
 

  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธัญบุรี 
ท่ี 180 /๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไปประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
------------------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนธัญบุรี บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยสถานศึกษา                    
เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน  การให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของงาน การมีส่วนร่วมทางการศึกษา                    
เพื่ อ ร่ วมขับ เค ล่ือนงาน โดยพร้อม เพรียงกัน   อา ศัยอ านาจตามพระราชบัญ ญั ติบ ริหารร าชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) จึงแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้   

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายชาลี  วัฒนเขจร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
  และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. นายเกรียงไกร  ด าประภา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
มีหน้ำที่  วางแผน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
๑. คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำนบริหำรท่ัวไป ประกอบด้วย 

๑) นายเกรียงไกร              ด าประภา ประธานกรรมการ 
๒) นายดอน                    วงษ์สุด รองประธานกรรมการ 
๓) นางทัศนียา                 เขตจัตุรัส กรรมการ 
๔) นางพันธุว์ดี                 วิทวัสพันธุ์ กรรมการ 
๕) นายจิรัฏร์                   มีมงคลวรกฤตา กรรมการ 
๖) นางสาวฉันทนา            บุญโสม กรรมการ 
๗) นางเสาวนีย์                 สัจจะผลกุล กรรมการ 
๘) นางสาวพลอยไพลิน       ค าไทย กรรมการ 
๙) นางเจริญศรี                จันทร์สุข กรรมการ 
๑๐) นายณชพัฒน์               จุฑานุต กรรมการ 
๑๑) นายพรรษา                 จรเขตต์ กรรมการ  
๑๒) นางสุกัญญา                จังโส กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  บริหารงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป ก ากับติดตามการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา 
ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

๒.  คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๒.๑  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  

๑) นายดอน            วงษ์สุด ประธานกรรมการ 
๒) ว่าท่ี ร.ต.ภูดิศ       ควรระงับ รองประธานกรรมการ 
๓) นายกฤตภาส        มีค าแสน กรรมการ 



 

๔) นายณัฐดนัย         โรจนกุล กรรมการ 
๕) นายนพดล           แจ่มดวง กรรมการ 
6) นายวศิน              ศุภนคร                              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑.  วางแผน ด าเนินงาน บ ารุงรักษา พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  
๒.  จัดเตรียมและตกแต่งอาคารสถานท่ีส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ          
๓.  ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.๒  งำนตกแต่งอำคำรสถำนที่     ประกอบด้วย 
๑) นางจันทร์ทิพย์      บุญไทย ประธานกรรมการ 

๒) นายศิวะเมศวร์      ภักดีบรรดิษฐ์ กรรมการ 

3) นายสงกรานต์       เอี่ยมรอด                             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมและตกแต่งอาคารสถานท่ีส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

๒.๓  หัวหน้ำอำคำรเรียน ประกอบด้วย 
อาคาร ๑ และห้องส้วมนักเรียนชาย 
๑) นายกฤตภาส        มีค าแสน 
อาคาร ๒ และห้องส้วมนักเรียนหญิง 
๑) นายณัฐดนัย         โรจนกุล  
อาคาร ๓  
1) นายณัฐดนัย         โรจนกุล  
อาคาร ๔ 
๑) นายวศิน             ศุภนคร                                
อาคาร ๗ ห้องอาเซียน 
๑) ว่าท่ี ร.ต.ภูดิศ      ควรระงับ 
อาคารเกษตรกรรม 
๑) นายณัฐดนัย       โรจนกุล  
อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) และโรงอาหาร  
๑) นายดอน           วงษ์สุด  
๒) นางเจริญศรี       จันทร์สุข 
3)  นายวศิน           ศุภนคร 
4) นายณัฐดนัย       โรจนกุล                              
อาคารธนาคารโรงเรียน 
๑) นางเสาวนีย์        สัจจะผลกุล 
มีหน้ำที่ 
๑. ก ากับติดตามการท าความสะอาดและสภาพของอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
๒. บันทึกและรายงานการท าความสะอาดและสภาพความเรียบร้อยของอาคาร 
 
 
 
 

 



 

๒.๔.  นักกำรภำรโรง ประกอบด้วย 
๑)  นายวัลลพธ์         ค านวนสิงห ์ ประธานกรรมการ 
อาคาร ๑ และบริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ 
1)  นายดอน            ฉายวรรณะ  
2)  นางสาววีนัส        กสิกิจจาภิวัฒน์ 
3)  นางสาวน้ าทิพย์    มากท้วม 
4)  นางสาววันดี        มะเด่ือทอง 
5)  นางจันทร์เพ็ญ     สิงหทัต  
อาคาร ๒, ๓ บริเวณสวนเรือนไทย และห้องน้ าหญิง  
๑) นางสาวอารีรัตน์   โพธิ์อุไร         
๒) นางสาวล่ันทม     คุ้มสมุทร      
๓) นางสาววรรดี      เพ็ชรรอด 
อาคาร ๔ 
๑) นางอ านาจ          แก้วสว่าง 
๒) นางบุญจันทร์       สุราช 
๓) นางจิดาภา          สุภา    
อาคาร ๗ และหอ้งน้ าชาย 
๑)  นางสาวผดุง       หมื่นค าสี  
หอประชุม ซุ้มพระ ธนาคารและศูนย์อาเซียน  
๑) นางวัน              เรืองโลก 
๒) นางสาวจุฑามาศ   ภู่ระย้า 
๓) นายธเนส           จ าปาพุด 
หน้ากรมชล อาคารศิลปะ 
1) นายอุดมศักดิ์ ฉายตระกูล  
โรงอาหาร 
๑) นางสมพิศ           เนียรศิริ  
๒) นางบุญชู            แย้มวงศ์ 
๓) นางนิออน           ชมพู 
๔) นางสาวประภัสสร บัวเสถียร 
๕) นางสมพร           เมืองสีสุข 
มีหน้ำที่ 
๑. ท าความสะอาดอาคารเรียน/อาคารประกอบและบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 

๒.๕  งำนบริกำรหอประชุม ประกอบด้วย 
๑) นายดอน             วงษ์สุด ประธานกรรมการ 
๒) นายจิรัฏร์            มีมงคลวรกฤตา กรรมการ 
๓) นางปภัชญา          นันดิลก  กรรมการ 
๔) นางสาวนวรัตน์      รอดแก้ว กรรมการ 
๕) นายกิติศักดิ์            ยอดยศ กรรมการ 
๖) นางสาวสุทิสา         ทองเมืองหลวง กรรมการและเลขานุการ 



 

มีหน้ำที่ 
๑. ก าหนดระเบียบการใช้หอประชุม 
๒. พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้บริการ 
๓. ควบคุมดูแลการใช้บริการหอประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
๔. จัดเก็บค่าใช้บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆตามท่ีก าหนด 
 

๓.  คณะกรรมกำรงำนกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 
           ๓.๑) นางทัศนียา                เขตจัตุรัส    ประธานกรรมการ 

           ๓.๒) นางสาวชลธิชา            ช้างค า    รองประธานกรรมการ 

           ๓.๓) นางสาวจุฑารัตน์          พึ่งภพ   กรรมการ 
     ๓.๔) นางสาวสุทิสา             ทองเมืองหลวง  กรรมการ 
     ๓.๕) นางสาวพาฝัน          แซ่ตั้ง   กรรมการและเลขานุการ  

       มีหน้ำที่  
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของโรงเรียน 

๒. ประสานงานแต่ละหน่วยงานเพื่อติดตามผลการประเมินและการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
เพื่อการป้องกันหรือลดความเส่ียง 

๓. สรุปผลการประเมินระดับหน่วยงาน / โรงเรียนเพือ่น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

๔. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนเพื่อน าส่งส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ภายใน ๓๐ วันนับจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

๓.๑  คณะท ำงำนกำรด ำเนินกำรกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
๑) กลุ่มบริหำรวิชำกำร  

๑.๑) นางสาวเกศินี        พันธุมจินดา ประธานกรรมการ 
๑.๒) นายสันติ             จ่ันผ่อง รองประธานกรรมการ 
๑.๓) นางสาวจุฑามาศ    กมล กรรมการและเลขานุการ 
๑.๔) นางสาวนงนภัส     วังคะฮาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒)  กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
๒.๑) นายเกรียงไกร        ด าประภา ประธานกรรมการ 
๒.๒) นายดอน              วงษ์สุด รองประธานกรรมการ  
๒.๓) นางสุกัญญา           จังโส กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔) นางสาวสุทิสา          ทองเมืองหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓)  กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
๓.๑) นายจ าเลียง           สมสืบ ประธานกรรมการ 
๓.๒) นางชวาลัย            รัตนประยูร กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓) นางสาวทิชาดา       สฤษด์ิรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

 



 

 ๔) กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
๔.๑) นายเกรียงไกร       ด าประภา ประธานกรรมการ 
๔.๒) นางเสาวนีย์          สัจจะผลกุล รองประธานกรรมการ 
๔.๓) นางสาวอาทิตยา     สุขศรี กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔) นายวัฒนา           ช่ืนสงวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๖.๑) นางสาวเกศินี         พันธุมจินดา ประธานกรรมการ 
๖.๒) นางกนกวรรณ       ศศิธร รองประธานกรรมการ 
๖.๓) นางสาวกัญญพัสร   ผลสุด กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔) นางสาวรัตนาภรณ์  บุญนุช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๗) กลุ่มงำนอ ำนวยกำร     
๗.๑) นางลักษิกา           มีกุศล ประธานกรรมการ 
๗.๒) นางสาวณัฐปวีณ์    ปานบุดดา รองประธานกรรมการ 
๗.๓) นางปุณยานุช        มัฆนาโส กรรมการและเลขานุการ 
๗.๔) นางสาวนริศรา      กัลยาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓  ดังนี้  
๑. ปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓ (แบบติดตาม ปย.๒) 
๒. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปย.๑) 
๓. ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน 
๔. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานของงวดส้ินสุด ณ 

วันท่ี ๓๐ กันยายน. ๒๕๖๓ (แบบ ปย.๒) 
 

๔.   คณะกรรมกำรงำนโภชนำกำร ประกอบด้วย 
๔.๑ นางเจริญศรี                       จันทร์สุข ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางอุไร                             หวายบุตร                 รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางจินตนา                        สมโนชัย กรรมการ   
๔.๔ นางพันธุว์ดี                        วิทวัสพันธุ์ กรรมการ 
๔.๕ นางสุนีย์                            ค ามงคุณ กรรมการ 
๔.๖ นางลดาวัลย์                       มาลาค า กรรมการ 
๔.๗ นางทัศนีย์                          ทองค า กรรมการ 
๔.๘ นางเสาวนี                         วงษ์ป้อม กรรมการ 
๔.๙ นางอุไรวรรณ                      ชัยรัตนวัฒน์ กรรมการ 
๔.๑๐ นายภาณุมาศ                      คงสุวรรณ์ กรรมการ   
๔.๑๑ นางสาวสุนิตา                      จูประวัติ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนการด าเนินงานโภชนาการของโรงเรียน 
๒. ควบคุม คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาด และราคาของอาหารท่ีจ าหน่ายในโรงเรียน 
๓. ดูแลสถานท่ีรับประทานอาหารตามหลักสุขาภิบาล 
๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
 



 

๕.  คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย 
๕.๑ นายจิรัฏฐ์                             มีมงคลวรกฤตา ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวนวรัตน์                      รอดแก้ว รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางทัศนีย์                            เดชานุภานนท์ กรรมการ 
๕.๔ นายศุภสิทธิ์                          โพธิชาติ กรรมการ 
๕.๕ นายวุฒิชัย                            แม้นรัมย์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
๑.  วางแผนและด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒.  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆของสถานศึกษา 
๓.  สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
๔.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

๖.  คณะกรรมกำรงำนอนำมัย            ประกอบด้วย 
๖.๑ นางพันธุว์ดี                         วิทวัสพันธุ์  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวอรุณี                        มากบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางกนกวรรณ                      ศศิธร                  กรรมการ 
๖.๔ นางสาวจุฑามาศ                   กมล กรรมการ 
๖.๕ นางศิรินทร์                          สุดคนึง กรรมการ 
๖.๖ นางสาวณัฐณิชา                    หัสราช กรรมการ 
๖.๗ นางทัศนีย์                           ทองค า  กรรมการ 
๖.๘ นางประภาพรรณ                   ลีลาวัฒน์ศรีชัย กรรมการ 
๖.๙ นางบุษรา                            มิ่งขวัญ กรรมการ 
๖.๑๐ นายสมประสงค์                    กล่ินเจ็ก กรรมการ 
๖.๑๑ นางกฤตพร                          ดวงธาทม กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวลักษิกา                     มีกุศล กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวชุติมา                       ทองมาก กรรมการ 
๖.๑๔ นายนรินทร์                         เทพศิริ กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวอิสรา                       โรจนบุรานนท์ กรรมการ 
๖.๑๖ นางทิพย์วิภา                        ถิรพรพงษ์ศิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๗  นางพรไพลิน                        ช่ืนสงวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ด าเนินงานตามโครงการและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๒. บริการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
           ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
     



 

๗.  คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
๗.๑ นางสาวฉันทนา                      บุญโสม         ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายวศิน                              ศุภนคร              รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวกมลชนก                    ทูปแป้น           กรรมการ 
๗.๔ นายจิรัฏฐ์                            มีมงคลวรกฤตา  กรรมการ 
๗.๕ นางสาวจารุวรรณ                   เศรษฐวนิช          กรรมการ 
๗.๖ นางสาวสายจิตรา                   นิสาย   กรรมการ 
๗.๗ นางเย็นอุรา                          ศรีจันทร์            กรรมการ 
๗.๘ นางสาวกัญญพัชร                   ผลสุด                  กรรมการ 
๗.๙ นางกมลทิพย์                        สายแสง         กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๐ นางสาวสุภาวดี                      ภาคีแพทย์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
๑.  วางแผนงานประชาสัมพันธ์ งานการศึกษาของโรงเรียน 
๒.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
๓.  ติดตามประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมกำรงำนธนำคำรโรงเรียน ประกอบด้วย 
๘.๑ นางเสาวนีย์                         สัจจะผลกุล ประธานกรรมการ  
๘.๒ นางสาวไอรดา              ปาทอง รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นายพงษ์ศักดิ์                        อินทร์พัตรา กรรมการ 
๘.๔ นายสารัตน์                          สร้อยฟ้า กรรมการ 
๘.๕ นายณรงค์ศักดิ์                      อินประสิทธิ์ กรรมการ    
๘.๖ นายสวงค์                            กันทะปา กรรมการ 
๘.๗ นางสาวกฤษณภรณ์              กุตระแสง กรรมการ 
๘.๘ นางสาวชุติมา                       ทองมาก กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
๑.  ประสานงานกับธนาคารออมสิน 
๒.  เป็นท่ีปรึกษาโครงการ 
๓.  ก ากับ ดูแลการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 
๔.  ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
๕. น าเงินฝากธนาคารพี่เล้ียงทุกวันปิดธนาคารประจ าวัน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
 

๙.  คณะกรรมกำรงำนสหกรณ์โรงเรียน ประกอบด้วย    
๙.๑ นางสาวพลอยไพลิน             ค าไทย ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางนาที                           เดชะราช รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นางปภัชญา                       นันดิลก กรรมการ 
๙.๔ นางวรรณภา                      แสนยะบุตร กรรมการ 
๙.๕ นางสาวบุษกร                    จัทนะนุภา  กรรมการ 
๙.๖ นายอนันต์                         ธ ารงค์เกียรติ กรรมการ  
๙.๗ นางสาวสิธาภรณ์                 ปั่นพิมาย กรรมการ 



 

๙.๘ นางสาวนันทวรรณ               สุขหน้าไม้ กรรมการ 
๙.๙ นางสาวพิมลพัชร์                 กลีบมาลัย    กรรมการ 
๙.๑๐ นายกิตติพัชญ์                     ศศิพิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
๙.๑๑ นางสาวจิราวรรณ                ปะโนรัมย์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
๑. ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปในส่วนท่ีเกี่ยวกับการค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมสหกรณ์ 
๒. ก าหนดระเบียบต่างๆของกิจกรรมสหกรณ์ 
๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและคณะกรรมการร้านค้าให้เป็นการถูกต้อง 
๔. ควบคุมดูแลทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆให้เรียบร้อย 
๕. จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
๖. ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนองบดุลและรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ 
 

๙.๑  ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โรงเรียน 
๑) นางสาวกมลชนก                 ทูปแป้น  
มีหน้ำที่  
๑. ตรวจสอบเอกสาร สมุดบัญชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สินท้ังปวงของสหกรณ์เพื่อ

ทราบฐานะของกิจกรรมสหกรณ์ 
๒. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินงาน เพื่อประเมินผลและให้ข้อแนะน าแก่

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๑๐. งำนจรำจร 

๑๐.๑ นายณชพัฒน์               จุฑานุต ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ ว่าท่ีร้อยตรีธนัท            เล็กเภา รองประธานกรรมการ 

๑๐.3 นายศิริพงษ์                 แสนศิริภัทรพงศ์ กรรมการ 

๑๐.4 นายกฤตภาส               มีค าแสน           กรรมการ 

10.5 นายพรรษา                 จรเขตต์ กรรมการ 

10.6 ว่าท่ีร้อยตรีภูดิศ            ควรระงับ กรรมการ 

10.7 นายอภินันท์                วันทา กรรมการ 
๑๐.8 นายภูวไนย                 วงศ์วิริยะกุล กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
๑. ดูแลระเบียบการจราจรภายในและภายนอก บริเวณโรงเรียน 
๒. จัดท าป้ายสัญญาณจราจรท่ีชัดเจนและมีการก าหนดพื้นท่ีจอดรถส าหรับบุคลากร นักเรียนและผู้

ท่ีมาติดต่อราชการ 

๓. จัดท าบัตรจอดรถส าหรับครู บุคลากรและนักเรียน 

๔. ประสานต ารวจจราจรในพื้นท่ี เพื่อขอค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการจัดการจราจร 

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
๕. จัดท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพื่อเสนอรายงานต่อไป 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 



 

๑๑. งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

๑๑.๑ นายพรรษา          จรเขตต์ ประธานกรรมการ 

๑๑.๒ นายจิรัฏฐ์            มีมงคลวรกฤตา รองประธานกรรมการ 

๑๑.๓ ว่าท่ีร้อยตรีธนัท     เล็กเภา กรรมการ 

๑๑.๔ นายสงกรานต์       เอี่ยมรอด กรรมการ 

๑๑.๕ นางสาวสายจิตรา   นิสาย กรรมการ 

๑๑.๖ นางสาวจารุวรรณ   เศรษฐวนิช กรรมการ 

๑๑.๗ นายภูวไนย           วงศ์วิริยะกุล กรรมการ 

๑๑.๘ นายภูริวัจน์           นาเมือง กรรมการ 

๑๑.๙ นางสาวปาลิตา       อาจเดช  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ใน
การบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 

๔. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ัง
การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๖. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารท่ัวไปดังนี้ 

 ๗.๑ ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็นด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ๗.๒ จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ
ทุกฝ่าย 

 ๗.๓ ซ่อม บ ารุง ปรับปรุงแก้ไข และจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของทุกฝ่าย 

 ๗.๔ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ทางด้านใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ๗.๕ น าผลการประเมินการปรับปรุงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นางสุกัญญา                     จังโส ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางสาวจิราวรรณ              ปะโนรัมย์ รองประธานกรรมการ 
๑๒.๓ นายจิรัฏฐ์                        มีมงคลวรกฤตา กรรมการ 
๑๒.๔ นางสาวไอรดา                  ปาทอง กรรมการ 
๑๒.๕ นางสาวกฤษณภรณ์            กุตระแสง กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๖ นายกิติศักดิ์                      ยอดยศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๑๒.๗ นางสาวสุทิสา                   ทองเมืองหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

มีหน้ำที่  
๑. งานสารบรรณ 

- จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
- เก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
- จัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่อง 
- โต้ตอบหนังสือราชการ  อย่างรวดเร็วและทันเวลา 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารท่ัวไป เช่น บันทึกข้อความแบบส ารวจแบบสอบถาม แบบ

ประเมินผลงานระเบียบและค าส่ัง 
๒. งานพัสดุ 

- จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียนจัดท า
บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ   

- จัดจ้าง งานซ่อมแซ่ม บ ารุงรักษา  วัสดุครุภัณฑ์และสถานท่ีต่างๆในบริเวณโรงเรียน โดยการจัดท า
ใบส่ังจ้าง  ท าชุดเบิกเงินและประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

- จัดท าบัญชคีวบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ท าความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 
๓. งานสารสนเทศ 

- ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลงานในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๔. วางแผนงานบริหารท่ัวไป 
๕. ประเมินผลและรายงานผลปฏิบัติงานประจ าปี 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังเอาใจใส่ โดยยึดระเบียบราชการ             
อย่างเคร่งครัดเพื่อบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี    25    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายชาลี  วัฒนเขจร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธญับุร ี

 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
 
 


