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ค ำสัง่โรงเรยีนหนองบวัแดงวทิยำ 

ที ่211/๒๕๖4 
เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประจ ำอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ 

ประจ ำภำคเรยีนที ่1/2564 
.............................................. 

กลุ่มบริหำรท่ัวไป  เป็นกลุ่มงำนพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน และกำร
พัฒนำโรงเรียนให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมอบหมำยงำนหรืออ ำนำจหน้ำท่ีของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ก ำกับดูแลประจ ำอำคำรเรียนและอำคำรประกอบอื่น ให้มี
ควำมปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง มีบรรยำกำศท่ีดี     ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ    
จึงอำศัยอ ำนำจตำม  มำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔6   และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำอำคำรเรียนและอำคำร
ประกอบอื่น ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕64 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรกึษำ 

1.1 นำยชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยสุรชัย  บัวจูม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
1.3 นำงศศิธร  รักษำชนม์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
1.4 นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 

 1.5 นำงสำวอรอินท์ุ บ ำรุงเก่ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 1.6 นำยพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ครู ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 

1.7 นำยพจน์พิศำล  ฦำชำ ครู              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หนำ้ที ่ ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ อ ำนวยกำรให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร 
    ๒.๑ คณะกรรมกำรอำคำรเรยีนหลงัที่ 1 ประกอบดว้ย  
     ๒.๑.1 นำยพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์  ครู ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หัวหน้ำ 
          ๒.๑.2 นำงธินิภัทร ขันศิลำ   ครู     ผู้ช่วย 

2.1.3 นำงกองสิน  ชินทะนำ   ครู     ผู้ช่วย 
๒.๑.4 นำงธนัฏฐำ  สวงกระโทก   ครู     ผู้ช่วย 
๒.๑.5 นำยจรรยำ  หมู่โสภิญ  ลูกจ้ำงประจ ำ    ผู้ช่วย 
๒.๑.6 นำงสุมำลี  ไกรษร   พนักงำนท ำควำมสะอำด   ผู้ช่วย 

    หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
        มั่นคง แข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
              ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ  

        ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 
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          ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน  

              สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

        ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที  เช่น  
              ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

        ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

     ๒.๒ คณะกรรมกำรอำคำรเรยีนหลงัที ่๒ ประกอบดว้ย  

๒.๒.๑ นำยสุรชัย  บัวจูม    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  หัวหน้ำ 
๒.๒.2 นำยพิสิฐชัย  บุญหนำ    ครู    ผู้ช่วย 

2.2.3 นำงสำวดวงแก้ว ประสำนศักดิ์   ครู    ผู้ช่วย 

๒.๒.4 นำยพิชัย  วิเวกรัมย์    ครู    ผู้ช่วย 

๒.๒.๕ นำยสุขสันต์  มณีจันทร์   ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย 

๒.๒.๖ นำงสำวพวงพะยอม  ขันโนนเขวำ  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

      หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
    มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 

                     ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ  

                ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

           ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน  

                 สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

           ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
                ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

           ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

     ๒.๓ คณะกรรมกำรอำคำรเรยีนหลงัที ่๓ ประกอบดว้ย  

           ๒.๓.๑ นำงศศิธร  รักษำชนม์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  หัวหน้ำ 
๒.๓.๒ นำยมณเฑียร  กันตะวงศ์     ครู    ผู้ช่วย 

           ๒.๓.3 นำงสำวชุลีรัตน์  พันธุ์ยำง    ครู    ผู้ช่วย 

           ๒.๓.4 นำงสำวอุษำ  วงษำสม    ครู    ผู้ช่วย 

           ๒.๓.5 นำงสำวนิภำพร  เกตุเขียว    ครู    ผู้ช่วย 

             ๒.๓.๖ นำยจรรยำ  หมู่โสภิญ   ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย 

             ๒.๓.๗ นำงจูน  สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

           หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
    มั่นคง แข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                    ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ  

                ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น   

          ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน  

               สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 
 
 



~ 3 ~ 
 

          ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
               ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

          ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

     ๒.๔ คณะกรรมกำรอำคำรเรยีนหลงัที ่๔ ประกอบดว้ย  

            ๒.๔.๑ นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  หัวหน้ำ 

            ๒.๔.2 นำงเนำวรัตน์ คงฉนวน    ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๔.3 นำงจินตนำ  วัฒนก้ำนตง   ครู    ผู้ช่วย 

๒.๔.4 นำงสำวนวลละออ ฝูงใหญ่   ครู    ผู้ช่วย  

              ๒.๔.๕ นำยจรรยำ  หมู่โสภิญ   ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย 

           ๒.๔.๖ นำงส ำเนียง สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

             ๒.๔.๗ นำงต๋ิม  ขันโนนเขวำ   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

          หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
                มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                     ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ  

                 ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

            ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน  

                สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

           ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
                ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

           ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

     ๒.๕ คณะกรรมกำรอำคำรเรยีนหลงัที ่๕ ประกอบดว้ย  

 ๒.๕.๑ นำงสำวอรอินท์ุ บ ำรุงเก่ำ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  หัวหน้ำ 
            ๒.๕.๒ นำงนวมญสิกำนต์ เครือสกุลมงคล   ครู    ผู้ช่วย 
          ๒.๕.3 นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ    ครู    ผู้ช่วย 

           ๒.๕.4 นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง    ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๕.5 นำงสำวมยุรี  ชูเดช    ครู    ผู้ช่วย 

             ๒.๕.6 นำยสุขสันต์  คีรีนกขุ้ม   ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย  

             ๒.๕.7 นำงหนูคำน  บัวละคร   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

          หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

     เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                      ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ  
    ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

          ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 

     สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

          ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
     ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

          ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
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    ๒.๖ คณะกรรมกำรอำคำรโรงฝกึงำน ประกอบดว้ย  

          ๒.๖.๑ นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม   ครู    หัวหน้ำ 

          ๒.๖.๒ นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม    ครู    ผู้ช่วย 

 2.6.3 นำยนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข   ครู    ผู้ช่วย 
 ๒.๖.๔ นำยอภิชำติ  โตแก้ว   ครู    ผู้ช่วย 
          หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

     เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                     ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ  

              ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

         ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน  

               สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

         ๔ หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
    ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

         ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

    ๒.๗ คณะกรรมกำรหอ้งกจิกำรนกัเรยีน ประกอบดว้ย 

๒.๗.๑ นำยวันชัย  คงสมบูรณ์   ครู    หัวหน้ำ 
๒.๗.๒ นำยพิชัย  วิเวกรัมย์   ครู    ผู้ช่วย 

๒.๗.๓ นำงสำวญำติกำ  หงษ์ชัยภูมิ  ครู    ผู้ช่วย 

๒.๗.๔ นำงสำววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์  ครู    ผู้ช่วย 

๒.๗.๕ นำยสมศักดิ์  กองพล   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 

๒.๗.๖ นำงสำวพวงพะยอม  ขันโนนเขวำ  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
          หนำ้ที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

     เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                     ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ  

               ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

          ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 

     สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

          ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
              ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

          ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

    ๒.๘ คณะกรรมกำรหอประชมุ ๑ ประกอบดว้ย 

          ๒.๘.๑ นำยวันชัย  คงสมบูรณ์   ครู     หัวหน้ำ 
๒.๘.๒ นำงมัจฉำ  มงคลจิตต์   ครู    ผู้ช่วย 

          ๒.๘.๓ นำยณรงค์  ช่ำงหล่อ     พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 

          ๒.๘.๔ นำยวัชรพงษ์  คงโนนกอก    ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
 ๒.๘.5 นำงส ำเนียง  สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๘.6 นำงต๋ิม  ขันโนนเขวำ   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
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 ๒.๘.7 นำงสำวพวงพะยอม  ขันโนนเขำ  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๘.8 นำงจูน  สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๘.9 นำงสุมำลี  ไกรษร    พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๘.๑0 นำงกนกพร  อุดมศักดิ์    พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๘.๑1 นำงหนูคำน  บัวละคร   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
          หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

    เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                      ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ  

               ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

          ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 

      สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

          ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
     ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

          ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

    ๒.๙ คณะกรรมกำรหอประชมุ ๒ ประกอบดว้ย 

          ๒.๙.๑ นำยอภิชำติ  โตแก้ว   ครู    หัวหน้ำ 
 2.9.2 นำงสำววิชุลดำ  พรมเด่ือ   ครู    ผู้ช่วย 
          ๒.๙.3 นำงสำวสุภำลักษณ์  หอมวงษ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

          ๒.๙.4 นำงส ำเนียง  สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๙.5 นำงต๋ิม  ขันโนนเขวำ   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๙.6 นำงสำวพวงพะยอม  ขันโนนเขำ  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๙.7 นำงจูน  สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๙.8 นำงสุมำลี  ไกรษร    พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๙.9 นำงกนกพร  อุดมศักดิ์    พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

 ๒.๙.๑0 นำงหนูคำน  บัวละคร   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
         หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

   เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
               ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ                       
                     ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

         ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน  

                สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

         ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
    ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

         ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
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    ๒.๑๐ คณะกรรมกำรโดมอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 

  ๒.๑๐.๑ นำยพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์           ครู ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หัวหน้ำ 

  ๒.๑๐.๒ นำงศรีวัย  กัณหำไธสง   ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๑๐.๓ นำงพิมพำ  หงไธสงค์   ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๑๐.๔ นำงสำวญำติกำ  หงษ์ชัยภูมิ  ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๑๐.๕ นำยนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข   ครู    ผู้ช่วย 

  ๒.๑๐.6 นำยจีระ  ไสยชำติ   ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย   

  2.10.7 นำยจรรยำ  หมู่โสภิญ   ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑๐.8 นำงส ำเนียง  สุขสงครำม  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑๐.9 นำงต๋ิม  ขันโนนเขวำ   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑๐.10 นำงสำวพวงพะยอม  ขันโนนเขำ พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑๐.๑1 นำงจูน  สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑๐.๑2 นำงสุมำลี  ไกรษร   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑๐.๑3 นำงกนกพร  อุดมศักดิ์   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑๐.๑4 นำงหนูคำน  บัวละคร   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
            หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  
      เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                       ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ 
       ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

           ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 
      สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

           ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
      ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

           ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

    ๒.๑๑ คณะกรรมกำรโรงอำหำร ประกอบด้วย 

            ๒.๑๑.๑ นำงสำวนลิกำนต์  ตอสกุล  ครู    หัวหน้ำ 

            ๒.๑๑.๒ นำยนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข   ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๑๑.๓ นำงอรุณี  ไสยชำติ   พนักงำนโรงอำหำร  ผู้ช่วย 
   ๒.๑๑.๔ นำงสำวบุษยำภรณ์  ไสยชำติ  พนักงำนโรงอำหำร  ผู้ช่วย 

   ๒.๑๑.๕ นำงสำวฐิติกำล  ใบเขียว   พนักงำนโรงอำหำร  ผู้ช่วย 
            หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  
      เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                      ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ 
      ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

           ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 
      สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 
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           ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
      ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

           ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

    ๒.๑๒ คณะกรรมกำรห้องโสตทัศนศึกษำ 

            ๒.๑๒.๑ นำยปริญทร  ทิพย์สมบัติ  ครู    หัวหน้ำ 

            ๒.๑๒.๒ นำยอนิรุทธิ์  ลำภทวี   ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๑๒.๓ นำยบุญเรือง  กิ่งกนทำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีโสตทัศนศึกษำ ผู้ช่วย 

   ๒.๑๒.4 นำงส ำเนียง สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
            ๒.๑๒.5 นำงต๋ิม  ขันโนนเขวำ   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
            หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  
      เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                       ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ 
      ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

            ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 
      สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

            ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
      ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

            ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
    ๒.๑๓ คณะกรรมกำรหอ้งน้ ำนกัเรยีนชำย-หญงิ ด้ำนหลงัอำคำร ๑ และด้ำนหลงัอำคำร 3 ประกอบดว้ย  

            ๒.๑๓.๑ นำยพจน์พิศำล ฦำชำ    ครู    หัวหน้ำ    
            ๒.๑๓.๒ นำยสุริยะ คุณวันดี    ครู    ผู้ช่วย 

            ๒.๑๓.๓ นำงสำวอัมพิกำ อินบ้ำนผือ   ครู    ผู้ช่วย 

   ๒.๑๓.๔ นำงสุมำลี ไกรษร   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

  2.13.5 นำงจูน  สุขสงครำม   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 
            หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

       เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                         ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ 

       ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

             ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 

      สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

             ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
      ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

             ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

    ๒.๑๔ คณะกรรมกำรหอ้งน้ ำนกัเรยีน ชำย-หญงิ ด้ำนหลงัอำคำรหอประชุมสตัตบรรณ และด้ำนหลงัหอประชมุปู่ขนุ  
            หมืน่ศร ี ประกอบดว้ย  

            ๒.๑๔.๑ นำยอภิชำติ  โตแก้ว   ครู    หัวหน้ำ 

            ๒.๑๔.2 นำงสำววิชุลดำ  พรมเด่ือ  ครู    ผู้ช่วย 
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  ๒.๑๔.3 นำงสำวสุภำลักษณ์  หอมวงษ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

  ๒.๑๔.๔ นำงกนกพร  อุดมศักดิ์   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑4.5 นำงส ำเนียง  สุขสงครำม  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑4.6 นำงต๋ิม  ขันโนนเขวำ   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑4.7 นำงสำวพวงพะยอม  ขันโนนเขำ  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑4.8 นำงกนกพร  อุดมศักดิ์    พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

            หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

      เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
                       ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ 

       ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

           ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 

       สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

           ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
      ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น  
                         ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

    ๒.๑๕ คณะกรรมกำรหอ้งน้ ำนกัเรยีนชำย-หญงิ ด้ำนขำ้งอำคำร 5 ทัง้ 2 ขำ้ง ประกอบดว้ย  

            ๒.๑๕.๑ นำงขนบพร  โลบ้ำนไผ่     ครู    หัวหน้ำ 

            ๒.๑๕.๒ ว่ำท่ีร้อยตรีอรรถกร  โคตรเสน  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

   2.15.3 นำยสหกรณ์  ณ โนนชัย   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑5.4 นำงส ำเนียง  สุขสงครำม  พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑5.5 นำงต๋ิม  ขันโนนเขวำ   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

   ๒.๑5.6 นำงหนูคำน  บัวละคร   พนักงำนท ำควำมสะอำด  ผู้ช่วย 

            หน้ำที่ ๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบประจ ำอำคำรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  

      เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง สะอำด ปลอดภัย สวยงำม และมีบรรยำกำศท่ีดี 
             ๒. รำยงำนเหตุกำรณ์ รำยงำนควำมช ำรุดบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ เช่น ระบบ 

       ไฟฟ้ำ ประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

           ๓. รำยงำนบรรยำกำศในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณรอบๆอำคำร เช่น ห้องเรียน 

      สกปรก กล่ินเหม็น มูลนกพิรำบ เป็นต้น 

           ๔. หำกเป็นเหตุกำรณ์เร่งด่วน และเกินควำมสำมำรถของตน ให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ทันที เช่น  
     ท่อน้ ำประปำแตก ไฟฟ้ำลัดวงจร เป็นต้น 

           ๕. ส่งแบบรำยงำนได้ทันที ได้ทุกวัน ท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

     ๒.๑๖ คณะกรรมกำรตดิตำมประเมนิผล 
๒.๑๖.๑ นำยพจน์พิศำล  ฦำชำ   ครู    ประธำน 

2.16.2 นำยอภิชำติ  โตแก้ว   ครู    กรรมกำร 

๒.๑๖.3 นำยเฉลิมเกียรติ  ผำนำค   ครู    กรรมกำร 

2.16.4 นำยวีระพล  ศรีสะอำด   ครู    กรรมกำร 
๒.๑๖.5 นำงกันยกร  โนนแวง   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
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2.16.6  นำงจินยะวรรณ์  บุญหนำ  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
2.๑๖.7  ว่ำท่ีร้อยตรีอนุชิต  เสริฐวำสนำ  ครูอัตรำจ้ำง             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๑๖.8  นำยศิริชัย  ตำปรำบ   เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท่ัวไป      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          หนำ้ที่ ๑. จัดท ำแบบบันทึกงำนด้ำนเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
                   ๒. สรุปผลกำรประเมิน เพื่อรำยงำนฝ่ำยบริหำรทรำบ 
                   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับหมอบหมำย 

ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมค ำส่ังปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับหมอบหมำย อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถเพื่อให้เกิดผลดี     
แก่รำชกำร  

 ส่ัง ณ วันท่ี  29  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕64   

 
(นำยชัยรัตน์  เจริญสุข) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 
 
 

…..………………...ผู้ร่ำง 
..........................พิมพ ์
..........................ผู้ตรวจ 


