสร้ำง ภำรกิจ 
เทคโนโลยีและกุลยุทธ์ของโรงเรียน  
 ๙.  ก ำหนดเป้ำหมำย ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
 ๑๐. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ   
  ๑๑. น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรและกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม  



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๕ 
 

 ๑๒. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกภำคเรียน  
  ๑๓. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
 
 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำ 
   นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ผู้ช่วย 
   นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  ผู้ช่วย 
   นำยดนัย  ปำนศรี  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  เสนอร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๒.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๓.  ประชำสัมพันธ์/เผยแพร่โครงสร้ำงและบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๔.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือประชุมปรึกษำหำรือและให้ควำมเห็นชอบต่อทิศทำงกำรจัด

กำรศึกษำของโรงเรียน 
๕.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๖.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานชมรมศิษย์เก่า 
   นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
   นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ผู้ช่วย 
   นำงเกษร  ฟักรักษำ  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  เสนอร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสมำคมศิษย์เก่ำ 
๒.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนสมำคมศิษย์เก่ำ 
๓.  ประชำสัมพันธ์/เผยแพร่ข่ำวสำรงำนของสมำคมศิษย์เก่ำต่อสมำชิกและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
๔.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๕.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๖ 
 

 งานเครือข่ายผู้ปกครอง  
   นำงสุภำวดี  พุฒจำด  หัวหน้ำ 
   นำงสุภำวดี  ยอดยิ่ง  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  เสนอร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๒.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๓.  ประชำสัมพันธ์/เผยแพร่ข่ำวสำรงำนของเครือข่ำยผู้ปกครองต่อสมำชิกและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
๔.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๕.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๓. กลุ่มงานบริการด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
     นางถนอมศรี  จั่นแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงาน 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยและโภชนำกำร 
๒.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานอนามัยโรงเรียน 
  นำงถนอมศรี  จันทร์แก้ว  หัวหน้ำ 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนอนำมัยโรงเรียน 
๒.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติในกำรดูแลสุขอนำมัยแก่นักเรียน 
๓.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๗ 
 

 งานโภชนาการ 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท หัวหน้ำ 
  นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนโภชนำกำร 
๒.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ นักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียนในด้ำนโภชนำกำร 
๓.  จัดท ำป้ำยรณรงค์ แนะน ำและป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรและวิธีปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในกำร

รับประทำนอำหำร 
๔.  ติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมำตรวจสอบคุณภำพอำหำรผู้ประกอบกำร 
๕.  จัดหำและท ำบัญชีพัสดุของงำนโภชนำกำร 
๖.  จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรและกำรคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักเรียนและชุมชน 
๗.  ก ำกับควบคุมดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของโรงอำหำรและให้บริกำรที่ดี 
๘.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติในกำรรับประทำนอำหำรของนักเรียน 
๙.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานประกันภัยนักเรียน 
  นำงสำววิวรรธนี  ยอดโปร่ง หัวหน้ำ 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 

๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
๒.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
๓.  ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๘ 
 

งานการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
  นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  หัวหน้ำ 
  นำงสุภำวดี  พุฒจำด  ผู้ช่วย 
  นำยดนัย  ปำนศรี  ผู้ช่วย 
  นำยบุญทัน  แก้วมี  ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 

๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
๒.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
๓.  ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  หัวหน้ำ 
  นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ผู้ช่วย 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
๒.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
๓.  ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานผลิตน้ าดื่มในโรงเรียน 
  นำยดนัย  ปำนศรี  หัวหน้ำ 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 

๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนผลิตน้ ำดื่มในโรงเรียน 
๒.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนผลิตน้ ำดื่มในโรงเรียน 
๓.  ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๙ 
 

๔. กลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน  
     นางแพรวนภา  เมฆตานี  หัวหน้ากลุ่มงาน 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนสัมพันธ์และบริกำรชุมชน 

๒. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนเพ่ือให้งำนโรงเรียนกับชุมชนบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๓. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานสัมพันธ์ชุมชน 
   นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำ 
   นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  ผู้ช่วย 
   นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนสัมพันธ์ชุมชน 
 ๒.  ให้ควำมร่วมมือและขอรับกำรสนับสนุนจำกชุมชนในกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 ๓.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสัมพันธ์และบริกำรชุมชนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๔.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำ 
   นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนระดมทรัพย์เพ่ือกำรศึกษำ 

 ๒.  ประสำนงำนระดมทรัพยำกรจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพื่อให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
๓.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสัมพันธ์และบริกำรชุมชนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานให้บริการชุมชน 
   นำยเคียง  ช ำนิ   หัวหน้ำ 
   นำยวรวิทย์  ไกรกิจรำษฎร์ ผู้ช่วย 
  นำยณรงค์ศักดิ์ อินสอน  ผู้ช่วย 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๑๐ 
 

   บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนให้บริกำรชุมชน 

 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน 
 ๓. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 ๔. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสัมพันธ์และบริกำรชุมชนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 
   นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  หัวหน้ำ 
   นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย 
   นำงเกษร  ฟักรักษำ  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 

  บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนให้บริกำรชุมชน 

 ๒. รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสำนงำนวิทยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่นมำให้ควำมรู้กับนักเรียนและบุคลำกรใน
ชุมชน 

๓. จัดประชุม อบรมให้ควำมรู้และอำชีพแก่นักเรียนและบุคลำกรในชุมชน 
 ๔.ประเมิน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสัมพันธ์และบริกำรชุมชนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๕. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
 นายวิเชียร  รามจักร หัวหน้ากลุ่มงาน 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนประชำสัมพันธ์ 
 ๒.  ดูแล ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกำศ แจ้งข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำง ๆ                    
ของโรงเรียนและชุมชน  กำรออกอำกำศกระจำยเสียงตำมสำยและกำรกำรก ำกับดูแลอุปกรณ์กระจำยเสียงให้อยู่
ในสภำพที่สมบูรณ์และใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๓.  ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ทรำบถึงผลกระทบที่ได้รับและน ำไปเป็น
ข้อมูลในกำรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป 
 ๔. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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งานน าเสนอข่าวสารภายในโรงเรียน 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  หัวหน้ำ 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนกำรน ำเสนอข่ำวสำรภำยในโรงเรียน 
 ๒. รวบรวม จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ และกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนเผยแพร่แก่บุคลำกรในโรงเรียน
และภำยนอกโรงเรียนในรูปของจดหมำยข่ำว 
 ๓. ท ำหน้ำที่พิธีกรในงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนและในชุมชนที่โรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 ๔. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 

 การจัดท าคู่มือนักเรียน 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  หัวหน้ำ 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและจัดท ำคู่มือนักเรียน 
 ๒.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 การเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์  หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชน 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  หัวหน้ำ 
  นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ผู้ช่วย 
  นำยวรวิทย์  ไกรกิจรำษฎร์ ผู้ช่วย 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุจิตรำ  แสงเงิน  ผู้ช่วย 
  นำยณรงค์ศักดิ์ อินสอน  ผู้ช่วย 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๑๒ 
 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนกำรน ำเสนอข่ำวสำรภำยในโรงเรียนโดยกำรเผยแพร่ข่ำวสำร
ทำงเว็บไซต์  หอกระจำยข่ำวและวิทยุชุมชน 
 ๒.  รวบรวม จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ และกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนเผยแพร่แก่สำธำรณชนทั่วไป 
 ๓.  จัดให้มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนกำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 ๔.  จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์  
เช่น จัดท ำวำรสำรโรงเรียน  แผ่นพับ  เสียงตำมสำยสิ่งพิมพ์และสื่อต่ำง ๆ 
 ๕.  จัดท ำป้ำยค ำขวัญ รณรงค์ต่ำง ๆ ติดตั้งในจุดที่เหมำะสมภำยในโรงเรียน 
 ๖.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๗.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๖. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
 นายบุญทัน  แก้วมี  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 งานพัฒนาอาคารสถานที่ ได้แก่ อำคำรเรียนชั่วครำว (ห้องประชุม ๑/ห้องคหกรรม ๒)  โรงฝึกงำน  หอประชุม  โรง
อำหำร  บ้ำนพักนักเรียน ๑, ๒, ๓  วิหำรเอ้ือสุกิจ  อำคำรพลศึกษำ  อำคำรพยำบำล  อำคำรธนำคำรโรงเรียน  ศำลำกรีฑำ 
โรงรถ ๑, ๒, ๓  โรงรถจักรยำนยนต์  บ้ำนพักนักเรียน ๑, ๒, ๓  หอถังประปำ ๑, ๒  อำคำรผลิตน้ ำประปำ  ส้วมนักเรียน 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕  พระประจ ำโรงเรียน  ศำลพระภูมิ ศำลตำยำย  เล้ำไก่  รั้ว ป้ำยโรงเรียน ๑, ๒  และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
    นำยบุญทัน  แก้วม ี หัวหน้ำงำน 
    นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย  บ้ำนพักครูโสด ๑ 
    นำงสำวสำยชล  สุกร ผู้ช่วย  บ้ำนพักครู ๒ 
    นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว ผู้ช่วย  บ้ำนพักครู ๓ 
    นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสยั ผู้ช่วย  อำคำรเรียน ๑ 
    นำยวิเชียร  รำมจักร ผู้ช่วย   อำคำรเรียน ๒  
   นำยเคียง  ช ำน ิ ผู้ช่วย   อำคำรเรียน ๓ 
    นำยดนัย  ปำนศรี  ผู้ช่วย  อำคำรเรียน ๔ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบ  
๒. จัดท ำแนวปฏิบัติและเอกสำรต่ำงๆ ของงำนอำคำรสถำนที่ 
๓. ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน 
๔. ควบคุมดูแลกำรใช้ บ ำรุงรักษำและกำรจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ของงำนอำคำรสถำนที่ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย                    

และพร้อมใช้งำน 
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๕. ดูแล  ก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้                     
เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ำ 

๖. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอำคำรสถำนที่เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 งานพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
  นำยดนัย  ปำนศรี   หัวหน้ำ  สถำนที่นอกอำคำร ถนน สระน้ ำ ๑, ๒ 
  นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ผู้ช่วย  สนำมกีฬำ 
  นำงสุภำวด ี พุฒจำด  ผู้ช่วย  สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนพัฒนำภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๒. จัดท ำแนวปฏิบัติและเอกสำรต่ำงๆ ของงำนพัฒนำภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๓. ตกแต่ง บ ำรุงรักษำ  ปรับปรุงและพัฒนำภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงำม สะอำดเป็น

ระเบียบ เหมำะสมและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๔. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 งานจัดสถานที่เพือ่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
  นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร ์  หัวหน้ำ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล   ผู้ช่วย 
  นำยบุญทัน  แก้วม ี ผู้ช่วย 
  นำงสุชำรัตน์  เข็มแก้ว  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนจัดสถำนที่เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ 
๒. จัดท ำแนวปฏิบัติและเอกสำรต่ำง ๆ ของงำนจัดสถำนที่เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ 
๓. ตกแต่งบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง ปลอดภัย 

ร่มรื่น สวยงำม สะอำดเป็นระเบียบ เหมำะสม และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๔. ควบคุมดูแลกำรใช้ บ ำรุง รักษำ และกำรจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ของงำนอำคำรสถำนที่ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย 

และพร้อมใช้งำน 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๑๔ 
 

๖. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอำคำรสถำนที่เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๗. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้ำ ประปำ น้ ำบำดำล ระบบโครงข่ำยสัญญำณต่ำงๆ 
  นำยบุญทัน  แก้วมี  หัวหน้ำ 
  นำยดนัย  ปำนศรี  ผู้ช่วย 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำงำนสำธำรณูปโภค 
๒. จัดท ำแนวปฏิบัติและเอกสำรต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำงำนสำธำรณูปโภค 
๓. ควบคุมดูแลกำรใช้ บ ำรุงรักษำและกำรจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ของงำนพัฒนำงำนสำธำรณูปโภคให้อยู่ในสภำพ

เรียบร้อยและพร้อมใช้งำน 
๔. ตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติพัฒนำงำนสำธำรณูปโภคต่อผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานโสตทัศนศึกษา 
  นำยวรวิทย์  ไกรกิจรำษฎร์ หัวหน้ำ 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย  
  นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ผู้ช่วย 
  นำยณรงค์ศักดิ์ อินสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินงำนของงำนโสตทัศนศึกษำ 
๒.  จัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในงำนโสตทัศนศึกษำ อย่ำงเพียงพอ 
๓.  จัดท ำเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วนรวมทั้งกำรจัดท ำบันทึกและสถิติกำรใช้

และกำรให้บริกำร 
๔.  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของงำนโสตทัศนศึกษำให้มีควำม

คงทนถำวร ปลอดภัยและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
๕.  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำและจัดบริหำรกำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
๖.  จัดท ำเอกสำรและระเบียบปฏิบัติกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของงำนโสตทัศนศึกษำ 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                       หน้ำ ๑๕ 
 

๗.  ให้บริกำรบันทึกภำพนิ่งและถ่ำยท ำวีดีทัศน์ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน 
๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและพัฒนำสื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
๙.  จัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือให้บริกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ครูและนักเรียน รวมทั้งกำรซ่อมแซมและ

บ ำรุงรักษำ 
๑๐. พัฒนำดูแลบ ำรุงรักษำเสียงตำมสำยในโรงเรียน 
๑๑. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

 งานก ากับดูแลการใช้อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
  นำยดนัย  ปำนศรี  หัวหน้ำ 
  นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสยั  ผู้ช่วย  อำคำรเรียน ๑, ๔ 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย   อำคำรเรียน ๒ 
  นำยเคยีง  ช ำน ิ  ผู้ช่วย   อำคำรเรียน ๓  

บทบาทหน้าที่ 
๑.  วำงแผน/โครงกำรในกำรปฏิบัติงำน 
๒.  ก ำกับดูแลกำรใช้ ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียน ตำม

อำคำรที่รับผิดชอบร่วมกับครูที่ปรึกษำหรือครูประจ ำห้องเรียน 
๓.  จัดระเบียบกำรใช้อำคำรเรียน อำคำรประกอบอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและเกิดประโยชน์ 
๔.  ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำปรับปรุงซ่อมแซมแต่ละอำคำรที่ได้รับมอบหมำย 
๕.  ประเมินผลและรำยงำนผลภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

 งานลูกจ้างประจ าและพนักงานบริการ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำ 
  นำยดนัย  ปำนศรี  ผู้ช่วย 
  นำยบุญทัน  แก้วมี  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนบริกำร 
๒. จัดท ำแนวปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนบริกำร 
๓. ควบคุมดูแล ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนบริกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
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๔. จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำนให้แก่นักกำรภำรโรง  พนักงำนบริกำร พร้อมทั้งนิเทศก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนทุกวัน 

๕. ดูแลและจัดสวัสดิกำรให้กับนักกำรภำรโรงตำมสถำนภำพและควำมเหมำะสม 
๖. จัดนักกำรภำรโรงดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำรอำคำรสถำนที่ของโรงเรียน และผู้มำติดต่อ

รำชกำร 
๗. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรง ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เสนอ

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพ่ือพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานรักษาความปลอดภัย 
  นำยบุญทัน  แก้วมี  หัวหน้ำงำน 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท   ผู้ช่วย  งำนป้องกันสำธำรณภัยต่ำงๆ 
  นำยดนัย  ปำนศรี   ผู้ช่วย  งำนจรำจร 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย  งำนกล้องวงจรปิด  

บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนรักษำควำมปลอดภัย 
๒.  ดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้รถใช้ถนนในโรงเรียน 
๓.  ดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๔.  ติดต่อและประสำนงำนกับครูและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัย 
๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานยานพาหนะ 
  นำยดนัย  ปำนศรี หัวหน้ำงำน 
  นำยธวัช  ค ำจั่นป้อ ผู้ช่วย 
  นำงพิกุล  เจ็กอยู่  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินงำนของงำนยำนพำหนะ 
๒.  ควบคุม  ดูแลรักษำและกำรใช้รถยนต์ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
๓.  ก ำกับดูแลกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ปลอดภัยและพร้อมใช้ใน

รำชกำรตลอดเวลำ 
๔.  ควบคุม  ดูแลรักษำ  ตรวจสอบ  กำรจัดเติมน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์รำชกำรให้พร้อมน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติ

รำชกำรตลอดเวลำ 
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๕.  ประสำนงำนและจัดรถยนต์ส ำหรับผู้บริหำรในกำรปฏิบัติรำชกำรและส ำหรับครูตำมล ำดับและควำมจ ำเป็น
ของผู้ใช้ 

๖.  จัดท ำตำรำงกำรใช้รถยนต์รำชกำรประจ ำสัปดำห์ให้เป็นปัจจุบันและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน               
ขับรถยนต์ให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำรและตำรำงกำรใช้รถยนต์รำชกำร 

๗.  จัดท ำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  ค่ำอุปกรณ์ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ของโรงเรียน               
ให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและภำยในเวลำที่ก ำหนด 

๘.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนยำนพำหนะเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๙.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมค ำสั่งนี้ ศึกษำวิเครำะห์ คู่มือกำรบริหำรงำนโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) 
ให้เข้ำใจ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับทรำบ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙  เดือนเมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที่  ๙  เดือนเมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 
  

 
            (นำงพนอ  เกษประสิทธิ์) 

                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


