
 
ค ำสั่งโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม 

ที่  ๐๘๕ /๒๕๖๔ 
เรื่อง  ค ำสั่งแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและบรรดำค ำสั่งอ่ืนใด จึงแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. กลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบหมำยให้  นำยบุญศักดิ์  ทำนะเวช  ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป   
 

๑.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบหมำยให้  นำงสำวธนำพร  ผุดผ่อง ต ำแหน่ง  
ครูอัตรำจ้ำง  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 

๑)  รวบรวมข้อมูล  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๒)  จัดท ำเอกสำรคู่มือกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๓)  จัดท ำแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๔)  จัดท ำสำรบรรณกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๕)  จัดท ำพัสดุกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๖)  ประเมินผลงำนในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๗)  อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรด ำเนินงำนบริหำรทั่วไป 
๘)  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในสำยงำนบริหำรทั่วไป 
๙)  จัดท ำแผนภูมิสำยกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๑๐) น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนบริหำรทั่วไป 
๑๑) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๑.๒ งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม มอบหมำยให้  นำยบุญศักดิ์  ทำนะเวช   
ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ , นำยวิชิต โพธ์ขำว ต ำแหนง่  ครูผู้ช่วย ,นำยบุญธรรม กนัทะเชียร ต ำแหน่ง  ครู
อัตรำจ้ำง, นำยถวิล  ค ำผำ ต ำแหน่ง ช่ำงสี  และนำยมำริส ตรีภพ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 

๑.๒.๑  การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  ๑)  ก ำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร อำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของ 

โรงเรียน หรือจัดท ำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
๒)  ดูแลและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง  



ปลอดภัย เหมำะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
๓)  ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดควำม 
คุ้มค่ำ และเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 
๔)  ส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้ที่เก่ียวข้อง 
๕)  สรุปประเมินผลและรำยงำนกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
๖)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๒.๒  การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
  ๑)  จัดบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียนให้เกิดควำมสะอำด ควำมร่มรื่น ควำมสวยงำม  

ควำมปลอดภัย และควำมสะดวก 
๒)  ดูแลอำคำรเรียน และบริเวณโรงเรียนโดยมีกำรตกแต่งที่สวยงำม มีแสงสว่ำงเพียงพอ  
ประตูหน้ำต่ำงอยู่ในสภำพดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง 
๓)  ดูแลระบบไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์อยู่ในสภำพเรียบร้อยและใช้กำรได้ดี 
๔)  ดูแลสภำพสีของอำคำรให้อยู่ในสภำพที่สะอำดเรียบร้อย 
๕)  มีป้ำยชื่อบอกอำคำรและห้องต่ำง ๆ 
๖)  จัดบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๗)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๒.๓  การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่ก าหนด) 
  ๑)  จัดห้องเรียนได้พอเพียงหรือมีกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนได้อย่ำงเหมำะสมมำกกว่ำ ร้อยละ ๗๕ 

๒)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
๑.๒.๔  การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน 

  ๑)  ดูแลรักษำอำคำรเรียน 
๒)  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรดูแลเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๓)  บ ำรุงรักษำให้คงสภำพมีระเบียบสวยงำมใช้กำรได้และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และ ซ่อมแซมหรือ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
๔)  บ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่มั่นคงแข็งแรง และสะอำดสวยงำม 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๒.๕  การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน 
  ๑)  รักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน 

๒)  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๓)  จัดท ำเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยที่ใช้กำรได้ 
๔)  ควบคุม และติดตำมกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน 
๕)  ยังมีกำรฝึกอบรมวิธีกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
๖)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๓ การบริการห้องเรียน มอบหมำยให้  นำยวิชิต โพธิ์ขำว ต ำแหน่งครูผู้ช่วย , นำยบุญธรรม กันทะเชียร 
ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 



๑.๓.๑  การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
๑)  บรรยำกำศในห้องเรียนให้เกิดควำมสะอำด ควำมร่มรื่น ควำมสวยงำมควำมปลอดภัย  
และควำมสะดวก 
๒)  จัดห้องเรียนให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีกำรตกแต่งที่สวยงำม  
มีบรรยำกำศทำงวิชำกำร และไม่แออัด 
๓)  ดูแลโต๊ะเก้ำอ้ี และอุปกรณ์ประจ ำห้องมีสภำพดี 
๔)  จัดหำสื่อและอุปกรณ์กำรสอนที่จ ำเป็นประจ ำห้อง 
๕)  จัดหำเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกตำมควำมจ ำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอำกำศ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
๖)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๓.๒  การใช้และการดูแลรกัษาห้องเรียน 
๑)  จัดท ำแผน และระเบียบกำรใช้ห้องเรียน 
๒)  มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบ 
๓)  ดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดี 
๔)  ติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
๕)  จัดงบประมำณสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร 
๖)  จัดประกวดห้องเรียนเพื่อยกย่องชมเชย 
๗)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๔  การบริการห้องบริการ มอบหมำยให้  นำงสำวธนำพร  ผุดผ่อง ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง   
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 

๑.๔.๑  การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
๑)  บรรยำกำศของห้องบริกำรให้เกิดควำมสะอำด ควำมร่มรื่น ควำมสวยงำม ควำม 
ปลอดภัย และควำมสะดวก 
๒)  จัดห้องให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ และมีกำรตกแต่งท่ีสวยงำม 
๓)  จัดหำมีเครื่องอ ำนวยควำมสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอำกำศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
๔)  จัดห้องให้มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก และไม่แออัด 
๕)  จัดท ำมีป้ำยนิเทศแสดงค ำแนะน ำกำรใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติ และสถิติข้อมูล 
๖)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๔.๒  การใช้และการบ ารุงรักษาห้องบริการ 
๑)  จัดท ำแผน ตำรำงและระเบียบกำรใช้ห้อง 
๒)  มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๓)  ใช้ห้องตำมแผน และตำรำงที่ก ำหนด 
๔)  ดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดี 
๕)  จัดงบประมำณสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร 
๖)  บันทึกสถิติกำรใช้ห้อง 



๗)  ติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ และเก็บรวบรวมผลงำนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
๘)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๕ การบริการอาคารประกอบ มอบหมำยให้  นำยบุญศักดิ์  ทำนะเวช ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
และนำยวิชิต โพธิ์ขำว ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 

๑.๕.๑  อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
๑)  มีอำคำรโรงฝึกงำนหรือห้องปฏิบัติงำนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
๒)  จัดห้องปฏิบัติงำนในโรงฝึกงำนอย่ำงเพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
๓)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๕.๒  การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
๑)  จัดท ำแผน ตำรำงกำรใช้และระเบียบกำรใช้อำคำร 
๒)  มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๓)  จัดสภำพอำคำรประกอบตำมหลักกำรจัด และมีกำรดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดี 
๔)  จัดงบประมำณสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร 
๕)  บันทึกสถิติกำรใช้ห้อง 
๖)  ติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ และเก็บรวบรวมผลงำนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
๗)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๕.๓  อาคารโรงอาหาร 
๑)  จัดให้มีอำคำรโรงอำหำรเพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
๒)  จัดให้มีอำคำรโรงอำหำรอย่ำงเพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
๓)  มีครุภัณฑ์ประจ ำโรงอำหำร และมีบุคลำกรรับผิดชอบ 
๔)  จัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเหมำะสม 
๕)  จัดท ำแนวปฏิบัติว่ำด้วยกำรใช้โรงอำหำร 
๖)  มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๗)  ดูแลรักษำให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภำพที่ดี 
๘)  จัดงบประมำณสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร 
๙)  ติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
๑๐)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๕.๔  อาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
๑)  จัดท ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหอประชุม / ห้องประชุม 
๒)  จัดท ำหอประชุม และครุภัณฑ์ประจ ำหอประชุม และมีบุคลำกรรับผิดชอบ 
๓)  มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 
๔)  มีกำรจัดกำรตำมสภำพให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม 
๕)  แผน และแนวปฏิบัติว่ำด้วยกำรใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
๖)  มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๗)  ใช้หอประชุม / ห้องประชุมตำมแผน และตำรำงที่ก ำหนด 



๘)  ดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดี 
๙)  จัดงบประมำณอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร 
๑๐)  บันทึกสถิติในกำรใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
๑๑)  ติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
๑๒)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๕.๕  อาคารห้องน  า – ห้องส้วม 
๑)  จัดท ำห้องน้ ำห้องส้วมที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ และมีปริมำณเพียงพอตำมเกณฑ์ 
๒)  จัดบุคลำกรดูแลรับผิดชอบ 
๓)  จัดกำรตำมสภำพให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม 
๔)  จัดท ำห้องน้ ำห้องส้วมส ำหรับคนพิกำร /ผู้สูงอำยุ 
๕)  จัดท ำมีค ำแนะน ำกำรใช้ห้องน้ ำ - ห้องส้วม 
๖)  มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบ เช่น ภำรโรง นักเรียน คณะสี ฯลฯ 
๗)  จัดระบบกำรดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดี 
๘)  จัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงประสิทธิภำพ 
๙)  ก ำกับ ควบคุมดูแลอย่ำงเป็นระบบ 
๑๐)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๕.๖  การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
๑)  จัดหำอำคำรพลศึกษำ/ห้องพลศึกษำ 
๒)  จัดหำอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ 
๓)  จัดหำอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก และมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
๔)  จัดหำอุปกรณ์และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกครบสมบูรณ์อย่ำงเหมำะสม 
๕)  จัดสภำพเหมำะสมในกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำร 
๖)  จัดท ำแผน ตำรำงกำรใช้ และระเบียบกำรใช้อำคำร 
๗)  มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๘)  ใช้อำคำรตำมแผน และตำรำงที่ก ำหนด 
๙)  ดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพดี 
๑๐)  ติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
๑๑)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
๑.๖ การให้บริการน  าดื่ม มอบหมำยให้  นำยบุญศักดิ์  ทำนะเวช ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   

และนำงสำวธนำพร  ผุดผ่อง ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 
๑)  ชุดอุปกรณ์กรองน้ ำเพ่ือ ผลิตน้ ำดื่ม 
๒)  จัดหำน้ ำดื่มท่ีสะอำดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจ ำนวนผู้บริโภค 
๓)  ตรวจสอบถังบรรจุน้ ำ และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 



๔)  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำ เป็นประจ ำ 
๕)  รณรงค์ให้ควำมรู้ และเห็นคุณค่ำของกำรผลิตและกำรบริโภคน้ ำดื่มท่ีสะอำด  
หรือกำรจ ำหน่ำย 
๖)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย มอบหมำยให้  นำงสำวธนำพร  ผุดผ่อง ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง   
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 

๑)  ท ำแผนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
๒)  จัดให้นักเรียน และบุคลำกรได้รับกำรตรวจสุขภำพอนำมัยประจ ำปี 
๓)  ประสำนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง และ 
สม่ ำเสมอ และมีกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๔)  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
๕)  น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
๖)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๘ งานลูกจ้างประจ าและพนักงานบริการมอบหมำยให้  นำยบุญศักดิ์  ทำนะเวช   
ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 

๑)  ก ำกับดูแล กำรท ำงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 
๒)  มอบหมำย ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของลูกจ้ำงประจ ำ 
๓)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๙ งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มอบหมำยให้ นำงวีรณำ  หลำยวิวัฒน์ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย
และนำงสำวศิริพร  รูปทอง ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

๑)  ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต พร้อมให้ค ำปรึกษำกำรใช้งำนต่ำงๆ  
๒)  จัดสรรไอพีแอดเดรสส ำหรับกำรใช้งำนในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ให้ค ำแนะน ำกำรใช้ 
 งำนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับครูนักเรียน 
๓)  ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน 
๔)  ดูแลวำงแผนและป้องกันควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ภำยในโรงเรียน 
๕)  ควบคุมดูแลและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยที่มีกำรใช้งำนอยู่ภำยในโรงเรียน 
พร้อมทั้งติดตั้งสำยเคเบิลเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนตำมค ำร้องขอ 
๖)  ควบคุม ดูแล และป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ไม่ให้แพร่กระจำย ไปยังระบบ 
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยภำยในโรงเรียน 
๗)  ควบคุม ดูแล ในกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยภำยในโรงเรียนให้มีควำมสะดวก 

                     รวดเร็วและปลอดภัยในกำรใช้ 
๘)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๐ งานโภชนาการ  มอบหมำยให้  นำงสำวธนำพร  ผุดผ่อง ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง  มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ  คือ 

๑)   ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับหลักกำรโภชนำกำร 



๒)   จัดท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมด้ำนกำรโภชนำกำรและโรงอำหำร 
๓)   จัดท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๔)   ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๑ งานโสตทัศนศึกษา  มอบหมำยให้  นำยกฤตชำญ เสำร์เวียง  ต ำแหน่ง  คร ู
นำงวีรณำ หลำยวิวัฒน์ และ นำงสำวศิริพร  รูปทอง ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร มีหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบ  คือ 
๑)   ใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
๒)   บันทึกเสียงบันทึกภำพนิ่ง ตลอดจนกำรล้ำง อัดภำพ  กิจกรรมโรงเรียน 
๓)   จัดหำ จัดเก็บอุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ ก ำกับกำรเบิกจ่ำยอุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ 
๔)   เป็นเจ้ำหน้ำที่ แสง เสียง ของโรงเรียน 
๕)   ซ่อมบ ำรุงโสตทัศนูปกรณ์ให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 
๖)   แนะน ำครู  อำจำรย์ให้รู้จักใช้ เครื่องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษำอย่ำงถูกต้อง 
๗)   ดูแลระบบจำนดำวเทียมระบบโทรทัศน์ภำยในโรงเรยีนและระบบเสยีงตำมสำย 
๘)   ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๒ งานโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน  มอบหมำยให้ 
นำงวีรณำ  หลำยวิวัฒน์  ต ำแหน่ง  ครู นำงสำวศิริพร รูปทอง และนำงสำวธนำพร  ผุดผ่อง ต ำแหน่ง ครู

อัตรำจ้ำง    
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ 

๑) จัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในโครงกำรฯ ตำมคู่มือ 
๒) เชิญกรรมกำรส่งเสริม สอร. ประชุมพิจำรณำอนุมัติโครงกำร 
๓) น ำเสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติโครงกำร ขออนุมัติยืมเงิน 
๔) ประสำนงำนกับครู อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร งำนกำรเงินและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๕)  ติดตำมประเมินผล รำยงำนผล ต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตำมก ำหนดเวลำ 
๖) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๓ งานชุมชนและภาคีเครือข่าย มอบหมำยให้  นำยชุมพร  เวชกำมำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
นำงณัฐตยำ  บุตรดี ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำยบุญธรรม  กันทะเชียร ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง  
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบคือ 

๑.๑๓.๑  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑)  รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน และสภำพแวดล้อมของชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
๒)  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๓)  วิเครำะห์ข้อมูลสภำพแวดล้อมของชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
๔)  จัดระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศ 
๕)  พัฒนำข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๖)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 



๑.๑๓.๒  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑)  ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
๒)  จัดท ำแผนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
๓)  ให้ชุมชน ภำคีเครือข่ำย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
๔)  ด ำเนินกำรตำมแผน และประเมินและติดตำมผล 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๔ การให้บริการชุมชน มอบหมำยให้  นำยชุมพร  เวชกำมำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
นำงณัฐตยำ บุตรดี ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำยบุญธรรม  กันทะเชียร ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบคือ 

๑) ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร 
๒)  ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ 
๓)  ให้บริกำรด้ำนวัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ 
๔)  ให้บริกำรด้ำนบุคลำกร 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๕ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มอบหมำยให้  นำยชุมพร  เวชกำมำ ต ำแหน่ง ครู 
ช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบคือ 

๑.๑๕.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 
 ๑)  ให้บริกำรข่ำวสำรแก่ชุมชน 

๒)  จัดท ำหลักฐำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำชุมชน 
๓)  เชิญชวนชุมชนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม 
๔)  ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำชุมชน 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๕.๒ โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
 ๑)  รว่มมือกับชุมชนในกำรพัฒนำชุมชน 

๒)  จัดท ำหลักฐำนกำรร่วมมือกับชุมชนในกำรพัฒนำชุมชน และมีผลงำนปรำกฏ 
๓)  ส่งเสริมให้โรงเรียนยังเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
๔)  จัดท ำหลักฐำนว่ำโรงเรียนกับชุมชนมีควำมสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดี 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๖  การได้รับการสนับสนนุจากชุมชน มอบหมำยให้  นำยชุมพร  เวชกำมำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
พิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  คือ 

๑.๑๖.๑ การจัดตั งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
 ๑)  ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน 

๒)  จัดท ำหลักฐำนกำรจัดตั้งองค์กรที่มิใช่นิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน 
๓)  ร่วมมือกับองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
๔)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 



๑.๑๖.๒ โรงเรียนไดร้ับการสนับสนุนจากชุมชน 
 ๑)  จัดท ำหลักฐำนว่ำชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียน 

๒)  ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐำนให้ตรวจสอบได้ 
๓)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๗  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานมอบหมำยให้  นำยชุมพร  เวชกำมำ   
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงสำวสุพรรษำ  ค ำภำพันธ์ ต ำแหน่ง ครู  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  คือ 

๑) รวบรวมประมวล วิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๒)  จัดท ำวำระและรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
๓)  สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
๔)  ประชำสัมพันธ์ผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้บุคคลในโรงเรียน 
ได้รับทรำบ 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๑๘ งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป และงานชุมชน ภาคีเครือข่าย 
มอบหมำยให้ นำยบุญศักดิ์  ทำนะเวช ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำยชุมพร  เวชกำมำ  ต ำแหน่ง ครู
ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  คือ 

๑)  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป และงำนชุมชน ภำคีเครือข่ำย 
๒)  วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและงำนชุมชน ภำคีเครือข่ำย 
๓)  น ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและ 
งำนชุมชน ภำคีเครือข่ำย 
๔)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย  

 

ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเอำใจใส่  เสียสละ  อุทิศเวลำด้วยควำม
วิริยะอุตสำหะ  โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ  อย่ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้ 

 
 
     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔   เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(นำยวิทยำ กรแก้ว)  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม 


