
๔๒ 
 

๕.  กลุมบริหารงานบริหารท่ัวไป 
 
๑. รองผูอํานวยการ กลุมบริหารงานท่ัวไป 
     นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ตําแหนงรองผูอํานวยการ  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ  กลุมบริหารงานทั่วไป 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) รับนโยบายและชวยผูอํานวยการบริหารงานกลุมบริหารงานทั่วไป 
 ๒) เปนประธานคณะกรรมการกลุมบริหารงานทั่วไปโดยตําแหนง 

 ๓) เปนที่ปรึกษานิเทศงานแกครูใหม  และนักเรียนใหมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดานบริหารงานทั่วไป 
 ๔) ควบคุมสั่งการและจําแนกหนาที่งานแกบุคลากรในกลุมบริหารงานทั่วไป 
 ๕) ประเมินผลงานการปฏิบติัหนาที่ครูเพื่อเสนอเลื่อนวิทยฐานะหรือความชอบอื่น ๆ 
 ๖) ประสานงานกับบุคลากรอื่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 
 ๗) ตรวจติดตามและนิเทศงาน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานงานบริหารทั่วไป 
 ๘) รายงานผล  ขอมูล  สถิติ  ดานบริหารทั่วไปเสนอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
 ๙) เสนอรางคําสั่งโรงเรียนเพื่อผูบริหารพิจารณาสั่งการในดานที่เกี่ยวของกับสายงานดานบริหารงานทั่วไป

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารมอบหมาย 

๒. หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป 
     ให  นายวัฒนะ  สะดวก  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

 ๑) เปนที่ปรึกษาของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
 ๒) ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป เมื่อรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไปไม

ไดมาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
๓. คณะกรรมการกลุมบริหารงานท่ัวไป 
     ให ๑)  นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ประธานกรรมการ 

 ๒)  นายวัฒนะ  สะดวก   รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นางวรารัตน  สุคันธชาติ  กรรมการ 
           ๔)  นายกฤตชัย  แปนโสม            กรรมการ 
 ๕)  นายสมภพ  โคตพันธ   กรรมการ 
 ๖)  นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ  กรรมการ 

 ๗)  นายบรรจบ  ลําดวน   กรรมการ 
 ๘)  นายวิเชียร  ไชยโชติ   กรรมการ 
 ๙)  นายศรัณยกร  พิศร   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวจนัจิรา  จงรักษ  กรรมการ 
 ๑๑) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน  กรรมการ 
 ๑๒) นางธัญญาพร  ทองมนต  กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๓) นางปทมนันท  โททัสสะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๔) นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 



๔๓ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) ศึกษาวิเคราะหสภาพงาน งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาและระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

 ๒) วางแผนออกแบบระบบงานบริหารทั่วไป  ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  โดยอาจนําระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม 

 ๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปตามระบบที่
กําหนดไว 

 ๔) ดําเนินการงานบริหารงานทั่วไปตามระบบที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัดและคุมคา 
 ๕) เปนกรรมการที่ปรึกษา  ใหคําแนะนํา  ใหขอเสนอแนะแกโรงเรียนในดานกลุมบริหารงานทั่วไป 
 ๖) เปนกรรมการพิจารณา  การวางแผน  กําหนดโครงสรางของงาน  หนาที่ความรับผิดชอบการควบคุมการ
ทาํงาน ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเปาประสงคที่ต้ังไวและปรับปรุงแกไข กลุมบริหารงานทั่วไป       
 ๗) เปนกรรมการวางแผนกลุมบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน  แผนการปฏิบัติการของกลุมบริหารงานทั่วไป
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  การจัดทําแผนปฏิบัติการ  งาน/ โครงการของกลุมบริหารงานทั่วไป 

  ๘) ใหคําปรึกษาในการวิเคราะหปญหา  หาทางแกไขปรับปรุงพัฒนากลุมบริหารงานทั่วไป 
 
๔. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
      ให นายวัฒนะ  สะดวก    ที่ปรึกษา        
 ๑) นายสมภพ  โคตพันธ   ประธานกรรมการ             
 ๒) นายศรัณยกร  พิศร   กรรมการ 
 ๓) นายวิเชียร  ไชยโชติ   กรรมการ 
 ๔) นางสาวจนัจิรา  จงรักษ   กรรมการ 
 ๕) นางธัญญาพร  ทองมนต  กรรมการ (เขตพื้นที่) 
 ๖) นางปทมนันท  โททัสสะ  กรรมการ (หองเรียน) 
 ๗) นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่  อาคารเรียน  อาคารประกอบและ
สภาพแวดลอม ของสถานศึกษา ใหสะอาด เปนระเบียบและรมรื่นสวยงาม 
 ๒) บํารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย 
สวยงาม เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน 
 ๓) จัดหา  ควบคุม  ซอมบํารุงพัสดุ  อาคารสถานที่ เพื่อใหมีความพรอมในการใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพและจัดการบริการดานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ 

 ๔)  ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  เพื่อใหเกิดความคุมคา
และเอือ้ประโยชนตอการเรียนรู 

  ๕) ติดตามและประเมินการทําความสะอาดหองเรียนและสภาพแวดลอมประจําเดือน 
 ๖) มอบหมายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจางช่ัวคราว 
 ๗) สรุป  ประเมินผล  และรายงานการใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 



๔๔ 
 

๕. งานโสตทัศนศึกษา 
     ให นายกฤตชัย  แปนโสม   ที่ปรึกษา     
 ๑) นางสาวจันจิรา  จงรักษ   ประธานกรรมการ 

 ๒) นายศรัณยกร  พิศร   กรรมการ 
 ๓) นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ   กรรมการ     
  ๔) นายวิเชียร  ไชยโชติ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
๑) สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒) วางแผน  กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหงานดานตาง ๆ  ของสถานศึกษา 
 ๔) สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 ๕) สงเสริมใหมกีารพฒันาบคุลากรใหมคีวามรูความสามารถ  และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๖) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 ๗) จัดหาโสตทัศนูปกรณที่จําเปนสําหรับโรงเรียนใหเพียงพอ 
 ๘) จัดระบบการใช  การบํารุงรักษา  เก็บรักษาใหเหมาะสมเกิดความคงทนถาวร และปลอดภัย 
 ๙) สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชโสตทศันูปกรณ ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน การฝกอบรม

และการจัดกิจกรรมอยางคุมคา 
 ๑๐) ใหบริการโสตทัศนูปกรณแกชุมชนตามระเบียบหลักเกณฑและวิธีการที่โรงเรียนกําหนด 
 ๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๖. งานประชาสัมพันธ 
     ให นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล   ที่ปรึกษา   

 ๑) นายบรรจบ  ลําดวน    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางธัญญาพร  ทองมนต     กรรมการ 
  ๓) นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ   กรรมการ 
  ๔) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน   กรรมการ 
 ๕) นายวิเชียร  ไชยโชติ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) ดําเนินงานประชาสัมพันธของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม  จัดรายการประชาสัมพันธ  จัดทําสาร
สัมพันธของโรงเรียนประจําทุกเดือน / ภาคเรียน 
            ๒) สงบทความ  ขาวสารของโรงเรียนลงในวารสารของกลุมโรงเรียนทุกเดือน  และสงขาวสารของโรงเรียนให
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ  (ขาวแดนลําดวน)  เพื่อประชาสัมพันธเปนประจํา 

 ๓) ดําเนินการจัดรายการเสียงตามสายเปนประจําทุกวันต้ังแตวันจันทร–วันศุกร  ภาคเชาต้ังแตเวลา  
๐๖.๓๐ – ๐๘.๑๐  น.  ภาคกลางวัน ต้ังแตเวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  โดยเนนสาระความรู  ขาวสารวิชาการและ
สอดแทรกความบันเทิง  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดรายการ 

 ๔) จัดใหมีวัสดุ  ครุภัณฑและอุปกรณอํานวยการความสะดวกที่จําเปนและเพียงพอ 
 ๕) ใหบริการประชาสัมพันธแกครู –อาจารย  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอก 
 ๖) จัดทําสถิติขอมูลการใชบริการประชาสัมพันธ 



๔๕ 
 

 ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และงานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  ๘) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปและสถิติขอมูลและสารสนเทศตางๆ ของกลุมบริหารงานทั่วไป 

๗. งานวารสารสัมพันธ 
      ให    นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ที่ปรึกษา 

 ๑) นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ      ประธานกรรมการ  
 ๒) นายบรรจบ  ลําดวน   กรรมการ 
 ๓) นางปทมนันท  โททัสสะ  กรรมการ 
  ๔) นายสมภพ  โคตพันธ     กรรมการ  
  ๕) นางธัญญาพร  ทองมนต  กรรมการ 
 ๖)  นางสาวจันจิรา  จงรกัษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดทําหนังสือวารสารของโรงเรียน  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของรับทราบความเคลื่อนไหวตาง ๆ  ของโรงเรียนอยางทั่วถึงและกวางขวาง 

 ๒) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโรงเรียนในโอกาสพิเศษ 

๘. งานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน 
       ให    ๑) นางวรารัตน  สุคันธชาติ  ประธานกรรมการ 

   ๒) นายบรรจบ  ลําดวน   กรรมการ 
   ๓) นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

๑) จัดหองพยาบาลใหเหมาะสมสําหรับการปฐมพยาบาลและพักฟนสําหรับบุคลากรและนักเรียน 
 ๒) จัดบริการยาและเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลแกนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนถานักเรียนปวยหนักใหนําสง
โรงพยาบาล 

 ๓) บริการจัดบริจาคโลหิต 
  ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรความรูดานอนามัยแกบุคลากรและนักเรียน 
 ๕) ประสานงานใหความรวมมือในการดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
 ๖) จัดทําสถิติขอมูลเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนเพื่อประโยชนในการปรับปรุงพัฒนางานอนามัยใหดีย่ิงข้ึน 
 ๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

๙. งานโภชนาการ 
      ให นางวรารัตน  สุคันธชาติ   ที่ปรึกษา 

  ๑) นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายศรัณยกร  พิศร   กรรมการ 
 ๓) นางธัญญาพร  ทองมนต  กรรมการ 
 ๔) นางปทมนันท  โททัสสะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๔๖ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) วางแผนกําหนดแนวปฏิบัติและควบคุมการจําหนายอาหารในโรงเรียนใหเปนระเบียบ  และหลัก
โภชนาการ 

 ๒) ควบคุม  ดูแล  และจัดระเบียบในการใชโรงอาหารใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 
 ๓) ปลูกฝงใหนักเรียนมีระเบียบวินัยในการเขาแถวรับบริการอาหารและการรักษาความสะอาด 
 ๔) เผยแพรขาวสาร  ความรูแกผูจําหนายอาหาร  บุคลากรในโรงเรียน  และเสริมสรางสุขนิสัยที่ดีทาง

โภชนาการ 
 ๕) ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารเปนประจํา 
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

๑๐. งานสาธารณูปโภค 
         ให   ๑) นายวัฒนะ  สะดวก          ประธานกรรมการ 
   ๒) นายสมภพ  โคตพันธ  กรรมการ 

   ๓) นักการภารโรงทุกคน         กรรมการ 
   ๔) นายศรัณยกร  พิศร   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) วางแผนกําหนดแนวปฏิบัติในการบริการนํ้าด่ืม  นํ้าใช  กระแสไฟฟา ฯลฯ  ใหเปนระเบียบ 
 ๒) จัดบริการนํ้าด่ืมนํ้าใชอยางเพียงพอ 
 ๓) ควบคุมการใชนํ้าด่ืมนํ้าใช  กระแสไฟฟา ใหเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน 
  ๔) ควบคุมการตรวจมาตรวัดกระแสไฟฟา ใหเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน 
 ๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๑๑. งานบานพักครู   
       ให    ๑) นายศรัณยกร  พิศร   ประธานกรรมการ 
  ๒)  นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ   กรรมการ 

  ๓)  นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ กรรมการ 
   ๔)  นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดครู เขาพักอาศัยในบานพัก และจัดทะเบียนคุมใหเปนไปตามระเบียบ  และเปนปจจุบัน 

 ๒) ตรวจสอบสภาพและรายงานเพื่อการซอมแซมบานพักใหอยูในสภาพดีและปลอดภัยในการพักอาศัย 
 ๓) วางแผนพัฒนาบริเวณบานพักครูใหสะอาด เปนระเบียบ  รมรื่นนาอยูอาศัยและเปนแบบอยางที่ดีแก
ชุมชน 

 ๔. สอดสองดูแลความสงบเรียบรอยทั่วไปในบานพักครู 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

๑๒. งานบริการชุมชน 
       ให  นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ที่ปรึกษา 

 ๑) นายสมภพ  โคตพันธ   ประธานกรรมการ 
   ๒) นางเสาวภา  พรหมทา  กรรมการ 



๔๗ 
 

 ๒) นายสาริศฐ  คําทาสี    กรรมการ 
 ๓) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ   กรรมการ  
 ๔) นายวัฒนะ  สะดวก    กรรมการ 
  ๕) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร   กรรมการ 
 ๖) นายวิเชียร  ไชยโชติ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) วางแผนประสานงานสรางความสัมพันธและใหบริการแกนักเรียนชุมชน 
 ๒) ประสานงานรวมมือกับหนวยราชการและชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสําคัญและประเพณีตาง ๆ ของ

ชุมชน 
 ๓) ประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และคณะกรรมการสมาคมผูปกครอง  และครูในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและงานอื่น ๆ ไดรับมอบหมาย 
๑๓. งานลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
       ให  นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ที่ปรึกษา 
   ๑) นายวัฒนะ  สะดวก            ประธานกรรมการ 
   ๒) นายสมภพ  โคตพันธ          กรรมการ 

 ๓) นายสมนึก  รักสุด    กรรมการ 
 ๔) นายกรุงศรี  สาระสี       กรรมการ 
 ๕) นายสายฟา  ชูคํา    กรรมการ 
 ๖) นายมนตรี  กลําเงิน    กรรมการ 
  ๗) นางธัญญาพร  ทองมนต   กรรมการและเลขานุการ 
  ๘) นายศรัณยกร  พิศร                    กรรมการผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
  ๑) กรรมการหมายเลข ๑-๒ และ ๗-๘  มีหนาที่กํากับติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําและ
ลูกจางช่ัวคราวใหเปนไปตามคําสั่ง 
 ๒) กรรมการหมายเลข ๓ พนักงานบริการ ทําหนาที่หัวหนาลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 

  ๓) กรรมการหมายเลข  ๓-๖ ทําหนาที่ ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอาคารสถานที่ตางๆของ
โรงเรียน เปด-ปด ประตู หนาตางหองเรียน หองพักตางๆ หองพิเศษตางๆ อาคารเรียนตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
รวมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงซอมแซมใหใชงานไดอยูเสมอและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย  

 ๔) กรรมการหมายเลข ๓,๕ ทําหนาที่พนักงานขับรถยนต  รับผิดชอบขับรถยนตตามที่ไดรับมอบหมาย และ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

๑๔. คณะกรรมการกิจกรรม  ๕  ส   
       ให   นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ที่ปรึกษา    
  ๑) นายวัฒนะ  สะดวก   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวรารัตน  สุคันธชาติ   กรรมการ 
 ๓) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร  กรรมการ 
 ๔) นายกฤตชัย  แปนโสม   กรรมการ  
 ๕) นายเรวัต  เอียดแกว   กรรมการ 



๔๘ 
 

 ๖) นายวิเชียร  ไชยโชติ   กรรมการ 
 ๗) นายสมภพ  โคตพันธ   กรรมการ 

 ๘) นายศรัณยกร  พิศร   กรรมการ  
 ๙) นายบรรจบ  ลําดวน   กรรมการ 
 ๑๐) นางธัญญาพร  ทองมนต  กรรมการ 
 ๑๑) นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ   กรรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดทําคูมือปฏิบัติการ  ๕ ส 
 ๒)  สรางเกณฑ  จัดหาเอกสาร  และช้ีแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม  ๕ ส  ใหครูทุกกลุมงาน  กลุมสาระการ
เรียนรู หองพิเศษ  อาคารประกอบและหองเรียนทกุระดับช้ันรับทราบ 
 ๓) ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม  ๕ ส  ของกลุมงาน  กลุมสาระการเรียนรูและหองพิเศษ 
ตาง ๆ หองเรียนทุกระดับช้ันโดยแตละกลุมงานจะสลับกันตรวจตามปฏิทินที่กําหนดให 

๔) แจงผลการประเมินการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม  ๕ ส เปนรายสัปดาหและแจงทราบ เดือนละ  ๑  
ครั้ง 

๕) จัดประกวดหองเรียนสะอาดภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง 
 
๑๕.งานติดตามและประเมินผลกลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
   ให      ๑) นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ประธานกรรมการ 

 ๒) นายวัฒนะ  สะดวก   กรรมการ 
 ๓) นายกฤตชัย  แปนโสม   กรรมการ 
 ๔) นายสมภพ  โคตพันธ   กรรมการ 
 ๕)  นายบรรจบ  ลําดวน   กรรมการ 

 ๖) นางธัญญาพร  ทองมนต  กรรมการ 
 ๗) นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ  กรรมการ 
 ๘) นางปทมนันท  โททัสสะ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙)  นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

 ๑) นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ของกลุมบริหารงานทั่วไป 
 ๒) ประเมินผลการปฏิบติังานเปนระยะ ๆ 
 ๓) สรุปผลการประเมิน เสนอผูบริหารทราบตอไป 
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