
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 

คำนำ 

  
  คู่มือกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   จัดทำขึ้นเพื่อการจัดระบบ

องค์กร  ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักบริหาร  ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไป

ใช้วางแผนพัฒนาโรงเรียน  เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุก

ท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงาน

กับทุกฝ่ายตามวัตถุประสงค์  และนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

           

                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
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ตราประจำโรงเรียน 
 

  รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
    อยู่ใต้พระมหามงกฎเป็นสีเหลืองทอง แถบโบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง 

 มีช่ือเต็มของโรงเรียนว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์” 
 ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธยยอ่ ภ.ป.ร. 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรยีน 
         

                          

อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ 

  
 อัตลักษณ์  :      “สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 

  เอกลักษณ์ :        เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ 

 
 

 

อักษรย่อ  กภ.พช. 

สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน – ทอง 

น้ำเงิน  หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย 

ทอง   หมายถึง   สีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เปา้ประสงค์ 
     

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู 

สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล พัฒนา

คุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

เป้าประสงค์หลัก 

 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล เทิดทูนสถาบัน 

กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลก 
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               ประวัติโรงเรียน        
 
                           

             ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
ต้ังอยู่เลขท่ี 99/9 หมู่ 5 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110  
โทรศัพท์ 0-568-243-00 , 0-568-245-44  โทรสาร 0-568-243-00 
e–mail : Phetchabun@Kanchanapisek.ac.th ,Website http://www.Kanchanapisek.ac.th 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจำและไป-กลับ 
เปิดสอนต้ังแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เนื้อที่ 191 ไร่ 57 ตารางวา โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
10  จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย 

ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ 
     เนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติครบ 50  ปี ในวันท่ี  9  มิถุนายน พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดต้ังโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ 9 แห่ง  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง
โรงเรียนเมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ใช้ช่ือครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  จังหวัดเพชรบูรณ์” และในวโรกาสต่อมา เมื่อ
วันท่ี  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ(รัชกาลท่ี9) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนช่ือ “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัดต่อท้าย 
คือ  “ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ” 

 
      กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหาร เป็นคนแรก 
ต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ถึง วันท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2545 ได้เปิดทำการสอนต้ังแต่วันท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ ให้ใช้อาคารเรียนและหอพักเป็นการ
ช่ัวคราว โดยมีนายวิพากย์  โรจนแพทย์  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ในขณะนั้น  เป็นผู้ดูแล
ติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียนตลอดเวลา  เดิมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภท
ประจำท้ังหมด  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี  26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540 ได้รับ
พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีวางศิลา
ฤกษ์ ในวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2540  โดยนายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคประทินก่อสร้าง และได้ย้าย
นักเรียนมาเรียนยงัท่ีต้ังของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่  191  ไร่  57 ตารางวา ในวันท่ี 
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนและหอพักช่ัวคราว จาก 
ส.ส.ไพศาล  จันทรภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต 2 ในขณะนั้น ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนาย
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ฉกรรจ์ แน่นอุดร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนเป็นคนท่ี 2 ต้ังแต่ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันท่ี  4 
ตุลาคม พ.ศ. 2547  

 

 
         เมื่อวันท่ี  20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการ
สอนยังความปล้ืมปิติยินดีแก่ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นล้นพ้น 

 
          ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจำและไป-
กลับ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 10  จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
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     ประวัติผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

 

                 

  

 
1. นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง      

ดำรงตำแหน่ง  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ถึง วันท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2545 

2. นายฉกรรจ์ แน่นอุดร    

 ดำรงตำแหน่ง  วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันท่ี  13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

3. ดร. พีรพัฒน์   วัชรินทรางกูร  

ดำรงตำแหน่ง วันที่  12 ธันวาคม 2547 วันที่   10 ธันวาคม  2555  

4. นายคมสัน  สีป้อ  

 ดำรงตำแหน่ง  วันท่ี  11 ธันวาคม  2555 ถึงวันที่  5 ธันวาคม  2556 

5. นายจงรัก  เกตแค 

ดำรงตำแหน่ง  วันท่ี 25 พฤศจิกายน  2556 ถึงวันท่ี   30 กันยายน 2562                

6. นายคมสัน  สีป้อ  

 ดำรงตำแหน่ง  วันท่ี  1 ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  3 ธันวาคม  2562 

7. ดร.พีรวัตร   จันทกูล 

ดำรงตำแหน่ง  วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน 
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โครงสร้าง 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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            โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป          

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.งานโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคารบ์อนต ่า 

          นางสาวจิราภรณ ์ หล้านอ้ย 
 

           ผู้อ านวยการโรงเรียน 

          นายพีระวัตร  จันทกูล 
 

 
           ผู้อ านวยการโรงเรียน 

          นายพีระวัตร  จันทกูล 
 

           รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

            นางรุ่งนภา     ขวัญพรม 
 

           หัวนา้กลุ่มบริหารทั่วไป 

          นายสมาน  ดอนชมไพร 
 

 
                  1. งานธุรการ 

          นางลัดดาวัลย ์ ดอนชมไพร 
 

 
         2.  งานบริการอาคารสถานที ่
            นายสมาน  ดอนชมไพร 
 

 
      4. งานส่ือสารและประชาสัมพันธ ์

           นายธิติสรณ ์ ศรีธาดา 
              

         3. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
          นางสาววิชิตา  โฉมอุดม 
 

   6. งานซอ่มบ ารุงไฟฟ้า/ระบบน ้าประปา 
          นายสมาน  ดอนชมไพร 
 

               5.  งานโสตทัศนศึกษา 

          นายพุฒิพัฒน ์ วงศว์ิริยชาติ 
 

 
      7.  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

        นางลัดดาวัลย ์ ดอนชมไพร 
 

 
            8.  งานให้บริการชุมชน 

               นางรัตมณี  แสงสีดา 
 

             10.  งานธนาคารโรงเรียน 

          นางลัดดาวัลย ์ ดอนชมไพร 
 

 
   11.  งานที่พักอาศัยภายในโรงเรียน 

              นายมณชัย  กองเงิน 
 

 
        งานสวนพฤกษาศาสตรโ์รงเรียน 

         นายสมาน  ดอนชมไพร 
 

    13.  งานสวนพฤกษาศาสตรโ์รงเรียน 

             นายสมาน  ดอนชมไพร 
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              กลุ่มบริหารทั่วไป                
 

แนวคิด 

 กลุ่มบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  ให้บริการบริหารงานอื่นๆบรรลุผล

ตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสรอมสนับสนุนการ

อำนวยการ  ความสะดวกต่างๆในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานท่ี

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  ตลอดจน  การมีส่วน

ร่วมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานและอำนวยการ  ให้การปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  เพื่อประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 

ซึ่งจะก่อให้เกิด  ความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติท่ีดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

          3. เพื่อบริการชุมชน และพัฒนาชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  

          4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

ขอบข่ายและภารกิจ 

 1.  งานธุรการ 

 2.  งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

 3.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

 4.  งานส่ือสารและการประชาสัมพันธ์การสร้างและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 

 5.  งานโสตทัศนศึกษา 

 6.  งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและระบบน้ำประปา 

 7.  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 8.  งานการให้บริการชุมชน 

 9.  งานโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ 

10. งานธนาคารโรงเรียน 

11.  งานท่ีพักอาศัยภายในโรงเรียน 

12. งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 
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         คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  1. นายสมาน    ดอนชมไพร   ประธานกรรมการ  

  2. นายปรีชา    พึ่งบัว    รองประธานกรรมการ 

   3. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา    กรรมการ 

  4. นายมณชัย  กองเงิน    กรรมการ 

  5. นายพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริยชาติ   กรรมการ 

      6. นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร   กรรมการและเลขานุการ 

   7. นางเตือนใจ  อินทรศักดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  8. นางสาวสุกัญญา จิตรนอก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่ายและภารกิจ 
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               กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

  
นางรุ่งนภา   ขวัญพรม   ข้าราชการครู    ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
                                               ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรยีนกลุ่มบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

  1. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
 2. วางแผน  บริหารงานท่ัวไป  ควบคุม  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ กล่ันกรองทุกงาน   

                ก่อนนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

            3. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นายสมาน  ดอนชมไพร  ข้าราชการครู   ตำแหน่ง ครู   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1. วางแผน  นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ กล่ันกรอง แนะนำการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบก่อน

นำเสนอต่อรองผู้อำนวยการโรงเรียน   

 2. จัดหาและอำนวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์สาธารณูปโภคแก่บุคลากรและนักเรียนใน

โรงเรียน 

 3.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของนักการและพนักงานจ้างเหมาบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานท่ีแก่ชุมชนท่ีมารับบริการ 

 5. ดูแล รักษา ตกแต่ง และซ่อมแซม อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น 

 6. สนับสนุน ส่งเสริม ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 7. วางแผนการดำเนินงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป   กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ กล่ันกรองทุกกลุ่มงาน           

และนำเสนอรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารท่ัวไป  

 1. นายสมาน    ดอนชมไพร   ประธานกรรมการ  

 2. นายปรีชา    พึ่งบัว    รองประธานกรรมการ 

  3. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา    กรรมการ 

 4. นายมณชัย   กองเงิน    กรรมการ 
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 5. นายพุฒิพัฒน์   วงศ์วิริยชาติ   กรรมการ 

    6. นางลัดดาวัลย์  ดอนชมไพร   กรรมการและเลขานุการ 

 7. นางเตือนใจ  อินทรศักดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 8. นางสาวสุกัญญา  จิตรนอก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1. ประชุมวางแผน การบริหารงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2. จัดทำแผนงาน โครงการ สารสนเทศของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 3. พัฒนาการทำงานของบุคลากรในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 4. กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. งานธุรการ 
 งานวางแผนงานธุรการ/งานบริหารงานธุรการ/ งานบริหารงานสารบรรณ/งานประเมินผลการดำเนินการ

ธุรการ 

 1.  นางลัดดาวัลย์  ดอนชมไพร   ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวสกุณา  แก้วทะ    กรรมการ 

 3.  นางเตือนใจ   อินทรศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

       4.  นางสาวสุกัญญา  จิตรนอก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเอกสาร  

แบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน มีจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 

 2. จัดทำแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและนำผล

การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

 3. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยจัดทำแผนภูมิการบริหารงานธุรการ พรรณนางานธุรการ 

มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ครบทุกงาน  

 4. กำหนดแนวทางการจัดการบุคลากรให้ครบทุกงานโดยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน 

พร้อมกับ มีการประเมินและพัฒนาบุคลากรด้านธุรการ 

 5. จัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายในห้องธุรการเป็นสัดส่วนและสะดวกแก่การให้บริการ 

 6. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ                       

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

 7. โต้ตอบหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
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 8. เก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และมีการค้นหาหนังสือ

ราชการหรือหลักฐานต่าง ๆได้สะดวกรวดเร็ว 

 9. นำวัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากรในการให้บริการได้เพียงพอ และมีการบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุง การ

บริการ 

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 10. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 11. ประเมินผลการดำเนินธุรการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ มีการนำผลไปใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงานธุรการ และมีการนเทศติดตามการดำเนินงานธุรการอย่างต่อเนื่อง  

 12. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 13. ดูแล  ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 

 14. นำเสนอแฟ้มกลุ่มงานต่าง ๆ เมื่อผู้อำนวยการลงนามแล้ว ลงทะเบียนหนังสือส่งและส่งคืนตามแต่

ละกลุ่มงาน  

 15. นำส่งหนังสือราชการส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน่วยงานอื่น ๆ 

 16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3. งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 3.1 งานการให้บริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม/การบริการอาคารเรียน/การบริการห้องเรียน/

การบริการห้องบริการ/การบริการห้องพิเศษ/การบริการห้องประกอบการ/การให้บริการน้ำด่ืม/งานนักการ

ภารโรง/งานประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 1.  นายสมาน  ดอนชมไพร  ประธานกรรมการ 

 2.  นายปรีชา     พึ่งบัว   กรรมการ  

 3.  นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์  หัวหน้าอาคาร  A 

 4.  นางสาวสุดสงวน แสงก้อน  หัวหน้าอาคาร  B  

 5.  นายธิติสรณ์ ศรีธาดา   หัวหน้าอาคาร  C 

 6.  นางวันเพ็ญ  จุดาศรี   หัวหน้าอาคารบ้าน 3 หลัง  

 7.  นายชัชนท  รีรมย์   หัวหน้าศูนยฺกีฬา  

 8. นายมณชัย  กองเงิน   หัวหน้าอาคารแฟลต 

 9. นางรัตน์มณี  แสงสีดา   หัวหน้าหอพักนักเรียน 

 10. นางสกุลดารา กองแก้ว   หัวหน้าสหกรณ์ร้านค้า 

 11. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐ  หัวหน้าโรงอาหาร/ หัวหน้าอาคารสโมสรกีฬา 

 12. นายปรีชา  พึ่งบัว   หัวหน้าอาคารหอประชุม 
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 13. นางเตือนใจ อินทรศักดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง  ปลอดภัย 

เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ ให้เกิดความคุ้มค่า เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการและผู้รับผิดชอบ 

 2. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ในด้านความสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สะดวกสวยงาม และเพียงพอ

สำหรับผู้รับบริการ โดยมีการจัดบริเวณท่ีเป็นสัดส่วน มีความร่มรื่น มีสถานท่ีเล่น ออกกำลังกาย และพักผ่อน มี

อากาศปลอดโปร่ง มีทางสัญจรเป็นระเบียบ มีรั้วเครื่องหมายแสดงแนวเขต โดยมีการใช้และบำรุงรักษาให้มี

ความเป็นระเบียบและปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 

 3. จัดบรรยากาศอาคารเรียน โดยมีการตกแต่งให้สวยงาม มีแสงสว่างเพียงพอ จัดอาคารเรียนอยู่ ใน

สภาพดี มีความแข็งแรง มีระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี   มี

ป้ายช่ือบอกอาคารและห้องเรียนต่าง ๆ ท่ีมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 4.  ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน โดยจัดให้มีห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริหารให้เพียงพอตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

 5. ทำการดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน ให้คงสภาพ มีระเบียบ สวยงามใช้การได้ เอื้อต่อการเรียนรู้ และ

มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง สะอาดสวยงาม พร้อมใช้งาน 

ได้ตลอดเวลา 

 6. มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยท่ีใช้การได้ และพร้อมใช้ มีการควบคุม ติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

และมีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา 

 7. จัดบรรยากาศในห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษต่าง ๆ โดยให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท 

มีการตกแต่งท่ีสวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ มีโต๊ะ เก้าอี้ประจำห้องมีสภาพดี และเพียงพอ มีส่ือ อุปกรณ์

การสอนท่ีจำเป็นประจำห้อง มีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 8. จัดให้มีห้องปฏิบัติการในการฝึกปฏิบัติการอย่างเพียงพอ โดยจัดทำแบบบันทึกสถิติการใช้ห้อง และ

ดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

 9. อาคารโรงอาหาร จัดให้มีอาคารโรงอาหารเพียงพอตามเกณฑ์ มีโต๊ะอาหาร-ท่ีนั่งเพียงพอตามเกณฑ์ 

และมีการบำรุงรักษาอาคารโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพท่ีดี 
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 10. อาคารหอประชุม/ห้องประชุม โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก โดยมีการจัดการ

สภาพให้บริการอย่างมีคุณภาพ และบำรุงรักษาอาคารหอประชุมให้อยู่ในสภาพดี  มีบันทึกสถิติ  ในการใช้

หอประชุม/ห้องประชุม 

 11. อาคารห้องน้ำ –ห้องส้วม มีการจัดการท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพียงพอตามเกณฑ์ มีการจัดการ

ตามสภาพให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมีการดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องส้วมให้อยู่ในสภาพท่ีดี และใช้งานได้ 

 12. การให้บริการน้ำด่ืม โดยมีการตรวจสอบถังบรรจุน้ำ และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ 

เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานการใช้งาน หากมีการจำหน่าย

น้ำด่ืมต้องทำการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน อย. 

 13. ดูแลเฝ้าระวัง การทำงานของนักการภารโรง เครื่องมือ เครื่องจักร งานไฟฟ้า ให้พร้อมปฏิบัติงาน 

ดูแลด้านสวัสดิการ แก่นักการภารโรงและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

 14. ดูแลบำรุงและรักษาความสะอาดยานพาหนะพร้อมปฏิบัติงานควบคุมการใช้น้ำมันเช้ือเพลิง 

 15. สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  

ตรวจสอบกล่ันกรองทุกงาน  เสนอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป 

 16. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

     3.2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 1. นางสาววิชิตา  โฉมอุดม    ประธานกรรมการ 

 2. นางนาร ี  ผิวจันทร์   กรรมการ 

 3. นายธีรพล  โมฆรัตน ์   กรรมการ 

 4. นางสาววรัญญา เช้ือบัณฑิต   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  ให้ความรู้และเผยแพร่ เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

 2.  จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยโดยมีการประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และจัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน 

 3.  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและดำเนินการให้บริการได้ทันที 

 4.  จัดบริการนำส่งนักเรียนให้ผู้ปกครองหรือโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วย 

 5.  ให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 6.  จัดบริการกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ในกิจกรรมนอกสถานท่ี 

 7.  จัดทำจุลสารเผยแพร่ความรู้ 

 8.  จัดตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีและสรุปรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี 

 9.  จัดอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
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 10.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    3.3 งานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์/การสร้างและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 

 1. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา   ประธานกรรมการ  

 2. นางสาวสุปราณี แก้วด ู   กรรมการ 

 3. นางสาวสุมาลี บัวพรวน  กรรมการ 

 4. นายวิศัลย์  จันทร์ผ่อง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. มีการจัดการส่ือสารจัดหาอุปกรณ์ วิธีการและการให้บริการด้านการส่ือสาร โดยมีการจัดทำ 

เอกสารแนะนำโรงเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร จดหมายข่าว ป้ายนิเทศ การบริการรับส่ง-จดหมาย  

เครื่องขยายเสียง  เสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ วิทยุส่ือสาร โทรศัพท์ โทรสาร การส่ือสารผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต การส่ือสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียน การส่ือสารผ่าน Social Media อุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ  

๒. มีการดำเนินการด้านการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ โดยมีแนวปฏิบัติในการให้บริการส่ือสาร 

และประชาสัมพันธ์ และมีการปรับปรุง พัฒนาการจัดการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

 3. กำหนดแนวทางของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัยและความประพฤติ และสร้าง 

เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬา ด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

 4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3.4 งานโสตทัศนศึกษา 

   1.  นายพุฒิพัฒน ์ วงศ์วิริยชาติ  ประธานกรรมการ 

  2.  นายวิศัลย์  จันทร์ผ่อง  กรรมการและเลขานุการ  

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

 1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การใช้งานห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน และจัดทำตาราง

การใช้งานการให้บริการแก่โรงเรียนและชุมชน 

 2. วางแผน จัดทำโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 3. บันทึกภาพกิจกรรม   / ภาพเคล่ือนไหว   กิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนและนำภาพ /  

ข้อมูลส่งสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภายนอกต่อไป  

 4. ซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและบริการห้องปฏิบัติการ 

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.5 งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ระบบน้ำประปา 
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 1.  นายสมาน  ดอนชมไพร  ประธานกรรมการ 

 2.  นายกศิชา  สะดา   รองประธานกรรมการ 

 3.  นายวิษณุ  เขาลาด   กรรมการ  

 4.  นายวิศัลย์  จันทร์ผ่อง  กรรมการ 

 5.  นายสหพันธุ์ สมทัศน์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  ใหบ้ริการการซ่อมบำรุงไฟฟ้าและน้ำประปา ภายในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้เสมอ 

 2.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  4.1 งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย/งานประเมินผล  การ

ดำเนินงานชุมชนและภาคเครือข่าย 

  1. นางลัดดาวัลย์  ดอนชมไพร  ประธานกรรมการ 

   2. นางสาวสุกัญญา  จิตรนอก  กรรมการ 

   3. นางเตือนใจ   อินทรศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยมีการจัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของ

ชุมชน และภาคีเครือข่ายให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

 2. มีการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 3. เป็นกรรมการของเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4. จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  รวดเร็ว 

 5. มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีร่องรอยการประเมิน การดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 6. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    4.2  งานการให้บริการชุมชน/งานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/งานได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 

  1. นางรัตมณี     แสงสีดา   ประธานกรรมการ 

  2. นางสกุลดารา  กองแก้ว   กรรมการ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1. ให้บริการชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ศิลปะ   ดนตรี  กีฬา และจิตอาสา ด้านอาคาร

สถานท่ี ด้านวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านบุคลากร  

 2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 3. จัดต้ังองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เช่น สมาคมครูและผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  



 4.  ติดตามและตรวจสอบการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางราชการ 

 5.  สรุป ประเมินผลและรายงานการให้บริการชุมชุน 

 6.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5. งานโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 1. นางสาวจิราภรณ์     หล้าน้อย   ประธานกรรมการ 

 2. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร   รองประธานกรรมการ 

 3. นางนฤมล   ลู่ทอง    กรรมการ   

 4. นายพุฒิพัฒน ์  วงศ์วิริยชาติ   กรรมการ 

 5. นางสาวจง   ศักดิ์เจริญชัยกุล   กรรมการและเลขานุการ  

  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. จัดทำข้อมูลและโครงการโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า                              

             2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

    3. รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

             4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

6. งานธนาคารโรงเรียน 

    1. นางลัดดาวัลย์  ดอนชมไพร   ประธานกรรมการ 

    2. นางนาทกัญญา  นงภา    กรรมการ 

    3. นางเตือนใจ  อินทรศักดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

         1. ควบคุม ดูแล  ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ีของนักเรียน 

         2. รายงาน สรุปผลการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

            3. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. งานที่พักอาศัยภายในโรงเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      1. นายมณชัย  กองเงิน    ประธานกรรมการ 

      2. นางนาทกัญญา  นงภา    กรรมการ 

      3. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร   กรรมการ 

      4. นางสาวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      1. จัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยภายในโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

      2. จัดสรรบ้านพักอาศัยในโรงเรียน ตามคำร้องขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      3. ตรวจสอบอาคารบ้านพักและบริเวณบ้านพักภายในโรงเรียน 

      4. เก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำปะปา และค่าบำรุงรักษา 

      5. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

      6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

8. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

  1. นายสมาน  ดอนชมไพร    ประธานกรรมการ 

 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน   กรรมการ 

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1. จัดทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
สมเด็จ-พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคู่มือการดำเนิน สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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