คาสัง่ โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๗๖ /๒๕๕๘
เรื่ อง แต่งตังครู
้ และบุคลากรปฏิบตั งิ านกลุม่ บริหารทัว่ ไป
……………………………………..
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิตเป็ นไปตามนโยบายของ
โรงเรี ยนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน โดยอาศัยอานาจตามมาตรา
๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗
จึงขอแต่งตังข้
้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั ิงานกลุม่ บริหารทัว่ ไป ดังต่อไปนี ้
นางทองกราว เสนาขันธ์
นายเล็ก สินวิชยั
นางณัฏฐ์ ธยาน์ สนัน่ ไหว

ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารทัว่ ไป
ตาแหน่ง ครู
ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ชู ว่ ยรองผู้อานวยการกลุม่ บริ หารทัว่ ไป คนที่ ๑
ตาแหน่ง ครู
ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ชู ว่ ยรองผู้อานวยการกลุม่ บริหารทัว่ ไป คนที่ ๒

งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
๑. นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
๒. น.ส. รุ่งตะวัน
ทาโสต
๓. น.ส. ปรัชญา
การรักษา
๔. นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
งานประชาสัมพันธ์
๑. นางณัฏฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
๒. นางกาญจนา
สินวิชยั
๓. น.ส.ภัทรนุช
คาดี
๔. นายณรงค์
หนูนารี
๕. น.ส.มณทิพย์
เจริญรอด
๖. นางลาพอง
พูลเพิ่ม
๗. น.ส.นิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชยั

หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

๒
๘. นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
๙. น.ส.ลักษณา
อังกาบสี
๑๐.นางพิมพ์สภุ คั
บุบผา
๑๑. น.ส.มลิวลั ย์
ไชยรักษ์
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อม
๑. นายเล็ก
สินวิชยั
๒. น.ส.รุ่งตะวัน
ทาโสต
๓. นางสุภาภรณ์
ภู่ระหงษ์
๔. นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
๕. นางกาญจนา
ศิริมหา
๖. น.ส.ปรัชญา
การรักษา
๗. นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
๘. น.ส.วณิชชา
เอนกวิชวิทยา
๙. นายรัชกฤต
ภูธนคณาวุฒิ
๑๐.นายเพิ่มศักดิ์
พูลสวัสดิ์
๑๑.นายเพชร
สาระจันทร์
๑๒.นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
งานสวัสดิการโรงเรียน
๑.นางกาญจนา
ศิริมหา
๒.น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
๓.น.ส. รุ่งตะวัน
ทาโสต
๔.น.ส. นงพร
จูพ่ ิชญ์
๕.นางณัฏฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
งานอนามัยโรงเรี ยน
๑.นางจุฑามาศ
วานิชชัง
๒.น.ส.เสาวลักษณ์
สันติธรรมเมธี
๓.น.ส. กุลยา
บูรพางกูร
งานโภชนาการ
๑.น.ส. นงพร
จูพ่ ิชญ์
๒.น.ส. ลักษณา
อังกาบสี
๓.น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
๔.น.ส. มวารี
ใจชูพนั ธ์

ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร๑ ชัน๑-๔)
้
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร๑ ชัน๕-๖)
้
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร ๒)
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร ๓ ชัน้ ๑-๒)
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร ๓ ชัน้ ๓-๔)
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร ๕)
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร ๖)
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร ๗ ชัน้ ๑-๓)
ผู้ชว่ ย (ดูแลอาคาร ๗ ชัน้ ๔-๗)
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ

๓
งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ ชุมชน
๑. นางกาญจนา
ศิริมหา
๒. นายเล็ก
สินวิชยั
๓. น.ส.สุทธิดา
แซ่หล่อ
๔. นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
งานยานพาหนะ
๑.น.ส. มยุรี
มิ่งมงคล
๒.นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
๓.นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
๔.นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารทั่วไป
๑.นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
๒.น.ส. รุ่งตะวัน
ทาโสต
๓.นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
งานติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป
๑.น.ส. รุ่งตะวัน
ทาโสต
๒.นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
๓.น.ส. ปรัชญา
การรักษา

หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ

ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังตามค
้
าสัง่ นี ้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็ นไปตามกรอบการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้ เกิดผลดีแก่โรงเรี ยนและราชการต่อไป
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

หน้ าที่และความรั บผิดชอบบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
๑. งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. จัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศของงานกลุม่ บริ หารทัว่ ไป
๒. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายเพื่อการบริหารงานกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๓. รายงานข้ อมูลของงานกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๔. วางแผนพัสดุกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๕. จัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการจัดหาพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
๖. เบิกจ่ายพัสดุครุภณ
ั ฑ์
๗. ดูแลรักษาจาหน่ายพัสดุครุภณ
ั ฑ์
๘. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๙. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๒. งานประชาสัมพันธ์
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. จัดทาวารสารและปฏิทินของโรงเรี ยนเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารแก่ผ้ ปู กครอง
นักเรี ยนและชุมชน
๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของโรงเรี ยนต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก ใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
๓. เผยแพร่ขา่ วสารที่ทนั สมัยและเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยน
๔. เป็ นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยนและชุมชน ตามที่ชมุ ชนร้ องขอ
๕. จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรี ยนและนักเรี ยน
๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผู้บงั คับบัญชา
๗. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องอานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านประชาสัมพันธ์
๘. จัดทาป้ายบุคลากรของโรงเรี ยนให้ เป็ นปั จจุบนั
๙. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๓. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อม
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. ควบคุมดูแล แบ่งงาน การปฏิบตั งิ านของลูกจ้ างประจาและลูกจ้ างชัว่ คราวให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๒
๒. จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรี ยนให้ เป็ นสัดส่วน มีความสะอาด ร่มรื่ น สวยงาม มีทางสัญจร
เป็ นระเบียบมีการใช้ และบารุงรักษาให้ มีความเป็ นระเบียบและปลอดภัย
๓. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรี ยนและอาคารประกอบให้ มีการตกแต่งที่สวยงาม มีแสง
สว่างเพียงพอ ประตูหน้ าต่างอยูใ่ นสภาพดีมีอปุ กรณ์ยึดมัน่ คง ระบบไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อย มีป้ายบอกชื่ออาคารและห้ องต่าง ๆ มีความเป็ นระเบียบ มี
บรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการ
๔. ปรับปรุง บารุงรักษาบริเวณโรงเรี ยน อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ให้ มีความสะอาด เป็ น
ระเบียบสวยงาม เป็ นปั จจุบนั ให้ สามารถใช้ การได้ ตลอดเวลาด้ วยความปลอดภัย
๕. ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซมและดูแลระบบสาธารณูปโภคให้ ใช้ ได้ อย่างประหยัด คุ้มค่า
และปลอดภัยตลอดเวลา
๖. ให้ บริการจัดอาคารสถานที่แก่บคุ ลากรทังภายในและภายนอกสถานที
้
่
๗. รายงานผลการตรวจอาคารสถานที่ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
๘. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๔.งานสวัสดิการโรงเรียน
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. สร้ างขวัญและกาลังใจแก่บคุ ลากรและนักเรี ยนในด้ านต่าง ๆ
๒. ดาเนินการให้ ความช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรี ยน
๓. จัดเตรี ยมอาหารรับรองในวาระกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
๔. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๕.งานอนามัยโรงเรี ยน
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. ปฐมพยาบาลนักเรี ยนที่เจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั เิ หตุ
๒. นานักเรี ยนส่งสถานพยาบาล พร้ อมทังแจ้
้ งผู้ปกครองกรณีนกั เรี ยนเจ็บป่ วยหรื อประสบ
อุบตั เิ หตุร้ายแรง
๓. ประสานงานครูที่ปรึกษากรณีนกั เรี ยนมีปัญหาด้ านสุขภาพกายหรื อสุขภาพจิต
๔. ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่อนามัย สาธารณสุข ศูนย์สขุ ภาพหรื อหน่วยงานทางการแพทย์
มาตรวจสุขภาพนักเรี ยนใหม่ทกุ คน
๕. ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์มาให้ บริการตรวจสุขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน
๖. ติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่อนามัยมาให้ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
๗. แจ้ งประชาสัมพันธ์ขา่ วสารด้ านสุขภาพแก่นกั เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน

๓
๘. จัดระบบวางระเบียบและกากับดูแลการใช้ ห้องพยาบาลของนักเรี ยน
๙. บริหารจัดการการทาประกันอุบตั เิ หตุให้ นกั เรี ยนครูและบุคลากร
๑๐.สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานประกันอุบตั เิ หตุ
๑๑.ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๖. งานโภชนาการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. วางระเบียบแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจาหน่ายอาหารตามแนวปฏิบตั ขิ อง
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ควบคุมดูแลการจาหน่ายอาหารในโรงเรี ยนให้ เป็ นไปตามระเบียบของโรงเรี ยนอย่าง
เคร่งครัด
๓. ตรวจสอบคุณภาพของอาหารและน ้าดื่มที่จาหน่ายในโรงเรี ยน
๔. ควบคุมดูแลการปรุงอาหาร การจาหน่ายอาหารให้ ถกู สุขลักษณะ
๕. จัดระบบโรงอาหารให้ สะอาด กาจัดแมลงวัน หนู แมลงสาบและสิ่งปฏิกลู
๖. ให้ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่นกั เรี ยนและผู้ประกอบการร้ านค้ า
๗. กากับดูแลการแต่งกายของผู้ประกอบการร้ านค้ าให้ ถกู สุขลักษณะ
๘. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๗.งานบริการประสานชุมชนและสัมพันธ์ ชุมชน
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
๒. ทาแผนงานสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
๓. เข้ าร่วมประชุมกับชุมชนตามที่ได้ รับมอบหมาย
๔. ประสานงานให้ ความร่วมมือ อานวยความสะดวกกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายนอก
๕. ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานและกิจกรรมต่างๆ เกียรติประวัตขิ องโรงเรี ยนสู่
ชุมชน
๖. ประสานสัมพันธ์ชมุ ชนในการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
๗. จัดทาทะเบียนสถิตใิ นการให้ บริการชุมชนหรื อการได้ รับการสนับสนุนจากชุมชน
๘. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

๔
๘.งานยานพาหนะ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. วางแผนจัดทาโครงการ งบประมาณการจัดซื ้อ ซ่อมบารุง ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง การ
ประกันภัยรถโรงเรี ยน
ในแต่ละปี
๒. จัดทาระเบียบการใช้ รถยนต์
๓. ให้ บริการและอานวยความสะดวกในการใช้ รถโรงเรี ยนให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
๔. จัดตารางการใช้ รถโดยคานึงถึงความจาเป็ นเร่งด่วน หรื อการขอใช้ รถในเส้ นทางเดียวกัน
เพื่อความประหยัด
๕. จัดทาบัญชีการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงและรายงานการใช้
๖. จัดส่งรถเข้ าซ่อมในกรณีที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเครื่ องยนต์ ยางรถยนต์ หรื ออื่นๆ
๗. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๘. งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๙.งานควบคุมภายใน
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทาแผนการกากับการตรวจสอบติดตามของกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๒. จัดทาระบบควบคุมภายในของกลุม่ บริหารทัว่ ไปให้ เกิดความปลอดภัย
๓. สรุปประเมินผลและรายงานผลการควบคุมภายในของกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๔. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๑๐. งานติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑. วิเคราะห์งานในภาระหน้ าที่ของกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๒. สรุปประเมินผลกิจกรรมและโครงการของกลุม่ บริหารทัว่ ไป
๓. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

