
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนดานขุนทด 

ท่ี 179 / 2563 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดานบริหารท่ัวไป  ประจำปงบประมาณ 2564 (เพ่ิมเติม) 

........................................................................ 

เพ่ือใหฝายบริหารงานท่ัวไป ดำเนินการปฏิบัติงานเปนไปดวยดี มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอโรงเรียนจึงตอง

มีผูประสานนโยบาย ติดตามและแกไขปญหา ตาง ๆ ตลอดจนการรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนใหเกิด ประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิผลตอผูเรียนอยางเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝายบริหารท่ัวไป โรงเรียนดานขุนทด  ประจำป

งบประมาณ 2564  เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคเปนไปตามนโยบายท่ีสถานศึกษากำหนด  จึงแตงตั้ง

คณะกรรมการ ดังนี้ 

       อาศัยมติท่ีประชุมโรงเรียนดานขุนทด ครั้งท่ี 1/2563  ลงวันท่ี 17 กันยายน  2563  มีมติแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานดานบริหารท่ัวไป ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายพันธพัฒน  พรมสวัสดิ์ ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

2. นางณัทนิษฐ  ไชยคำ  รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

3. นายมานิจ  ภิรมยกิจ  รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

4. นายพิชัย  เรืองดี  รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

5. นายชนสรณ ภมร  รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

6. นายศิลปกร  นันทปรีชารัตน ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

7. นายวุฒิพงษ  เงินดี  ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

8. นายอาทิตย ไกวัลเกศบุศย ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

9. นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ ์ ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

10. นางสิริลักษณ  นิติธรธรรมกุล หัวหนาชวงชั้นปฐมวัย   กรรมการ 

11.นางศิริลักษณ เคียงขุนทด หัวหนาชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 3  กรรมการ 

12. นางอารีย  ศรีวิพัฒน  หัวหนาชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6  กรรมการ 

13.นางสุภาภรณ  มโนวงค หัวหนาชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 SPL กรรมการ 

14.นางสาววิลาสินี กุมขุนทด หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  กรรมการ 

15.นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  กรรมการ 

16.นายกฤษณะ คูณขุนทด หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  กรรมการ 

17.นางอรทัย  ศรีทอง  หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  กรรมการ 

18.นายชิตพงศ จงโกเย็น  หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  กรรมการ 

19.นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ  หัวหนาหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 -6 กรรมการ 
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20.นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป        กรรมการและเลขานุการ 

21.นางชุลีรัตน  เกิดม่ันคง  หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษา  แนะนำ  นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไป 

ดวยความเรียบรอย  
 

คณะกรรมการดำเนินงานดานบริหารท่ัวไป 

1. นายพิชัย  เรืองดี                            รองผูอำนวยการโรงเรียน                       ประธานกรรมการ 

2. นายวุฒิพงษ  เงินดี   ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

3. นายอาทิตย ไกวัลเกศบุศย  ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม  หัวหนางานดานบริหารท่ัวไป  

หัวหนาโครงการคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

หัวหนาฝายสงเสริมกิจการนักเรียน   

5. นางสาวสมพิศ  ปนแกว                     หวัหนาโครงการสัมพันธชุมชน   

หัวหนาโครงการคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

6. นางบังอร  แฉลมวารี   หัวหนาโครงการอาหารกลางวัน  กรรมการ 

7. นางภัสร  ทองคลี่                   หัวหนาโครงการอาหารเสริม(นม)  กรรมการ 

8. นายบริพัชร  คุขุนทด            หัวหนาโครงการประกันความปลอดภัย กรรมการ 

 ในสถานศึกษา     

9. นางชะเลยรัก  สถิตชัย   หัวหนาโครงการสงเสริมสุขภาพและ 

อนามัยนักเรียน    กรรมการ  

10. นายชนะชล  โกสุมภ       หัวหนาโครงการปกครองดูแลนักเรียน กรรมการ 

11. นางพูนสุข  สมบัติสิน             หัวหนาโครงการวันสำคัญระดับปฐมวัยและ 

                                                     โครงการเขาคายธรรมะปฐมวัย    กรรมการ 

12. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ  หัวหนาโครงการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 

     ในโรงเรียน    กรรมการ 

13. นายพัฒนพงศ  ปุราโน      หัวหนาโครงการสงเสริม 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   กรรมการ 

14. นายยงยธุ แพขุนทด   หัวหนาโครงการสงเสริมกิจกรรมแขงขันกีฬาและ 

     สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม            กรรมการ 

15. นางสาวมัลลิกา  ฟาคุม  หัวหนาโครงการการจัดการเรียนการสอนและ 

     ใหบริการสระวายน้ำ   กรรมการ 

16. นางทัศนีย  งามสวัสดิ์   หัวหนาโครงการสหกรณโรงเรียน  กรรมการ 

17. นางกาญจนา  ทรัพยปทุมสิน  หัวหนาโครงการธนาคารโรงเรียน  กรรมการ  

18. นายกัณฐ  สมหวงั   หัวหนาโครงการเกษตรปลูกผักไรดิน กรรมการ 
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19. นายสมพร  เสือสูงเนิน    หัวหนาโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล  

                                                    หวัหนาโครงการซอมแซมและปรับปรุง 

                                                   อาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ      

     ระบบสาธารณูปโภคและงานบริการ กรรมการ 

20. นายตอศักดิ์  ชาญสูงเนิน  หัวหนาโครงการนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ  

                                                    หวัหนาโครงการรับสมัครนักเรียน 

                                                    และงานสำมะโนนักเรียน                       กรรมการ 

 

21. นายกิตติพงศ  สินขุนทด  หัวหนาโครงการพัฒนาระบบขอมูล 

และสารสนเทศ    กรรมการ 

22. นางสาวสุณียรัตน  เปสันเทียะ  หัวหนาโครงการธุรการโรงเรียน  กรรมการ 

23. นายสมพร  ศรีวิพัฒน                     หวัหนาโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายโรงเรียน 

                                                    หวัหนาโครงการประชาสัมพันธการศึกษา   กรรมการ 

24. นางชุลีรัตน  เกิดม่ันคง   หัวหนาโครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป  

                                                    และจัดระบบควบคุมภายในโรงเรยีน 

 หัวหนาโครงการเยี่ยมบานนักเรียน กรรมการและเลขานุการ         

มีหนาท่ี รับสนองงานนโยบายจากผูบริหารสถานศึกษา  เพ่ือถือปฏิบัติตามโครงการ/แผนงาน  ประสานงานและ

ติดตามงานตามหนาท่ี  ใหคำแนะนำปรึกษาแกคณะกรรมการงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผูบริหารสถานศึกษา 
 

1. คณะกรรมการโครงการสัมพันธชุมชน 
 

คณะกรรมการดำเนินงานประสานสัมพันธชุมชน 

1. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป           ประธานกรรมการ    

2. นายสมพร  เสือสูงเนิน   หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี          กรรมการ                 

3. นายเอกลักษณ  แสนพรม หัวหนาฝายศาสนพิธีและการผูกผาประดับ กรรมการ 

4. นายสมพร  ศรีวิพัฒน  หัวหนาฝายพิธีการและพิธีกร    กรรมการ      

5. นางวรนุช  เรืองธาตรี  หัวหนาฝายปฏิคม   กรรมการ    

6. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด  หัวหนาฝายระบบเครื่องเสียง  กรรมการ   

7. นายกิตติพงศ  สินขุนทด  หัวหนาฝายโสตทัศนูปกรณ      กรรมการ   

8.นางชุลีรัตน  เกิดม่ันคง   คร ู    กรรมการ       

9.นางชะเลยรัก  สถิตชัย   คร ู    กรรมการ       

10.นางนภสรณ  มากขุนทด  คร ู    กรรมการ       

11.นายบริพัชร  คุขุนทด   คร ู             กรรมการ       

12.นางวิภารัตน  เจริญรัตน  คร ู       กรรมการ      

13.นางสาวธัญธิตา สมบัติสิน  คร ู             กรรมการ       

14.นางสาวนภาพร  ชางทำ  คร ู        กรรมการ      
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15.นางอัญชลี  เพียรภูเขา   คร ู        กรรมการ       

16.นายตอศักดิ์  ชาญสงเนิน  คร ู           กรรมการ        

17.นางสาวทัตติยา  ทองคลี่  คร ู    กรรมการ     

18.นางสาวสุธาทิพย  เหวขุนทด   คร ู       กรรมการ   

19.นายณัฐพล  เหิกขุนทด   พนักงานราชการ   กรรมการ    

20.นายภัทรพล  บุษยะมา  ครูอัตราจางข้ันวิกฤต           กรรมการ     

21.นายอรรถพล  ธรีรุจาคม  พนักงานราชการ     กรรมการ   

22.นางสาวนภัทร  ยินขุนทด  เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ 

23.นางสาวสมพิศ ปนแกว   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 2. รวมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน และรัฐพิธี   

 3. ดูแลดานบริการสาธารณะแกชุมชน  กิจกรรมประสานสัมพันธ  และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

           4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝายประชุมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นางสาวสมพิศ  ปนแกว           คร ู                                ประธานกรรมการ    

2. นายเอกลักษณ  แสนพรม  คร ู    กรรมการ        

3.นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม  ครู      กรรมการ 

4. นางสาวทัตติยา  ทองคลี่    คร ู    กรรมการและเลขานุการ        

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

            2. จัดทำวาระการประชุมและบันทึกการประชุม จัดทำหนังสือเรียนเชิญและสงหนังสือเรียนเชิญตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

           3. มีการจัดทำวาระการประชุมบันทึกการประชุมอยางเปนระบบ และรายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

ในบางกรณี 

           4. ตอนรับและอำนวยความสะดวกตอคณะกรรมการสานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสานงานกับบุคคลหรือ 

ฝายอ่ืนๆ เพ่ือใหการดำเนินงานหรือกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยและสำเร็จตามวัตถุประสงค 
 

 

2. คณะกรรมการโครงการอาคารสถานท่ี 

1.นายอาทิตย  ไกวัลเกศบุศย  ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ        

2.นายพัฒนพงษ  ปุราโน                คร ู             กรรมการ 

3. นายสมพร  เสือสูงเนิน   คร ู            กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดำเนินงาน อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคและงานบริการ 

1. นายสมพร เสือสูงเนิน   หัวหนาอาคารสถานท่ี        ประธานกรรมการ        

2. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป       รองประธานกรรมการ                
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3. นางสมคิด  อินชาง  หัวหนาฝายสถานท่ีชั้นปฐมวัย         กรรมการ     

4. นางสาวมุกดา กอนสูงเนิน ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีชั้นปฐมวัย        กรรมการ                     

5. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร 3      กรรมการ        

6. นางสาวนันทยา นวนกลางดอน  ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  3    กรรมการ        

7. นายฑิฆัมพร  ภูภัทรางค          หวัหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  7  กรรมการ        

8. นายบริพัชร  คุขุนทด             ผูชวยหวัหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  7  กรรมการ       

9. นายกตัญู  เจริญรัตน    หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร 9  กรรมการ     

10.นายกฤษณะ ปนแกว     ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  9   กรรมการ       

11.นายศราวุธ  ประจงจติร ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  9  กรรมการ       

12.นายอรรถพล  ธรีรุจาคม ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  9  กรรมการ 

13.นางนภสรณ  มากขุนทด หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  12    กรรมการ       

14.นางวรัชยา  สีทอง      ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร 12  กรรมการ     

15.นางสาวกลอยใจ เคียนขุนทด    ผูชวยหวัหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  12   กรรมการ       

16.นายมนตชัย  ศรีอาภัย  หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร 13   กรรมการ     

17.นายกิตติพงศ  สินขุนทด ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  13  กรรมการ    

18.นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ  ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  13   กรรมการ      

19.นายเอกลักษณ  แสนพรม ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  13    กรรมการ      

20.นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ  ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  13    กรรมการ      

21.นายพัฒนพงศ  ปุราโน  ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  13   กรรมการ   

22.นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  13    กรรมการ      

23 นางสุนี  งิมขุนทด  หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร 14    กรรมการ     

24.นางสาวนภาพร  ชางทำ ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคาร  14    กรรมการ    

25.นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารภาษาไทย    กรรมการ     

26.นางธนารัชต  มิกขุนทด          ผูชวยหวัหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารภาษาไทย   กรรมการ    

27.นางสาวสุณียรัตน เปสันเทียะ หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารอำนวยการ   กรรมการ     

28.นางสาวกมลทิพย ของนอก ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารวิชาการ  กรรมการ       

29.นางสาวซอนกลิ่น  เสียนขุนทด หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารคหกรรม       กรรมการ     

30.นายกฤษณะ  คูณขุนทด หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารคหกรรม/งานอาชีพ กรรมการ    

31.นายปยะพล ถนอมพลกรัง ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารพลศึกษา      กรรมการ  

32.นายชัยณรงค ฉ่ัวสวัสดิ์    ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารพลศึกษา      กรรมการ 

33.นายชนะชล โกสุมภ  หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารงานปกครอง         กรรมการ     

34.นายณัฐพล  เหิกขุนทด ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารงานปกครอง   กรรมการ     

35.นายภัทรพล  บุษยะมา ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารงานปกครอง  กรรมการ     

36.นายอดิศักดิ์  ครุฑขุนทด หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารโดม            กรรมการ     

37.นายกตัญู  เจริญรัตน ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารโดม            กรรมการ     

38.นางกาญจนา  ทรัพยปทุมสิน หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารธนาคารโรงเรียน     กรรมการ     
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39.นางอุทัยวรรณ บรรจงจิตร ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารธนาคารโรงเรียน กรรมการ    

40.นางภัสรี ทองคลี่  หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารสหกรณโรงเรียน      กรรมการ     

41.นางสาวทัศนีย งามสวัสดิ์ ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารสหกรณโรงเรียน กรรมการ     

42.นางชะเลยรัก  สถิตชัย  หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารพยาบาล    กรรมการ     

43.นายณัฐพล เหิกขุนทด  ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารพยาบาล   กรรมการ     

44.นางฐิติวรรณ  เพชรนอก หัวหนาฝายสถานท่ีประจำอาคารDKT coffee shop  กรรมการ    

45.นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด  หัวหนาฝายสถานท่ีประจำหอประชุมอาคาร 10         กรรมการ   

46.นายกิตติพงศ  สินขุนทด ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำหอประชุมอาคาร 10   กรรมการ   

47.นายภัทรพล บุษยะมา   ผูชวยหัวหนาฝายสถานท่ีประจำหอประชุมอาคาร 10   กรรมการ   

48.นายวิทยา  สาประโคน  นักการภารโรง        กรรมการ 

49.นายอนุรกัษ พลวิชิต  นักการภารโรง        กรรมการ 

50.นายสม  หลาบคำ  นักการภารโรง         กรรมการ  

51.นายนิรันดร วิจิตรหงส  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย           กรรมการ 

52.นายอธิพงศ มุกขุนทด  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย           กรรมการ         

53.นางขอม  หุมขุนทด  เจาหนาท่ีตำแหนงแมบาน            กรรมการ   

54.นางผองสี  ศรีนิล  เจาหนาท่ีตำแหนงแมบาน           กรรมการ   

55.นางละมอม  ซอนพุดซา เจาหนาท่ีตำแหนงแมบาน                 กรรมการ    

56.นายสมพร  เสือสูงเนิน  หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี         กรรมการและเลขานุการ  

      

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับดูแล วัสดุครุภัณฑ เครื่องใชสำนักงาน 

ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารท่ีตนเองรับผิดชอบ ถึงความเพียงพอ ขาดแคลน การชำรุดเสียหาย หาก

เกิดการขาดแคลน ชำรุดเสียหาย ใหดำเนินการซอมแซมจัดหา แกไขใหเปนปกติหรือรายงานใหหัวหนาฝายอาคาร

สถานท่ีประจำโรงเรียนทราบเพ่ือแกไขหรือดำเนินการเปนลำดับไป      

          2. ประสานงานและกำกับดูแล เสนอแนะ นักการภารโรงและแมบานผูรับผิดชอบประจำอาคาร ใหปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถ หากละเลยหนาท่ีหรือปฎิบัติตนไมเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี

ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับข้ันเพ่ือดำเนินการแกไขตอไป 

         3. ดูแล ซอมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและงานบริการ เชน จัดเตรียมสถานท่ีสำหรับจัดงาน ตกแตง

ฉาก  เวที  โตะหมูบูชา ผูกผาอาคาร ตามงานท่ีไดรับมอบหมาย  

         4. เตรียมเครื่องเสียงในหองประชุม หอประชุม อาคารตางๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงานในกิจกรรม

ของโรงเรียน 

    

3. คณะกรรมการโครงการธุรการ 

           1. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม   หัวหนางานบริหารท่ัวไป                 ประธานกรรมการ  

 2. นางสาวสุณียรัตน  เปสันเทียะ  คร ู    กรรมการ 

 3. นางชุลีรัตน  เกิดม่ันคง            คร ู    กรรมการ 

 4. นางอรทัย  ศรทีอง            คร ู    กรรมการ  
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 5 นางสาวนภัทร  ยินขุนทด  เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย     

  2. จัดทำหนังสือโตตอบหรือรายงานในการดำเนินงานตางๆ ของสถานศึกษาตอหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ  

ใหทันตามกำหนดเวลา 

  3. ตรวจสอบและรับขอมูลขาวสารทางราชการจากหนวยงานตนสังกัดจากระบบ  Internet หรือ 

 E-office  เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาหรือการรับขอมูลขาวสารทางราชการจากหนวยงานหรือองคกรอ่ืน  แลว

ดำเนินการรายงานใหทันกำหนดเวลา  และจัดทำเอกสารตามระบบงานสารบัญ 

 

4. คณะกรรมการโครงการโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  

1. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม   คร ู        ประธานกรรมการ 

2. นายเอกลักษณ  แสนพรม   คร ู   รองประธานกรรมการ 

3. นางสิริลักษณ  นิติธรธรรมกุล   คร ู   กรรมการ 

4. นางมิตรสินี    โมฆรัตน    ครู        กรรมการ 

5. นางพูนสุข  สมบัติสิน    ครู    กรรมการ 

6. นางนติยา หงษขุนทด    คร ู   กรรมการ 

7. นางสาวนภาพร  ชางทำ   คร ู   กรรมการ 

8. นางภัสรี  ทองคลี่               คร ู   กรรมการ 

9.นางวันเพ็ญ  พงษประดิษฐ   คร ู   กรรมการ 

10.นางอภิญญา  ภูแชมโชติ              คร ู   กรรมการ 

11.นางวิภารัตน  แสงสุวรรณ   คร ู   กรรมการ 

12.นางนภสรณ  มากขุนทด   คร ู   กรรมการ 

13.นายบริพัชร  คุขุนทด    คร ู   กรรมการ 

14.นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด   คร ู   กรรมการ  

15.นายศราวธุ  ประจงจติร   คร ู   กรรมการ 

16.นางสาวสุภัค  จันทะจิตต     คร ู   กรรมการ  

17.นายกัณฐ   สมหวัง    คร ู   กรรมการ  

18. นายตอศักดิ์  ชาญสูงเนิน   คร ู   กรรมการ 

19. นางสาวทับทิม ราชดา       ครูผูชวย   กรรมการ 

20. นายกิจจารักษ นิมิตรเกาะ   ครูผูชวย   กรรมการ 

20. นางสาวสมฤดี  หีบพิมาย   ครูผูชวย   กรรมการ 

22. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น                 กรรมการ 

23. นายณัฐพล  เหิกขุนทด                       พนักงานราชการ             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  

วันสำคัญตาง ๆ ใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง  ทำใหนักเรียนไดเกิดความตระหนักจนเปนสุขนิสัย 

 2. จัดโครงการประกวดกิจกรรมวันสำคัญ หรือเขารวมประกวดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

ในระดับตาง ๆ ตามนโยบายของทางราชการ  เพ่ือใหนักเรียน ครูในสถานศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ 
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 3. ประเมินผลตามโครงการ  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ  หรือสิ้นปงบประมาณ  หรือสิ้นปการศึกษา   

และหาแนวทางพัฒนาแกไขตอไป 
 

5.คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

1. นางบังอร  แฉลมวารี    คร ู         ประธานกรรมการ 

 2. นางภัสรี  ทองคลี่    คร ู     กรรมการ 

3. นางพูนสุข  สมบัติสิน    คร ู   กรรมการ 

4. นางอารีย  ศรีวิพัฒน    คร ู   กรรมการ 

5. นางสุภาภรณ  มโนวงค    คร ู   กรรมการ 

6. นางวันเพ็ญ  ภิรมยกิจ    คร ู   กรรมการ  

7. นางศิริลักษณ  เคียงขุนทด   คร ู   กรรมการ 

8. นางสาวสมบัติ  ศรียางนอก   คร ู   กรรมการ 

9. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กรรมการ 

10. นางสาวสมพิศ  ปนแกว   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

11.นางกนกพันธ แมขุนทด   คร ู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบอยางตอเนื่องและให

นักเรียนท่ีขาดแคลนไดรับประทานอาหารอยางท่ัวถึง 

 2. พิจารณานักเรียนท่ียากจนและขาดแคลน  จัดสรรใหไดรับอาหารกลางวัน  จัดทำบัญชีขอมูลนักเรียนไว

เปนหลักฐาน และเปนปจจุบันเพ่ือการตรวจสอบ 

          3. ประเมินผลตามโครงการ  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ  หรือสิ้นปงบประมาณ  หรือสิ้นปการศึกษา  และหาแนวทาง

พัฒนาแกไขตอไป 
 

6. คณะกรรมการโครงการอาหารเสริม (นม) 

 1. นางภัสรี  ทองคลี่             คร ู   ประธานกรรมการ 

 2. นางบังอร  แฉลมวารี             คร ู   กรรมการ 

 3. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม            คร ู   กรรมการ 

4. นางพูนสุข  สมบัติสิน    คร ู   กรรมการ 

 5. นางอารีย  ศรีวิพัฒน    คร ู   กรรมการ 

6. นางสุภาภรณ  มโนวงค    คร ู   กรรมการ 

 7. นางวันเพ็ญ  ภิรมยกิจ    คร ู   กรรมการ  

 8. นางศิริลักษณ  เคียงขุนทด   คร ู   กรรมการ 

 9. นางสาวสมพิศ  ปนแกว   คร ู   กรรมการ 

10. นางสาวสมบัติ  ศรียางนอก   คร ู   กรรมการ 

 11. นางใจทิพย  แทนสุโพธิ์   คร ู   กรรมการ  

 12. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กรรมการ 
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 13. นางสาวทัศนีย  งามสวัสดิ์   คร ู                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบอยางตอเนื่องและให

นักเรียนท่ีขาดแคลนไดรับประทานอาหารเสริม (นม) อยางท่ัวถึง 

 2. พิจารณานักเรียนท่ียากจนและขาดแคลน  จัดสรรใหไดรับอาหารเสริม (นม)  จัดทำบัญชีขอมูลนักเรียนไว

เปนหลักฐาน และเปนปจจุบันเพ่ือการตรวจสอบ 

          3. ประเมินผลตามโครงการ  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ  หรือสิ้นปงบประมาณ  หรือสิ้นปการศึกษา  และหาแนวทาง

พัฒนาแกไขตอไป 

 

7. คณะกรรมการโครงการประกันความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 1. นายบริพัชร  คุขุนทด    คร ู   ประธานกรรมการ 

 2. นางสิริลักษณ  นิติธรธรรมกุล   คร ู         กรรมการ 

          3. นางศิริลักษณ  เคียงขุนทด   คร ู         กรรมการ 

 4. นางอารีย  ศรีวิพัฒน       ครู          กรรมการ 

 5. นางสุภาภรณ  มโนวงค    คร ู   กรรมการ 

 6. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด     คร ู   กรรมการ 

7. นางชุลีรัตน  เกิดม่ันคง      ครู                  กรรมการ 

 8. นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด   คร ู   กรรมการ 

 9. นายกฤษณะ  คูณขุนทด      ครู                  กรรมการ 

 10. นางอรทัย  ศรทีอง      ครู                      กรรมการ 

 11. นายชิตพงศ จงโกเย็น         ครู           กรรมการ 

 12. นายณัฐพล  เหิกขุนทด            พนักงานราชการ  กรรมการ 

 13. นางสาวชนัญณุตตาค ควรขุนทด  คร ู   กรรมการ 

 14. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น      กรรมการ 

 15. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก   คร ู   กรรมการ 

          16. นางสุภาภรณ  มโนวงค   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยท่ีใหสิทธิและประโยชนตอ

นักเรียนมากท่ีสุด   

            2. บริการและอำนวยความสะดวกแกนักเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุ เพ่ือขอรับเงินสินไหมทดแทนทำบัญชีรับ-จาย

อยางถูกตองเปนปจจุบัน  เสนอผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับมอบหมายทราบ 

            3. ประเมินผลตามโครงการ  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ  หรือสิ้นปงบประมาณ  หรือสิ้นปการศึกษา  และ 

หาแนวทางพัฒนาแกไขตอไป 
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8. คณะกรรมการโครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 

1. นางชะเลยรัก  สถิตชัย    คร ู   ประธานกรรมการ  

2. นางมิตรสิณี  โมฆรัตน    คร ู   กรรมการ 

3. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด   คร ู   กรรมการ 

4. นางวันเพ็ญ  พงษประดิษฐ   คร ู   กรรมการ 

5. นางสาวสมพิศ  ปนแกว   ครู   กรรมการ 

6. นางทองพูล  โคกขุนทด    คร ู   กรรมการ 

7. นายณัฐพล  เหกิขุนทด                                พนักงานราชการ  กรรมการ 

8. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น      กรรมการ 

9. นางสาวนันทยา นวนกลางดอน    คร ู            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ใหความรู ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักสุขภาพ

อนามัย  สนองงานนโยบายของทางราชการ 

            2. ดำเนินกิจกรรมใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง  จนนักเรียนเกิดความตระหนักมองเห็นคุณคาของสุขภาพ

อนามัยท่ีสมบูรณและแข็งแรง  

            3. ประเมินผลตามโครงการ  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป  เพ่ือเสนอ

ตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ  หรือสิ้นปงบประมาณ  หรือสิ้นปการศึกษา  และหาแนวทางพัฒนา

แกไขตอไป 
 

9. คณะกรรมการโครงการรับสมัครนักเรียนและสำมะโนนักเรียน 

1. นายตอศักดิ์ ชาญสูงเนิน         คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก   คร ู   กรรมการ 

3. นางนิตยา  หงษขุนทด    คร ู   กรรมการ 

4. นางสาวสุรางค  มากขุนทด   คร ู   กรรมการ 

5. นางสาวนุจรีย  ศรีอาภัย   คร ู   กรรมการ 

6. นางอภิญญา  ภูแชมโชติ   คร ู   กรรมการ 

7. นางอรทัย  ศรีทอง    คร ู   กรรมการ 

8. นางกฤติกา  ชมขุนทด    คร ู   กรรมการ 

9. นางสาวสุดาทิพย  สถิรภัทรพร   คร ู   กรรมการ  

10. นางวันเพ็ญ พงษประดิษฐ   คร ู   กรรมการ 

11. ครูประจำชัน้ อนุบาล  ป.1  ม.1 และ ม.4    กรรมการ  

12. นางสาวเรือนรตัน เพ็ชรประจำ                คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  1. ดำเนินการตามโครงการและปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. จัดทำสำมะโนนักเรียน  โดยการประสานงานขอขอมูลทะเบียนราษฎรกับฝายปกครองอำเภอและมีขอมูล

ตรงกัน  

           3. มีการจัดเก็บขอมูลไวท่ีสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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  4. จัดทำสำมะโนนักเรียน เขตบริการใหชัดเจน 

  5. กำหนดการรับนักเรียนนอกเขตบริการใหชัดเจน 

  6. วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสารรับสมัครนักเรียน  ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

  7. ประสานงานเก่ียวกับขอมูลนักเรียนกับงานทะเบียนนักเรียน 

           8. จัดทำศูนยขอมูลและระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน  

  9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเปนระยะ   เม่ือสิ้นโครงการ  หรือสิ้นปงบประมาณ 

หรือสิ้นปการศึกษา   ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป  เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ และหาแนวทางพัฒนา

แกไขตอไป 

 

10. คณะกรรมการโครงการโครงการประชาสัมพันธเพ่ือการศึกษาและสงเสริมการจัดการศึกษา 

1. นายสมพร  ศรีวิพัฒน    คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิลาสินี กุมขุนทด   คร ู   กรรมการ 

3. นายสมชาติ  ไทยปราณีต   คร ู   กรรมการ  

4. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม   คร ู   กรรมการ 

5. นางวิภารัตน  เจริญรัตน   คร ู   กรรมการ 

6. นายบริพัชร คุขุนทด    คร ู   กรรมการ 

7. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก   คร ู   กรรมการ 

8. นายอรรถพล  ธรีรุจาคม   พนักงานราชการ  กรรมการ 

9. นางสาวมุกดา  กอนสูงเนิน   พนักงานราชการ  กรรมการ 

10. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น      กรรมการ 

11.นายบริพัชร  คุขุนทด    คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. จัดทำวารสาร จุลสารประชาสัมพันธเปนรายเดือนหรือรายภาคเรียน  หรือจัดทำแผนพับเผยแพรกิจกรรม

ของสถานศึกษาตอชุมชน 

  3. มีการจัดทำปายนิเทศตาง ๆ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนหรือครูท่ีไดรับรางวัลในโครงการตาง ๆ 

  4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ  หรือสิ้นปการศึกษา   

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป  เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ และหาแนวทางพัฒนาแกไขตอไป 

 

11.คณะกรรมการโครงการวันสำคัญระดับปฐมวัย 

1. นางพูนสุข  สมบัติสิน         คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางสมคิด  อินชาง    คร ู   กรรมการ 

3. นางสมฤดี  อาจศิริ    คร ู   กรรมการ 

4. นางมิตรสินี  โมฆรัตน       คร ู   กรรมการ      

5. นางสาวมุกดา  กอนสูงเนิน        พนักงานราชการ  กรรมการ        

6. นางสิริลักษณ  นิติธรธรรมกุล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 



12 

 

 

มีหนาท่ี  1. ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

            2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป  

  3. ประสานงานเก่ียวกับขอมูลนักเรียนกับงานทะเบียนนักเรียน 

           4. จัดทำศูนยขอมูลและระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน  

  5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเปนระยะ เม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ 

หรือสิ้นปการศึกษา ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ และหาแนวทางพัฒนา 

แกไขตอไป 

 

12. คณะกรรมการโครงการเขาคายธรรมระดับปฐมวัย 

1. นางพูนสุข  สมบัติสิน         คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางสมคิด  อินชาง    คร ู   กรรมการ 

3. นางสมฤดี  อาจศิริ    คร ู   กรรมการ 

4. นางมิตรสินี  โมฆรัตน       คร ู   กรรมการ      

5. นางสาวมุกดา  กอนสูงเนิน        พนักงานราชการ  กรรมการ        

6. นางสิริลักษณ  นิติธรธรรมกุล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

            2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป  

 

  3. ประสานงานเก่ียวกับขอมูลนักเรียนกับงานทะเบียนนักเรียน 

           4. จัดทำศูนยขอมูลและระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน  

  5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเปนระยะ เม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ 

หรือสิ้นปการศึกษา ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ และหาแนวทางพัฒนาแกไข

ตอไป 

13. คณะกรรมการโครงการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ   คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ    คร ู   กรรมการ 

3. นางสุรีรัตน สงวนพิมพ    คร ู   กรรมการ 

4. นางวรัชยา  สีทอง    คร ู   กรรมการ 

5. นายกตัญู  เจริญรัตน    คร ู   กรรมการ 

6. นางสาวทัตติยา  ทองคลี่   คร ู   กรรมการ 

7. นายศราวุธ  ประจงจติร                 คร ู   กรรมการ 

8. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น      กรรมการ 

9. นางทองพูล  โคกขุนทด   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี 1. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  อันเปนการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดานประชาธิปไตยใหกับนักเรียนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง      

          2. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย     

          3. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการหรืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายเม่ือสิ้นกิจกรรม  หรือสิ้น

ปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ และหา

แนวทางพัฒนาแกไขตอไป 
 

14.คณะกรรมการโครงการการเรียนการสอนลูกเสือประจำป 

1. นายพัฒนพงศ  ปุราโน    คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางอรทัย  ศรีทอง    คร ู   กรรมการ 

3. นางภัสรี  ทองคลี่    คร ู   กรรมการ 

4. นางศิริลักษณ เคียงขุนทด   คร ู   กรรมการ 

5. นายกตัญู  เจริญรัตน    คร ู   กรรมการ 

6. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด   คร ู   กรรมการ 

7. นายบริพัชร คุขุนทด    คร ู   กรรมการ 

8. นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร   คร ู   กรรมการ 

9.นายสุทธี  ตาลไธสง    คร ู   กรรมการ 

10.นายศราวุธ  ประจงจิตร   คร ู   กรรมการ 

11.นายณัฐพล  เหิกขุนทด              พนักงานราชการ  กรรมการ 

12.นายอรรถพล  ธรีรุจาคม              พนักงานราชการ  กรรมการ 

13.หัวหนาระดับและครูประจำชั้นทุกระดับชั้น    กรรมการ 

15.นางกาญจนา  ทรัพยปทุมสิน   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ฝกทักษะหรือกิจกรรมทางลูกเสือ เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณการ

เรียนรูเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง   

 2. จัดโครงการประกวดกิจกรรม หรือเขารวมประกวดกิจกรรมทางลูกเสือ ตามนโยบายของทางราชการ    

 3. ประเมินผลตามโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เพ่ือเสนอ 

ตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา และหาแนวทางพัฒนาแกไข

ตอไป 
 

15. คณะกรรมการโครงการสงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬาและสงเสริมคุณธรรม - จริยธรรมดานกีฬา 

1. นายยงยุธ   แพขุนทด             คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด   คร ู   กรรมการ 

3. นายชนะชล  โกสุมภ    คร ู   กรรมการ 

4. นางพูนสุข  สมบัติสิน    คร ู   กรรมการ 

5. นางอภิญญา  ภูแชมโชติ   คร ู   กรรมการ 

6. นางสาวสุดาทิพย  สถิรภัทรพร   คร ู   กรรมการ 

7. นายพัฒนพงศ  ปุราโน    คร ู   กรรมการ 
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8 .นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร   คร ู   กรรมการ 

9. นางวรัชยา  สีทอง    คร ู   กรรมการ 

10. นายศราวธุ  ประจงจติร   คร ู   กรรมการ 

11. นางสาวพรพิมล  สิงหกุล   คร ู   กรรมการ 

12. นางสาวยุพิน  ศรีชะนะ   คร ู   กรรมการ 

13. นางสาวกนกพันธ  แมขุนทด   คร ู   กรรมการ 

14. นางมิตรสินี  โมฆรัตน    คร ู   กรรมการ 

15. นายณัฐพล  เหิกขุนทด              พนักงานราชการ  กรรมการ 

16. นายชัยณรงค ฉ่ัวสวัสดิ์   ครูอัตราจาง  กรรมการ 

17. คณะครูและนักเรียนโรงเรยีนดานขุนทด    กรรมการ 

18. นายปยะพล  ถนอมพลกรัง              พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

19. นายอดิศักดิ์  ครุฑขุนทด                            ครู                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกำลังกายและ

ไดรับประสบการณการเรียนรูเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง  

            2. จัดโครงการประกวด ประกวดกิจกรรม หรือเขารวมประกวดกิจกรรมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ตาม

นโยบายของทางราชการใหเห็นเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง    

            3. ประเมินผลตามโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา และหาแนวทาง

พัฒนาแกไขตอไป 
 

16. คณะกรรมการโครงการการจัดการเรียนการสอนและใหบริการสระวายน้ำ 

1. นางสาวมัลลิกา  ฟาคุม    คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางน้ำฝน  ดาขุนทด    คร ู   กรรมการ  

3. นายชนะชล  โกสุมภ    คร ู   กรรมการ 

4.นายชัยณรงค ฉ่ัวสวัสดิ์                 ครอัูตราจาง   กรรมการ 

5. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดานขุนทด     กรรมการ 

6. นายปยะพล  ถนอมพลกรัง        ครูอัตราจางข้ันวิกฤต  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกำลังกาย 

และไดรับประสบการณการเรียนรูเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง  

            2. จัดโครงการประกวด ประกวดกิจกรรม หรือเขารวมประกวดกิจกรรมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ  

ตามนโยบายของทางราชการใหเห็นเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง    

            3. ประเมินผลตามโครงการ  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา และหาแนวทาง

พัฒนาแกไขตอไป 
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17. คณะกรรมการโครงการสหกรณโรงเรียน 

 1. นางสาวทัศนีย  งามสวัสดิ์   คร ู   ประธานกรรมการ 

 2. นางภัสรี ทองคลี่    คร ู   กรรมการ 

 3. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม   คร ู   กรรมการ 

           4. นางณัฐพร  คุขุนทด    คร ู   กรรมการ 

 5. นางใจทิพย  แทนสุโพธิ์    คร ู   กรรมการ 

 6. นางสาวมัลลิกา  ฟาคุม    คร ู   กรรมการ 

 7. นางสาวเพ็ญนภา  วิมล    คร ู   กรรมการ 

8. นางสาวทัตติยา  ทองคลี่   คร ู   กรรมการ 

 9. นางสาววิลาสินี กุมขุนทด   คร ู   กรรมการ  

 10. นางชุลีรัตน เกิดม่ันคง                    คร ู            กรรมการ 

 11. นางสาวสมบัติ  ศรียางนอก   คร ู   กรรมการ 

 12. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก   คร ู   กรรมการ 

13. นางทองพูล  โคกขุนทด   คร ู   กรรมการ 

14. นางศิริลักษณ  เคียงขุนทด   ครู    กรรมการ 

15. นางนิตยา  หงษขุนทด   ครู    กรรมการ 

16. นางธนารัชต  มิกขุนทด   คร ู   กรรมการ 

 17. นางวันเพ็ญ สุขงาม    ครู   กรรมการ  

          18. นางนภา ไวสันเทียะ    คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ฝกนักเรียนใหไดเรียนรูและไดรับประสบการณจากการจัดกิจกรรม 

สหกรณเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 

           2. ทำบัญชีรับ-จายอยางถูกตองเปนปจจุบัน เสนอรองผูอำนวยการกลุมงานบริหารท่ัวไป ผูบริหารสถานศึกษา 

หรือผูรับมอบหมายตรวจอยางสม่ำเสมอ 

           3. ประเมินผลตามโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เพ่ือเสนอ 

ตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา และหาแนวทางพัฒนาแกไข 
 

18. คณะกรรมการโครงการธนาคารโรงเรียน 

 1. นางกาญจนา  ทรัพยปทุมสิน   คร ู   ประธานกรรมการ 

 2. นางอภิญญา ภูแชมโชติ    คร ู   กรรมการ 

3. นางนภสรณ  มากขุนทด   คร ู   กรรมการ 

 4. นางสุรีรัตน  สงวนพิมพ     คร ู   กรรมการ 

 5. นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร   คร ู   กรรมการ 

 6. นางสาวมณีรัตน กวดขุนทด   คร ู   กรรมการ 

 7. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น      กรรมการ 

 8. ครูประจำชั้นทุกระดับและตัวแทนนักเรียน 13 คน     กรรมการ 

9. นางสาวสุดาทิพย  สถิรภัทรพร   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ใหความรู ปลูกฝงจิตสำนึกใหนักเรียน 

รูจักเก็บออม  รูจักนำเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียนเพ่ือการออมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอนิสัยรักการอดออม 

ในอนาคต                                                                                                                               

 2. ดำเนินกิจกรรมการประกวดใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง จนนักเรียนเกิดความตระหนักมองเห็นคุณคา

ของเงินและอดออมดวยการฝากธนาคาร 

3. ประเมินผลตามโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา  

และหาแนวทางพัฒนาแกไขตอไป 

 

19.คณะกรรมการโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

1. นายสมพร เสือสูงเนิน                                  คร ู                           ประธานกรรมการ 

2. นางพัฒนพงศ  ปุราโน    คร ู   กรรมการ 

3. นายชนะชล  โกสุมภ     คร ู   กรรมการ 

4. นายศราวธุ  ประจงจติร      คร ู   กรรมการ 

5. นายกฤษณะ  ปนแกว     คร ู   กรรมการ 

6. นายกตัญู   เจริญรัตน      คร ู   กรรมการ 

7. ตัวแทนนักเรียนและครูประจำชั้นทุกระดับชั้น    กรรมการ  

8. นายชัยณรงค ฉ่ัวสวัสดิ์     ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ใหความรู ปลูกฝงจิตสำนึกใหนักเรียน 

รูจักรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน รูจักนำเศษวัสดุเหลือใชมาคัดแยก เพ่ือนำมาใชตอใหเกิด 

ประโยชนหรือจัดเก็บแยกไวเพ่ือนำไปขายเปนรายไดเสริม 

  2. ดำเนินกิจกรรมการประกวดใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง จนนักเรียนเกิดความตระหนักมองเห็นคุณคา

ของสิ่งท่ีไมตองการแลวนำกลับมาใชใหเกิดประโยชนใหม  หรือขายแปรสภาพเปนสินทรัพย 

 3. ประเมินผลตามโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา และหาแนวทาง

พัฒนาแกไขตอไป 

   4. สรุปและรายงานผลการปฏบิัตงิานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป  เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป  
   

20. คณะกรรมการโครงการนักศึกษาวิชาทหาร 

          1.นายตอศักดิ์  ชาญสูงเนิน                   คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ                 คร ู   กรรมการ 

 3. นางสาวมณีรัตน  กวดขุนทด       คร ู   กรรมการ 
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4. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ                            คร ู            กรรมการ 

          5. นายสรายุทธ  ทิพยกระโทก         ครูผูชวย   กรรมการ 

 6. นางสาวทับทิม  ราชดา          ครูผูชวย   กรรมการ 

 7. นายณัฐพล  เหิกขุนทด                        พนักงานราชการ  กรรมการ 

 8. นางสุภาวดี  เจ็กนอก                   ครู                            กรรมการและเลขานกุาร 

มีหนาท่ี  1. ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

           2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป 
  

  21. คณะกรรมการโครงการงานปกครอง ดูแลนักเรียน   

    1. นายชนะชล  โกสุมภ    ครู      ประธานกรรมการ 

 2. นายพัฒนพงศ  ปุราโน    ครู      กรรมการ 

 3. นายกิตติพงศ  สินขุนทด   คร ู   กรรมการ 

 4. นายชัยณรงค ฉ่ัวสวัสดิ์      ครูอัตราจาง          กรรมการ 

 5. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น      กรรมการ 

6. นายภัทรพล  บุษยะมา                 ครูอัตราจางข้ันวิกฤต  กรรมการ 

7. นายณัฐพล  เหิกขุนทด   พนักงานราชการ             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. จัดทำระบบควบคุมดูแล ความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน            

ดำเนินการตามโครงการ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป  เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป 

  3. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป  เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป 
 

22.โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปและจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

 1. นางชุลีรัตน  เกิดม่ันคง    คร ู   ประธานกรรมการ 

 2. นางพูนสุข  สมบัติสิน    คร ู   กรรมการ 

3. นายตอศักดิ์  ชาญสูงเนิน         คร ู   กรรมการ 

 4. นางสาวทัศนีย  งามสวัสดิ์   คร ู   กรรมการ 

5. นางภัสรี  ทองคลี่                  คร ู          กรรมการ 

6. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม   คร ู   กรรมการ 

 7. นางสุภาภรณ  มโนวงศ    คร ู        กรรมการ 

 8. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก   คร ู   กรรมการ 

 9. นายกิตติพงศ  สินขุนทด   คร ู   กรรมการ 

          10. นางอรทัย  ศรทีอง               คร ู                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ดำเนินการตามโครงการ  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย     

  2. จัดโครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปและจัดระบบควบคุมภายในหนวยงานใหทันตามกำหนดเวลา 



18 

 

  3. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป 
 

23.คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

 1. นายกิตติพงศ  สินขุนทด                      คร ู                      ประธานกรรมการ 

 2. นางกนกวรรณ  คงม่ิง    คร ู   กรรมการ 

          3. นายอรรถพล  ธรีรจุาคาม    พนักงานราชการ  กรรมการ 

          4. นายภัทรพล บุษยะมา         ครูอัตราจาง                   กรรมการ  

5. นางสาวสุธาทิพย  เหวขุนทด                     ครู                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. ตรวจสอบและรับขอมูลขาวสารทางราชการจากหนวยงานตนสังกัดจากระบบ  Internet หรือ 

 E-office เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาหรือการรับขอมูลขาวสารทางราชการจากหนวยงานหรือองคกรอ่ืน  

แลวดำเนินการรายงานใหทันกำหนดเวลา   

  3. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป  เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป 

 4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป   

 

24. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายและโครงการประชาสัมพันธการศึกษา 

1. นางสาวอาคเนย  เชื้ออ่ิม                               ครู                           ประธานกรรมการ 

          2. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด                             ครู                            กรรมการ 

          3. นางนภสรณ  มากขุนทด                               ครู                            กรรมการ 

          4. นายบริพัชร  คุขุนทด                                   ครู                            กรรมการ 

          5. นายสมชาติ  ไทยประณีต                              ครู                            กรรมการ 

          6. นายสมพร  ศรีวิวฒัน                                   คร ู                           กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี  1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. ตรวจสอบและรับขอมูลขาวสารทางราชการจากหนวยงานตนสังกัด เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 

หรือการรับขอมูลขาวสารทางราชการจากหนวยงานหรือองคกรอ่ืน แลวดำเนินการรายงานใหทันกำหนดเวลา   

   3. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา 

ตอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกไขตอไป 
 

25.คณะกรรมการโครงการปลูกพืชไรดิน 

            1. นายกัณฐ  สมหวัง                                   ครู                             ประธานกรรมการ     

            2. นางนภสรณ  มากขุนทด                            ครู                             กรรมการ 

            3. นายมนชัย  ศรีอาภัย                                ครู                             กรรมการ 

            4. นางอภิญญา  ภูแชมโชติ                            ครู                             กรรมการ 
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            5. นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร                         ครู                             กรรมการ 

            6. นางชุลีรัตน  เกิดม่ันคง                              ครู                             กรรมการ 

            7. นางสาวนัทยา  มวลกลางดอน                     ครู                             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ใหความรู ปลูกฝงจิตสำนึกใหนักเรียน 

รูจักการปลูกผักไรดิน  

 2. ดำเนินกิจกรรมการประกวดใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง จนนักเรียนเกิดความตระหนักมองเห็นคุณคา

ของเงินและอดออมดวยการฝากธนาคาร 

3. ประเมินผลตามโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหนางานบริหารท่ัวไป   

เพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาทราบเม่ือสิ้นโครงการ หรือสิ้นปงบประมาณ หรือสิ้นปการศึกษา  

และหาแนวทางพัฒนาแกไขตอไป 
 

ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย  บังเกิดผลดีแกทาง

ราชการ  หากมีปญหาหรืออุปสรรคใดขอใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 

 

                         ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   

                        สั่ง ณ วันท่ี  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

(นายพันธพัฒน  พรมสวัสดิ์) 

ผูอำนวยการโรงเรียนดานขุนทด 


