
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 

ที่ ๗๓ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

………………………….. 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในโรงเรียนวัดสิริมงคล 

เกิดควำมชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล เป็นไปตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และ นโยบำย
ของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของรัฐบำล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ และ มำตรำ ๓๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ อ ำนำจตำมควำม ในมำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง บุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่
ระหว่ำงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ ๑ 
บทบาทหน้าที่ 

๑. นางกฤษณา  เกลียววงศ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน วิทยฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
อันดับ ค.ศ.๓  มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ บังคับ บัญชำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสถำนศึกษำ บริหำร กิจกำร
ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำรและของสถำนศึกษำ รวมทั้งนโยบำยละ
วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

๑.๒ ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งควบคุม ดูแล บุคลำกร กำรเงิน กำรพัสดุ 
สถำนที่ และทรัพย์สินอื่นของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 

๑.๓ เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป รวมทั้งกำรจัดท ำนิติกรรมสัญญำในรำชกำร ของ
สถำนศึกษำตำมวงเงินงบประมำณที่สถำนศึกษำได้รับตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจ 

๑.๔ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกรรมประจ ำปีของสถำนศึกษำ เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๑.๕ อ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติประกำศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม ระเบียบ
ที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 

๑.๖ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวง 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งงำนอื่นที่
กระทรวงมอบหมำย 

๑.๗ ควบคุม ดูแลให้กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ ก.ค.ศ. และ ก.ศ.จ. ก ำหนด 

๑.๘ พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ 
๑.๙ ส่งเสริม สนับสนุนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้มีกำร พัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง 
๑.๑๐ จัดท ำมำตรฐำน ภำระงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ 
๑.๑๑ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

เพ่ือเสนอ ก.ศ.จ. 



๑.๑๒ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่นหรือตำมท่ี ก.ศ.จ. หรือ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมอบหมำย  

๒. นายธีระศักดิ์ ประตา ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  อันดับ ค.ศ. ๓ 
๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
๒.๒ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกรณีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อยู่  
๒.๓ ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรบริงำนทั้ง ๔ งำนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  
๒.๔ สอนวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.๑ – ม.๓  
๒.๕ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๒.๖ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๓. นางรุจิรา กฤตเวทิน ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  อันดับ ค.ศ. ๓ 
๓.๑ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล  
๓.๒ ครูประจ ำชั้น ป.๓ และสอนประจ ำชั้น ป.๓ 
๓.๓ หัวหน้ำช่วงชั้นที่ ๑ 
๓.๔ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๓.๕ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย                

๔. นายจ าเริญ สายจีน ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๔.๑ หัวหน้ำงำนบริหำรแผนและงบประมำณ  
๔.๒ ครูประจ ำชั้น ม.๑ และสอนรำยวิชำภำษำไทย 
๔.๓ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๔.๔ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๕. นางอรพินท์ อันช านาญ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ.๓ 
๕.๑ หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  
๕.๒ ครูประจ ำชั้น ป.๖ และสอนรำยวิชำ ภำษำไทย ป.๔ – ป.๖  วชิำคณิตศำสตร์  ป.๔ 
๕.๓  หัวหน้ำช่วงชั้นที่  ๒ 
๕.๔ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๕.๕ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๖. นายวินัย จอดนอก ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๖.๑ ครูประจ ำชั้น ป.๔ และสอนรำยวิชำ  ดนตรีนำฏศิลป์   สุขศึกษำ  ทัศนศิลป์  พละ คณิตฯ ป.๕  
๖.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๖.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๗. นายอ านาจ ศรีภูวงศ์ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร อันดับ ค.ศ. ๒ 
๗.๑ ครูประจ ำชั้น  ป.๕ และสอนรำยวิชำสังคมศึกษำ  ประวัติศำสตร์  กำรป้องกันฯ ป.๔ – ป.๖   
๗.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๗.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย             

๘. นางลออ กัณหา ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๘.๑ สอนวิชำ ภำษำอังกฤษ ป.๑ - ๓  
๘.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๘.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  
 
 



๙. นางสาวเนาวรัตน์ ชินวงษ์ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๙.๑ ครูประจ ำชั้นอนุบำล  ๓  และสอนประจ ำชั้นอนุบำล  ๓ 
๙.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรักษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๙.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๑๐. นางมาลัย เป็นนวล ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๑๐.๑ หัวหน้ำสำยชั้นก่อนประถมศึกษำ(อนุบำล ๒-๓)  
๑๐.๒ ครูประจ ำชั้นอนุบำล ๒ และสอนประจ ำชั้นอนุบำล ๒  
๑๐.๓ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรกัษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑๐.๔ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๑๑. นางสาวอรัญ บุญเฮ้า ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๑๑.๑ ครูประจ ำชั้น ม.๒ และสอนรำยวิชำ  ทัศนศิลป์ ม.๑ –ม.๓  ดนตรีนำฏศิลป์ ม.๑ – ม.๓  
        สังคม ม.๑ – ม.๓  กำรงำนอำชีพ ม.๑ – ม.๓ กำรป้องกันกำรทุจริต ม.๑ – ม.๓ 
๑๑.๒ หัวหน้ำช่วงชั้นที่ ๓  
๑๑.๓ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรกัษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑๑.๔ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๑๒. นางพิศมัย แหลมทอง ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๑๒.๑ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร  
๑๒.๒ ครูประจ ำชั้น ป.๒  และสอนประจ ำชั้น ป.๒ 
๑๒.๓ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรกัษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
๑๒.๔ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย 

๑๓. นางจิตราพรรณ อุ่นศิรวิงศ์ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๑๓.๑ ครูประจ ำชั้น  ม.๑  และสอนวิชำ วิทยำศำสตร์ ม.๑ – ม.๓  วิชำประวัติศำสตร์ ม.๑ – ม.๓ 
๑๓.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรกัษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑๓.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย            

๑๔. นางสาวสลักจิต มนไธสง ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ. ๓ 
๑๔.๑ ครูประจ ำชั้น ป.๖  และสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์  ป.๔ – ป.๖ และวิชำคณิตศำสตร์ ป.๖  
๑๔.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรกัษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑๔.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๑๕. นางสาวขนิษฐา สลุบพล ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ - อันดับ ค.ศ. ๑ 
๑๕.๑ ครูประจ ำชั้น  ป.๔  และสอนรำยวิชำ  ภำษำอังกฤษ  ป.๔ - ม.๓ 
๑๕.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรกัษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑๕.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๑๖. นางอุไร สีเลา  ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร (คร)ู 
๑๖.๑ ครูประจ ำชั้นอนุบำล ๒ และสอนประจ ำชั้นอนุบำล ๒  
๑๖.๒ เวรประจ ำวัน/เวรยำมรกัษำกำรณ์อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑๖.๓ งำน/โครงกำร/กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย  

๑๗. นายสุชิน  แสวงชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร  
๑๗.๑ ให้บริกำรช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิกำร จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ เด็ก

พิกำร ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 



๑๗.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกครู ผู้บริหำร กำร ช่วยเหลือ
ใน กำรรับประทำนอำหำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

๑๗.๓ บันทึกข้อมูล ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรพัฒนำเด็กพิกำร ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกครู 

๑๗.๔ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับครู ผู้บริหำร ผู้ปกครองด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรฟ้ืนฟู 
สมรรถภำพ ส ำหรับเด็กพิกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

๑๗.๕ ให้ควำมช่วยเหลือครูในกำรผลิต ดูแล บ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในกำรจัดกำร เรียน
ส ำำหรับ เด็กพิกำร 

๑๗.๖ ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร เช่น กิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมวัน ส ำคัญ
ทำงศำสนำ กิจกรรมวันไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

๑๗.๗ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรเรียนแก่เด็กพิกำร เช่น กำรท ำกำรบ้ำน กำรเรียน ซ่อมเสริม 
ทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 

๑๗.๘ งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กพิกำร 
๑๗.๙ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

หมวดที่ ๒ 
งานประจ าชั้นและการจัดการเรียนการสอน 

๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา(อบ.๒-อบ.๓)  
ชั้นอนุบำล ๒    นำงมำลัย เป็นนวล  
ชั้นอนุบำล ๓    นำงสำวเนำวรัตน์ ชินวงษ์  
ครูพิเศษสอนชั้นอนุบำล ๒-๓   นำงอุไร  สีเลำ  

๒.๒ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑    นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒    นำงพิศมัย แหลมทอง 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓    นำงรุจิรำ กฤตเวทิน 

๒.๓ ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔    นำยวินัย จอดนอก,นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕    นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๑    นำงสำวสลักจิต มนไธสง  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๒   นำงอรพินท์  อันช ำนำญ 

๒.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑    นำยจ ำเริญ สำยจีน,นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒    นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓    นำงสำวสุมำลี  รักสมบัติ 
ครูพิเศษสอนชั้นม.๑-ม.๓    นำยธีระศักดิ์ ประตำ 

๒.๕ ครูพี่ลี้ยงเด็กพิการ ป.๑-ม.๓             นำยสชุิน  แสวงชัย 
 
 
 
 
 



หมวดที่ ๓ 
งานบริหารตามขอบข่ายและภารกิจโรงเรียนนิติบุคล  

๑. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๑. นำงพิศมัย แหลมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มงำน  
๒. นำงมำลัย เป็นนวล   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๓. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล คร ู   ผู้ช่วย  
๕. นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์  คร ู   ผู้ช่วย 
๖. นำงสำวสุมำลี  รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยและเลขำนุกำร  
มีหน้าที่ 

๑. เป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรก ำหนดทิศทำง และแนวนโยบำยในกำร ด ำเนินงำน
บริหำรวิชำกำร 

๒. วำงแผนน ำแนวนโยบำยของโรงเรียนในด้ำนวิชำกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
๓. ร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบข้อมูลแนวปฏิบัติต่ำงๆ ให้ทันเหตุกำรณ์ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ หำรือใน

กำรพัฒนำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง 
๔. ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนปฏิบัติกำรของ โรงเรียน 

เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตำมหลักกำร และจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
๕. เสนอแนะควำมคิดเห็นและให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรด ำ เนินงำน ตลอดจน

เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกรภำยในโรงเรียนและบุคลำกรภำยนอกโรงเรียน เพ่ือให้กำร ด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

๖. ร่วมจัดท ำแผนกำรเรียนของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารวิชาการ  มีดังต่อไปนี้ 
๑. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ (นำงพิศมัย แหลมทอง) 
๒. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ (นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์) 
๓. กำรวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน (นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ) 
๔. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (นำงพิศมัย แหลมทอง) 
๕. กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ) 
๖. กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ (นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ) 
๗. กำรนิเทศกำรศึกษำ(นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์) 
๘. กำรแนะแนวกำรศึกษำ (นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ) 
๙. กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (นำงพิศมัย แหลมทอง) 
๑๐. กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน (นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล) 
๑๑. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน (นำงสำวสลักจิต มนไธสง) 
๑๒. กำรส่งเสริม และสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และ 

สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ(นำงมำลัย เป็นนวล) 
๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บริหำรโรงเรียนมอบหมำย 
 
 
 



๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
๑. นำงรุจิรำ กฤตเวทิน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มงำน  
๒. นำงสำวเนำวรัตน์ ชินวงษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๓. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร  
มีหน้าที่ 
๑. เป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรก ำหนดทศิทำง และแนวนโยบำยในกำร บริหำรงำนบุคคล 
๒. ประชุม วำงแผน วิเครำะห์งำน พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ประสำนงำน  

กับผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ก ำกับ ติดตำม งำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  
๔. เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ในงำนบริหำรงำนบุคคล 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บริหำรโรงเรียนมอบหมำย  
ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานบุคคล มีดังต่อไปนี้  

๑. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง (นำงรุจิรำ กฤตเวทิน) 
๑.๑ กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน  
๑.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
๑.๓ กำรขอเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู  

๒. กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง (นำงรุจิรำ กฤตเวทิน) 
๒.๑ ด ำเนินกำรสรรหำเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกรณีได้รับมอบอ ำนำจจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๒.๒ กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  
๒.๓ กำรแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๑) กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒) กำรโอนหรือกำรเปลี่ยนสถำนะของข้ำรำชหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  

๒.๔ กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 
๒.๕ กำรรักษำรำชกำรแทนและรักษำกำรในต ำแหน่ง  

๓. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์) 
๓.๑ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๑) กำรพัฒนำก่อนมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่  
๒) กำรพัฒนำระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร(ม.๗๙) 
๓) กำรพัฒนำก่อนเลื่อนต ำแหน่ง(ม.๘๐) 
๔) กำรพัฒนำกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินวิทยฐำนะ (ม.๕๕)  

๓.๒ กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๑) กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ  
๒) กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแก่ควำมตำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ 

หน้ำที่รำชกำร 
๓) กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีไปศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนหรือปฏิบัติ 

งำนวิจัย 
๓.๓ กำรเพ่ิมค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  
๓.๔ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ำยเงินเดือน  
๓.๕ เงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนอ่ืน  



๓.๖ งำนทะเบียนประวัติ  
๓.๗ งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
๓.๘ กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
๓.๙ กำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอต่อใบประกอบวิชำชีพ 
๓.๑๐ งำนขอหนังสือรับรอง งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ งำนขอ อนุญำต

ลำอุปสมบท งำนขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรลำศึกษำต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยพัฒน์ 
และกำรจัดสวัสดิกำร ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เก่ียวข้อง 

๔. วินัยและกำรรักษำวินัย (นำงสำวเนำวรัตน์ ชินวงษ์) 
๔.๑ กรณีควำมผิดไม่ร้ำยแรง  
๔.๒ กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง  
๔.๓ กำรอุทธรณ์กรณีควำมผิดวินัย  
๔.๔ กำรร้องทุกข์ 
๔.๕ กำรเสริมสร้ำงและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย  

๕. งำนออกจำกรำชกำร (นำงสำวเนำวรัตน์ ชินวงษ์) 
๕.๑ กำรลำออกจำกรำชกำร 
๕.๒ กำรให้ออกจำกรำชกำรกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ ผ่ำนกำรเตรียม

ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
๕.๓ กำรออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป  
๕.๔ กำรให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  
๕.๕ กำรให้ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำรนำนหรือเหตุทดแทน 

๑) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยสม่ ำเสมอ  
๒) กรณีไปปฏิบัติงำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร  
๓) กรณีสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติทั่วไป  
๔) กรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป 
๕) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถบกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือ

ประพฤติตนไม่เหมำะสม 
๖) กรณีมีมลทินมัวหมอง 
๗) กรณีได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดที่ได้ กระท ำโดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
๖. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร (นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์) 
๗. เวรประจ ำวันและเวรยำมรักษำกำรณ์ (นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์) 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บริหำรโรงเรียนมอบหมำย (นำงรุจิรำ กฤตเวทิน ,นำงสำวเนำวรัตน์  

ชินวงษ ์,นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์) 
๓. กลุ่มงานบริหารงานแผนและงบประมาณ 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มงำน  
๒. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๓. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขำนุกำร  
 
 



มีหน้าที่ 
๑. เป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรก ำหนดทิศทำง และแนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนแผน

และงบประมำณ 
๒. วิเครำะห์และวำงแผนปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของทำงรำชกำร  
๓. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน  
๔. ให้ค ำแนะน ำ นิเทศกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุเป้ำหมำย 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย  

ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารแผนและงบประมาณ มีดังต่อไปนี้  
๑. กำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ (นำงสำวสลักจิต มนไธสง) 

๑.๑ กำรวิเครำะห์ และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ  
๑.๒ กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
๑.๓ กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ  
 

๒. กำรจัดสรรงบประมำณ (นำยจ ำเริญ สำยจีน) 
๒.๑ กำรจัดสรรงบประมำณในสถำนศึกษำ  
๒.๒ กำรเบิกจ่ำยและกำรอนุมัติงบประมำณ 
๒.๓ กำรโอนเงินงบประมำณ  

๓. กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 
(นำยจ ำเริญ สำยจีน) 

๓.๑ กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 
๓.๒ กำรประเมินผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน  

๔. กำรระดมทรัพยำกร และกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ (นำงอรพินท์ อันช ำนำญ) 
๔.๑ กำรจัดกำรทรัพยำกร  
๔.๒ กำรระดมทรัพยำกร  
๔.๓ กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์  
๔.๔ กองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
๔.๕ กองทุนสวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำ  

๕. กำรบริหำรกำรเงิน (นำยจ ำเริญ สำยจีน) 
๕.๑ กำรเบิกเงินจำกคลัง 
๕.๒ กำรรับเงิน  
๕.๓ กำรเก็บรักษำเงิน  
๕.๔ กำรจ่ำยเงิน  
๕.๕ กำรน ำส่งเงิน 
๕.๖ กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

๖. กำรบริหำรกำรบัญชี (นำงสำวสลักจิต มนไธสง) 
๖.๑ กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน  
๖.๒ กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
๖.๓ กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน  

๗. กำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ (นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์) 
๗.๑ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ  



๗.๒ กำรจัดหำพัสดุ  
๗.๓ งำนก ำหนดรูปแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจ้ำง 
๗.๔ กำรควบคุม บ ำรุงรักษำ และจ ำหน่ำยพัสดุ  

๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บริหำรโรงเรียนมอบหมำย (นำยจ ำเริญ สำยจีน,นำงสำวสลกัจิต, 
นำงอรพินท์ อันช ำนำญ,นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์) 

๔. กลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป 
๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มงำน  
๒. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
๒. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย  
๔. นำยสุชิน  แสวงชัย  ครูพ่ีเลี้ยง  ผู้ช่วย  
๕. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล คร ู   ผู้ช่วย  
๖. นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์  คร ู   ผู้ช่วย 
๗. นำงมำลัย เป็นนวล  คร ู   ผู้ช่วย 
๘. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่ 
           ๑. เป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรก ำหนดทิศทำง และแนวนโยบำยในกำร ด ำเนินงำนบริหำรทั่วไป 

 ๒. วิเครำะห์และวำงแผนปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของทำงรำชกำร  
           ๓. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน  
           ๔. ให้ค ำแนะน ำ นิเทศกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุเป้ำหมำย 
           ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 
๑. กำรด ำเนินงำนธุรกำร (นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล) 
๒. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (นำงอรพินท์ อันช ำนำญ)  
๓. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ (นำงอรัญ บุญเฮ้ำ) 
๔. กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ (นำงอรัญ บุญเฮ้ำ) 
๕. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร (นำงอรัญ บุญเฮ้ำ) 
๖. งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ (นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ) 
๗. กำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนวิชำกำร งบประมำณ บุคลำกรและบริหำรทั่วไป 
   (นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล) 
๘. กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม (นำยวินัย จอดนอก) 
๙. กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน (นำงมำลัย เป็นนวล) 
๑๐. กำรรับนักเรียน (นำงมำลัย เป็นนวล) 
๑๑. กำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย (นำยวินัย จอดนอก) 
๑๒. งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน (นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์)  
๑๓. กำรประชำสัมพันธ์ (นำงอรัญ บุญเฮ้ำ) 
๑๔. กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนจัดกำรศึกษำของบุคคลชุมชนองค์กรและหน่วยงำน  
๑๕. กำรจัดระบบกำรควบคุมในหน่วยงำน (นำงอรพินท์ อันช ำนำญ) 
๑๖. งำนบริกำรสำธำรณะ (นำงอุไร สีเลำ) 
๑๗. งำนที่ไม่ได้ระบุไว้ในงำนอ่ืน (นำยสุชิน แสวงชัย) 
๑๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บริหำรโรงเรียนมอบหมำย (นำงอรพินท์ อันช ำนำญ) 



หมวดที่ ๔ 
งานที่มอบหมายเป็นพิเศษ 

๑. อำคำรอเนกประสงค์ สปช.๒๐๕/๒๖ และอำคำรชั่วครำว 
๑. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ ์

๒. อำคำรบริจำคแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ (ป.๑-ป.๓) และห้องสุขำ แบบสพฐ.๔ 
๑. นำงพิศมัย แหลมทอง 
๒. นำงลออ กัณหำ  
๓. นำงรุจิรำ กฤตเวทิน 
๔. นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์ 

๓. อำคำร สปช.๑๐๕/๒๖(ป.๔-ป.๖) และห้องสุขำ(สปช.๒๐๖/๒๖) 
๑. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  
๒. นำยวินัย จอดนอก  
๓. นำงสำวสลักจิต มนไธสง 
๔. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ 

๔. อำคำรสปช. ๑๐๓/๒๖ (ม.๑-ม.๓) 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน  
๒. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ 
๓. นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ 
๔. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  

๕. อำคำร สปช. ๑๐๒/๒๖ (อนุบำล ๒-๓) และห้องสุขำ 
๑. นำงมำลัย เป็นนนวล 
๒. นำงสำวเนำวรัตน์ ชินวงษ์ 
๓. นำยสุชิน  แสวงชัย 
๔. นำงอไร สีเลำ 

๖. อำคำรปฏิรูป และห้องสุขำ 
๑. นำยสุชิน  แสวงชัย 
๒. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์ 
๓. นำยวินัย จอดนอก  

๗. โรงอำหำร 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน 
๒. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  

๘. อำคำรอ ำนวยกำร 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน 
๒. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล 

๙. ห้องผู้อ ำนวยกำร 
๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ 
๒. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  

๑๐. ห้องธุรกำร/กำรเงิน 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน 
๒. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล 



๑๑. ห้องประชุม 
๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ 
๒. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  

๑๒. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน 
๒. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  

๑๓. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๑. นำงสำวสลักจิต มนไธสง 

          ๑๔. ห้องพัสดุ 
๑. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์ 
๒. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  

๑๕. ห้องประกอบอำหำร 
๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ 
๒. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  

๑๖. ห้องพยำบำล 
๑. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล 

๑๗. ห้องวิทยำศำสตร์ 
๑. นำงสำวสลักจิต มนไธสง 
๒. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  

๑๘. ห้องสภำนักเรียน 
๑. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ  
๒. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์ 
๓. นำยวินัย จอดนอก  

๑๙. ที่จอดรถนักเรียน 
๑. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์ 
๒. นำยวินัย จอดนอก  

๒๐. โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน 
๒. นำยสมบัติ โกสิลำรัตน์  

๒๑. โรงกรองน้ ำ 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน 
๒. นำยสมบัติ โกสิลำรัตน์  

มีหน้าที ่ก ำกับ ดูแล รักษำ พัฒนำ ปรับปรุง สถำนที่ และห้องพิเศษต่ำงๆที่ได้รับมอบหมำยให้อยู่ใน สภำพที่
ดีและพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ จงตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบข่ำยและภำรกิจของแต่ละงำน รวมทั้งงำน
พิเศษที่ได้รับมอบหมำย ปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยกำรบูรณำกำรอย่ำงเต็ม ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อกำรจัดระบบริหำรงำนภำยในโรงเรียน และเกิดประโยชน์กับทำง รำชกำรสืบไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 



 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๗๔ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ………………………….. 

   เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสิริมงคล ด ำเนินไป 
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ และ มำตรำ ๓๙ แห่ง พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งครูประจ ำกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้  
เพ่ือรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้  

๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
๒. นำงรุจิรำ กฤตเวทิน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำงพิศมัย แหลมทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  

๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
๑. นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
๒. นำงพิศมัย แหลมทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  

๓. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
๒. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  

๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
๑. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์   ครชู ำนำญกำร   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
๒. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
๒. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  

๖. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
๑. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
๒. นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์  คร ู

๗. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ            
๒. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 



๘. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
๑. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  คร ู   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
๒. นำงลออ กัณหำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  

๙. กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(แนะแนว/ลูกเสือ-เนตรนำรี/ชุมนุม/เพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มกิจกรรมฯ  
๒. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำงมำลัย เป็นนวล   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือให้ บังเกิดผล ดีต่อ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โรงเรียน และทำงรำชกำร ต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 

ที่  ๗๕ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

………………………….. 
เพ่ือให้กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๔ มำตรำ ๒๗ ก ำหนดให้สถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนมีหน้ำที่จัดท ำสำระของหลักสูตรเพ่ือควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ กำรด ำรงชีวิต และกำร
ประกอบอำชีพตลอดจนเพ่ือกำรศึกษำต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภำพของปัญหำใน ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ จึงแต่ งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนวัดสิริมงคลในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้  

๑. นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ        หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย   กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์      กรรมกำร  
๔. นำงสำวสลักจิต มนไธสง        หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร  
๕. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์             หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ       กรรมกำร  
๖. นำยวินัย จอดนอก                หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ       กรรมกำร  
๗. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ             หัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปะ        กรรมกำร  
๘. นำยจ ำเริญ สำยจีน               หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ       กรรมกำร  
๙. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล         หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ  กรรมกำร 
๑๐. นำยธีระศักดิ์ ประตำ           หัวหน้ำกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       กรรมกำร  
๑๑. นำงพิศมัย  แหลมทอง หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร             กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่  
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนวิชำกำร ก ำหนดสำระรำยละเอียดของหลักสูตรระดับสถำนศึกษำ และแนว กำรจัด

สัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน 
สภำพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำของท้องถิ่น 

๒. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล และกำรแนะแนว ให้ สอดคล้อง
และเป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรเก่ียวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล
และประเมินผลและกำรแนะแนวให้เป็นไปตำมจุดหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

๔. ประสำนควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ และชุมชน เพ่ือให้กำรใช้หลักสูตรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุณภำพ 

๕. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร และกำรใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และ ข้อมูล
ป้อนกลับจำกฝ่ำยต่ำง ๆ มำพิจำรณำเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 



๗. ติดตำมผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแตล่ะปี
กำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ 

๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครู และกำรบริหำรหลักสูตรระดับ สถำนศึกษำ
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ แล้วใช้ผลกำรประเมินเพ่ือวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครูและกำรบริหำร หลักสูตรในปี
กำรศึกษำต่อไป 

๙. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรบริหำรหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยเน้นผลกำรพัฒนำ คุณภำพ
นักเรียนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับเหนือ สถำนศึกษำ สำธำรณชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

          (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๗๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนและวัดผล 
………………………….. 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนทะเบียนและวัดผลด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
ของทำงรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ และ มำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอ ำนำจตำมระเบียบส ำนัก นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนทะเบียนและวัดผล โรงเรียนวัดสิริมงคล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  ดังนี้  

๑. นำงพิศมัย แหลมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำยทะเบียน  
๒. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  ครู   ผู้ช่วยนำยทะเบียน 
๓. นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนและวัดผ 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นนำยทะเบียนของโรงเรียน 
๒. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเรียนและโครงกำรต่ำง ๆ ของงำนทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติกำร และ  

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนงำนทะเบียน 
๓. ท ำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ. ๑) กรอกและตรวจทำนผลกำร เรียนให้ 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๔. จัดท ำแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนทะเบียน  
๕. ให้เลขประจ ำตัวนักเรียน และจัดท ำรำยชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดท ำสถิติจ ำนวนนักเรียน 
๖. รับค ำร้องกำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล กำรแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด ำเนินกำร เกี่ยวกับ 

กำรแก้ไขหลักฐำนในทะเบียนนักเรียน 
๗. ประสำนกับครูที่ปรึกษำและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่ำนักเรียนมีปัญหำ เรื่องผล 

กำรเรียน กำรจบหลักสูตร และกำรลงทะเบียนวิชำเรียน 
๘. รบัค ำร้องและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรย้ำย และกำรลำออกของนักเรียน  
๙. รับค ำร้องกำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล กำรแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
๑๐. ออกใบรับรองผลกำรเรียน ใบรับรองเวลำเรียน ใบรับรองอ่ืนๆ ตำมที่นักเรียนหรือ ผู้ปกครอง 

ต้องกำร 
๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตำมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ ส่งมำ  
๑๒. จัดท ำ ปพ. ๑ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๓. ออกหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน และประกำศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและขำดกำร 

ติดต่อกับทำง  
๑๔. ส ำรวจนักเรียนที่ไม่มำลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคเรียน โรงเรียนเพ่ือด ำเนินกำรจ ำหน่ำยใน 

สมุดทะเบียนประวัติ 
๑๕. ให้บริกำรข้อมูลในด้ำนกำรเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  



๑๖. จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของงำนทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในกำรตรวจสอบและใช้งำน 
๑๗. จัดท ำทะเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.) ส ำหรับผู้ที่ขอรับเอกสำรเป็นฉบับที่ ๒) หรือฉบับ 

ต่อ ๆ ไป 
๑๘. ส ำรวจนักเรียนที่มีปัญหำกำรเรียน ๐, ร, มส.  
๑๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ และปฏิบัติให้

เป็นไปตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๗๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกัลยำณมิตร 
………………………….. 

  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ครูและบุคลำกรมีขวัญ ๑
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยใน ประจ ำปี 
กำรศึกษำ ๒๕๖๔  ดังนี้ 

๑. นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยธีระศักดิ์ ประตำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงรุจิรำ กฤตเวทิน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๕. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๖. นำงพิศมัย  แหลมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่  
๑. จัดระบบกำรนิเทศ และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ  
๒. ให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำ เพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
๓. ส่งเสริมและแนะน ำให้กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และบันทึกกำรสอน กำรจัดท ำ ผลงำน

ทำงวิชำกำร เพื่อควำมก้ำวหน้ำของครู นิเทศกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมแผนกำรเรียนรู้และบันทึก กำรสอน 
๔. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนและจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
๕. จัดให้มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนแก่ครูในกลุ่มสำระต่ำงๆ โดยเน้นกำร นิเทศที่ร่วมมือ 

ช่วยเหลือกันแบบกัลยำณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน หรือ แบบอื่นๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ อย่ำงเต็ม ควำมสำมำรถ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำรต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๗๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งบรรณำรักษ์ประจ ำห้องสมุด 
………………………….. 

  ห้องสมุดมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน เป็น
ส ำคัญ ที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กำรมีหนังสืออย่ำงหลำกหลำยไว้บริกำรอย่ำงเพียงพอ และกำร
ให้บริกำรที่ดี เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีควำมต้องกำรอ่ำนหนังสือมำกข้ึน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของ ห้องสมุดด ำเนิน
ไปอย่ำงมีระบบ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยห้องสมุด ๓ ดี อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในมำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
บรรณำรักษ์ประจ ำห้องสมุดของโรงเรียน ดังนี้ 

๑. นำงพิศมัย แหลมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  บรรณำรักษ์ 
๒. นำงสำวขนิษฐำ  สลุบพล   คร ู    ผู้ช่วยบรรณำรักษ์  
๓. นำยสุชิน แสวงชัย  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร ผู้ช่วยบรรณำรักษ์ 

มีหน้าที่  
๑. วำงแผนบริหำรงำนห้องสมุดให้ด ำเนินไปตำมนโยบำยสู่สำกลนิยมและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
๒. จัดหำและคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและควำมรู้ทั่วไป  
๓. จัดท ำและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่ำง ๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
๔. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักกำรอ่ำนให้นักเรียนได้พัฒนำนิสัยรักกำรอ่ำน  
๕. ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครู ในกำรเลือกและใช้วัสดุเพื่อประโยชน์ในกำรสอน  
๖. ให้ค ำแนะน ำแก่ครูและนักเรียนในกำรค้นคว้ำหนังสือในห้องสมุด  
๗. ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรใช้ห้องสมุด  
๘. จัดเก็บและรวบรวม จัดหมวดหมู่หนังสือและจุลสำรต่ำงๆ  
๙. จัดท ำกำรซ่อมแซมหนังสือที่ช ำรุดให้เป็นปัจจุบัน  
๑๐. รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด  
๑๑. ควบคุม บ ำรุงรักษำห้องสมุด ICT พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ 
๑๒. เก็บรวบรวมสถิติต่ำงๆ เก่ียวกับห้องสมุดและรำยงำนเสนอผู้บริหำรทรำบ  
 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ และให้บริกำรแก่ครู นักเรียน อย่ำงทั่วถึง
เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๗๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนตำมแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
………………………….. 

  กำรศึกษำตำมแนวพุทธปรัชญำกำรศึกษำของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ กระบวนกำรพัฒนำ กำรเรียนรู้ ในด้ำน
ควำมประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมำธิ) และปัญญำ ( ปัญญำ) เพ่ือควำมเจริญงอกงำมในทุกข้ันตอนของชีวิต โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ ำวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยกำกบอก รัตนำตนจนเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไป และเนื่องจำกหลักกำรพัฒนำว่ำมนุษย์ทุกคนมีศักยภำพที่จะฝึกฝนและพัฒนำ
ได้ ประกอบกับวิเครำะห์ผู้เรียนว่ำมีสติปัญญำ อุปนิสัย ควำมพร้อมและภูมิหลังที่แตกต่ำงกัน กำรพัฒนำจึงเน้นที่ตัว
ผู้เรียนแต่ละคนเป็นส ำคัญ ดังนั้นเพื่อให้ กำรขับเคลื่อนโรงเรียนตำมแนวทำงโรงเรียนวิถีพุทธประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
มีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนตำมแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงรุจิรำ กฤตเวทิน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๔. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงสำวเนำวรัตน์ ชินวงษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๗. นำยสุชิน แสวงชัย  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร กรรมกำร  
๘. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. สร้ำงนักเรียนให้รักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต คิด วิเครำะห์เป็น มีคุณธรรม จริยธรรม รัก 

วัฒนธรรมไทย 
๒. จัดกิจกรรมในสถำนศึกษำตำมแนวของวิถีพุทธ ดังต่อไปนี้  

๒.๑ กิจกรรมเสริมเนื้อหำสำระตำมหลักสูตร ได้แก่ 
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  
- กำรประกวดมำรยำทชำวพุทธ  
- กิจกรรมค่ำยพุทธบุตร(ตำมสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ)  
- กิจกรรมกำรบริหำรจิตเจริญปัญญำ เรียนธรรมศึกษำ สอบธรรมศึกษำ (นักธรรมตรี-

นักธรรมโท)โดยมีพระสงฆ์มำเป็นพระวิทยำกร  
- กำรบรรพชำสำมเณรฤดูร้อน  
๒.๒ กิจกรรมประจ ำวัน ประจ ำสัปดำห์ ได้แก่ 

๒.๒.๑ กิจกรรมหน้ำเสำธง เชน่ 
- กิจกรรมร ำลึกถึงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และผู้มีพระคุณ (ก่อนเคำรพธงชำติ)  
- กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตำ สมำทำนศีล และสงบนิ่ง(ท ำสมำธิ)  



- กิจกรรมพุทธศำสนสุภำษิตวันละบท  
- กิจกรรมน้องไหว้พ่ี(ในแถวหน้ำเสำธง) 
- กิจกรรมเดินแถวเข้ำห้องเรียนอย่ำงมีสติ เช่น เดินพร้อมท่องคติธรรมเข้ำห้องเรียน  

๒.๒.๒ กิจกรรมท ำำควำมดีระหว่ำงวัน เช่น 
- กิจกรรมเดินอย่ำงมีสติเข้ำโรงอำหำร  
- กิจกรรมกล่ำวค ำพิจำรณำอำหำรก่อนรับประทำนอำหำร "กิจกรรมรับระทำน

อำหำรอย่ำงมีสติ เช่น มีกติกำว่ำ ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ  
- กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทำนอำหำร 
- กิจกรรมนั่งสมำธิ ๕ นำที ก่อนเรียน (ท ำพร้อมกันหน้ำห้องเรียน)  
๒.๒.๓ กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 
- กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  
- กิจกรรมร ำลึกพระคุณของผู้มีพระคุณ 
- กิจกรรมท่องอำขยำน/สูตรคูณ สร้ำงสมำธิ  
๒.๒.๔ กิจกรรมประจ ำสัปดำห์ 
- กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ ำสัปดำห์  
- กิจกรรมท ำบุญตักบำตรประจ ำสัปดำห์ 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมวันสุดสัปดำห์  

๒.๓ กิจกรรมเนื่องในโอกำสวันส ำคัญทำงศำสนำ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 
๒.๓.๑ กิจกรรมวันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ วันมำฆบูชำ วันเข้ำพรรษำ 

สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน วัด ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้ 
- ท ำบุญตักบำตร  
- ฟังพระเทศน์  
- เวียนเทียนที่วัดหรือสถำนศึกษำ  
- ท ำสมำธิ 
- บ ำเพ็ญประโยชน์  
๒.๓.๒ หล่อเทียนพรรษำโดยร่วมกับชุมชนในกำรหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษำ  
๒.๓.๓ สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศวันส ำคัญทำงศำสนำโดยประดับธงทิวสีเหลือง 

เชิญธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และเปิดเพลงธรรมะทำงวิทยุของสถำนศึกษำ(เสียงตำมสำย) 
๒.๔ กิจกรรมพิเศษ 

- กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ (วันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรำนต์ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ)  

- กิจกรรมส่งเสริมเด็กดี  
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้/ป้ำยคติธรรม  
- กิจกรรมนิทรรศกำรทำงศำสนำ  
- บรรพชำสำมเณรเฉลิมพระเกียรติ 
- เข้ำค่ำยธรรมะ  
- กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เช่น ครูทักทำยนักเรียนด้วยวำจำอ่อนหวำน และ 

สัมผัสที่ประกอบด้วยเมตตำ  
- กิจกรรมไขปัญหำธรรม 
- กิจกรรมบันทึกควำมดี  



 
๓. เป็นต้นแบบในด้ำนกำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธให้กับโรงเรียนอื่น ๆ 
๔. ประสำนชุมชน ภำครัฐและเอกชนเข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำตำมแนววิถีพุทธ เพ่ือพัฒนำ 

ลูกหลำนในโรงเรียนของตนเอง 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำรต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนตำมแนวทำงสถำนศึกษำพอเพียง 
      ………………………….. 

 เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ โดย
ค ำนึงถึงหลัก ควำมพอประมำณ กำรมีเหตุผล กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ โดยใช้ควำมรู้
ควบคู่ไปกับคุณธรรม ดังนั้นเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนโรงเรียนตำมแนวทำงสถำนศึกษำพอเพียงเป็นไป อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมหลักกำรดังกล่ำว อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน โรงเรียนตำม
แนวทำงสถำนศึกษำพอเพียง ดังต่อไปนี้ 

๑. นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยวินัย จอดนอก  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงมำลัย เป็นนวล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงพิศมัย แหลมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำงวันเพ็ญ ชรำรัตน์   คร ู   กรรมกำร 
๗. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่  
๑. ส่งเสริมให้ครูน ำควำมรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้และบูรณำกำรจัดกำร เรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๒. ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีควำมรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ำไปใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน 
๓. เป็นต้นแบบและสร้ำงเครือข่ำยในด้ำนกำรพัฒนำและน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง เพ่ือ

น ำไปใช้และบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ ให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ อย่ำงเต็ม ควำมสำมำรถ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำรต่อไป  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเจ้ำหน้ำที่บัญชีของโรงเรียน 
                                                      ………………………….. 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณของโรงเรียนวัดสิริมงคล เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
ต่ำง ๆ อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และเจ้ำหน้ำที่
บัญชี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) ดังต่อไปนี้ 

๑. นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๑.๑ เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรและเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรถอนเงินทุกประเภท  
๑.๒ วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ 
๑.๓ ด ำเนินกำรเบิก-จ่ำยเงิน ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

๒. นำยจ ำเริญ สำยจีน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
๒.๑ เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรและเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรถอนเงินทุกประเภท  
๒.๒ กำรเบิก-ถอนเงินทุกประเภทของโรงเรียน  
๒.๓ กำรรับ-จ่ำยเงินทุกประเภทของโรงเรียน 
๒.๔ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรรับ-จ่ำยเงินทุกประเภทของโรงเรียน  

๓. นำงสำวสลักจิต มนไธสง ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ เป็นเจ้ำหน้ำที่บัญชี ให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
๓.๑ เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรและเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรถอนเงินทุกประเภท 
๓.๒ กำรเบิก-ถอนเงินทุกประเภทของโรงเรียน  
๓.๓ จัดท ำทะเบียนคุมเงินทุกประเภทของโรงเรียน  
๓.๔ จัดท ำเอกสำรประกอบบันทึกบัญชีทุกประเภทของโรงเรียน 
๓.๕ จัดท ำรำยงำนกำรเงินทุกประเภทของโรงเรียน 

ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
โดยเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน พฤษภำค พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 



 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงินโรงเรียน 
………………………….. 

 

  เพ่ือให้กำรเก็บรักษำเงินของโรงเรียนเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ อำศัยอ ำนำจ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำ เงิน และกำรน ำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำร เก็บรักษำเงินของโรงเรียน 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) ดังต่อไปนี้ 

๑. นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยจ ำเริญ สำยจีน     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

คณะกรรมการมีหน้าที่ 
๑. ตรวจสอบตัวเงิน หลักฐำนแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และลง

ลำยมือชื่อไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
๒. เก็บรักษำเงินคงเหลือประจ ำวันตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
๓. ในกรณีที่ปรำกฏว่ำจ ำนวนเงินและหลักฐำนแทนตัวเงินไม่ตรงกับจ ำนวนที่แสดงไว้ใน รำยงำนเงิน

คงเหลือประจ ำวัน ให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินแจ้งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้น ำส่งทรำบ และบันทึก จ ำนวนที่ตรวจนับได้
ไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และลงลำยมือชื่อของกรรมกำรทุกคนพร้อมด้วย เจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้น ำส่ง แล้วน ำ
เงินเก็บรักษำและรำยงำนหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบทันที 

 

ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
โดยเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินประจ ำวันโรงเรียน 
………………………….. 

 

          เพ่ือให้กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินของโรงเรียนเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ต่ำง ๆ อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง บุคคลเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หลักฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินประจ ำวันของโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยำยน 
๒๕๖๔) ดังต่อไปนี้ 

๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล   คร ู   กรรมกำร  
๓. นำงพิศมัย แหลมทอง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ และน ำส่งหลักฐำน และรำยกำรที่บันทึกไว้ใน ทะเบียนคุมเงินทุก

ประเภท หรือบัญชีเงินฝำกธนำคำรว่ำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจ
แสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตำมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้น ไว้ในส ำเนำ ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำย และลง
ลำยมอืชื่อก ำกับไว้ด้วย 

๒. เมื่อสิ้นเวลำรับจ่ำยเงินให้ตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเงินที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมเงินทุก ประเภทหรือบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำร เก็บหลักฐำนกำรจ่ำยในวันนั้น หำกกำรตรวจสอบพบว่ำถูกต้องแล้ว ให้ ผู้ตรวจสอบลงลำยมือชื่อก ำ กับ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น 

ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
โดยเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๔ / ๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ และหัวหน้ำหน่วยพัสดุ 
 ………………………….. 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐของโรงเรียนวัดสิริมงคล เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จึง แต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) ดังต่อไปนี้ 

๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  
๒. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นเจ้ำหน้ำที่       
๓. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นหัวหน้ำหน่วยพัสดุ 

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร บริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
               สั่ง ณ วันที่ ๑ เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๕ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
 ………………………….. 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐของโรงเรียนวัดสิริมงคล เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๕) และ กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ ๑๓๔o/ ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ
อ ำนำจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ จึงแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจรับ
พัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) ดังต่อไปนี้ 

๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยวินัย  จอดนอก  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำร  
มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
๑. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท ำกำรของผู้ให้พัสดุนั้น หรือสถำนที่ซึ่งก ำหนดไว้ในสัญญำ  
๒. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักฐำนที่ตกลงกันไว้  
๓. ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง น ำพัสดุมำส่ง  
๔. เมื่อตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้วมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุเพื่อด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน 
๕. ในกรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุถูกต้องไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน ๓ วัน 

ท ำกำรนับแต่วันตรวจพบ 
๖. ถ้ำกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยท ำควำมเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำ

สั่งกำร 
 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ มีควำมวิริยะอุตสำหะ เพ่ือรักษำ ผลประโยชน์
ของทำงโรงเรียนและเพ่ือให้เกิดผลดีกับทำงรำชกำรต่อไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
    

 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำนธุรกำร 
 ………………………….. 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนธุรกำรของสถำนศึกษำเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ อำศัยตำมควำมในมำตรำ ๓๕ และ มำตรำ ๓๙ แห่ง  พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ด ำเนินงำนธุรกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล ครู   หัวหน้ำ 
๒. นำงวันเพ็ญ  ชรำรัตน์   ครู   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 
๑. ด ำเนินงำนธุรกำรตำมระบบที่ก ำหนดไว้ โดยยึดควำมถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่ำ  
๒. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และแยกประเภทหนังสือแจ้งฝ่ำยที่เก่ียวข้อง  
๓. ร่ำง พิมพ์ ท ำส ำเนำ โต้ตอบหนังสือรำชกำร  
๔. ร่ำง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ นโยบำยของโรงเรียนตำมที่ผู้บริหำรก ำหนด 
๕. นัดหมำยกำรประชุม และจดรำยงำนกำรประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหน้ำฝ่ำย 

บริหำรทั่วไปเพื่อตรวจรำยงำนกำรประชุม และเสนอถึงผู้บริหำรให้ทรำบในวันรุ่งขึ้น 
๖. ให้กำรต้อนรับ ประสำนงำนกับบุคคลภำยนอกท่ีมำติดต่อรำชกำรตำมสมควร 
๗. รับผิดชอบสมุดเยี่ยม เพื่อเสนอให้ผู้มำเยี่ยมชมโรงเรียนได้ลงนำม ในกรณีเป็นกำร 

ตรวจรำชกำรให้ด ำเนินกำรรำยงำนให้หน่วยเหนือทรำบตำมระเบียบฯ 
๘. จัดเก็บ รักษำ และท ำลำยหนังสือรำชกำร  

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ เพื่อเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกเกิด

ปัญหำหรืออุปสรรคประกำรใด ให้รำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 

       
 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๗ / ๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียน 
 ………………………….. 

  เพ่ือให้กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนในเขตบริกำรของโรงเรียนวัดสิริมงคล ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบ มีข้อมูล
นักเรียนที่ถูกต้อง อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงมำลัย เป็นนวล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๓. นำงอุไร  สีเลำ  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
๔. นำงวันเพ็ญ  ชรำรัตน์  คร ู    กรรมกำร 
๕. นำยจ ำเริญ สำยจีน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๖. นำงสลักจิต  มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่ 
๑. ประสำนงำนกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรส ำรวจข้อมูล จ ำนวนนักเรียนที่จะเข้ำเรียน 

ในเขตบริกำรของโรงเรียน 
๒. จัดท ำส ำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ำบริกำรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๓. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรส ำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ได้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔. เสนอข้อมูลสำรสนเทศกำรส ำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบ  

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ เพื่อเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกเกิด
ปัญหำหรืออุปสรรคประกำรใด ให้รำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                สั่ง ณ วันที่ ๑  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 

 



       
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๘ / ๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
 ………………………….. 

  กิจกรรมสภำนักเรียน เป็นกระบวนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรท ำงำนที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิงบริหำร
จัดกำร และส่งเสริมควำมคิดในระบอบประชำธิปไตย และพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้น ำของนักเรียน ดังนั้นเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกิจกรรมสภำนักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่ำว อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. นำยอ ำนำจ   ศรีภูวงศ์  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. จัดกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนตำมระบอบประชำธิปไตย  
๒. จัดกิจกำรส่งเสริมประชำธิปไตยตำมโอกำสที่เหมำะสมเพ่ือพัฒนำนักเรียน  
๓. ก ำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของสภำนักเรียนให้ชัดเจน  
๔. ก ำหนดบทบำท ขอบข่ำย และภำรกิจของสภำนักเรียน 
๕. ฝึกอบรมนักเรียนให้มีส่วนร่วมและมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรและกำรปกครองของนักเรียน โดย

นักเรียนและเพ่ือนักเรียน 
๖. ก ำกับ ดูแล ให้ค ำแนะน ำ กำรปฏิบัติงำนของสภำนักเรียนให้ด ำเนินไปตำมบทบำท 

ขอบข่ำย และภำรกิจ 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เพ่ือให้เกิดผล ดีต่อ

ทำงโรงเรียนสืบไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 



       
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๘๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมระเบียบวินัยและควบคุมควำมประพฤตินักเรียน 
 ………………………….. 

  เมื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล มีระเบียบ มีวินัย มีควำมประพฤติดี และ
ปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและควบคุมควำมประพฤตินักเรียน ดังนี้ 

๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยจ ำเริญ สำยจีน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3. นำงสำวสุมำลี  รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. วำงแผนงำนกำรปกครองนักเรียน  
๒. ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จัดท ำระเบียบของโรงเรียน  
๓. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแลนักเรียน ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 
๔. ประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ติดตำม ดูแลควำม  

ประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่องำนกำรส่งเสริมวินัย

นักเรียน และทำงรำชกำรต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 

       
 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 ………………………….. 

  ปัจจุบันสำรเสพติดได้ระบำดอย่ำงแพร่หลำยเข้ำมำในสถำนศึกษำ โดยเฉพำะในหมู่นักเรียนที่เป็น เยำวชน
ส ำคัญของชำติ และเพ่ือเป็นกำรด ำเนินนโยบำยมำตรกำร ๕ รั้วป้องกันตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยเฉพำะรั้วโรงเรียน 
ป้องกันไม่ให้สำรเสพติดระบำดถึงนักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล อำศัยอ ำนำจตำมควำม ในมำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อรับผิดชอบตำมนโยบำยดังกล่ำว ดังนี้ 

๑. นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร      
๒. นำงสำวสลักจิต  มนไธสง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร  
๓. นำยวินัย จอดนอก    ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
๔. นำงมำลัย  เป็นนวล   ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
๕. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์   ครูช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่ 
๑. วำงแผนกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนให้เหมำะสม  
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตำมโอกำสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหำหรือป้องกัน  
๓. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง  
๔. ด ำำเนินกำรจัดท ำสถำนศึกษำสีขำว 

 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจำกสำรเสพติดทุก
ประเภท หำกพบเห็นพฤติกรรมของนักเรียนที่สงสัยและผิดปกติให้ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำง
รวดเร็ว 

 

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

               สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
………………………….. 

  ในสภำพปัจจุบันมีนักเรียนบำงส่วน มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม ขำดระเบียบวินัย และมีพฤติกรรม ไม่พึง
ประสงค์ ท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  มีจุดมุ่งหมำย
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 2545) ที่ก ำหนดไว้ว่ำ 
นักเรียนต้องมีคุณธรรมน ำควำมรู้และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ดังนี้ 

๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงพิศมัย  แหลมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมสถำนที่ พิธีกำร เพ่ือสวดมนต์ ไหว้พระก่อนกำรอบรมทุกครั้ง  
๒. จดัอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ทุกวันศุกร์ และจัดครูเข้ำรับผิดชอบตำมตำรำง 

แนบท้ำยค ำสั่งนี้  
๓. เชิญวิทยำกรภำยนอกมำอบรมอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เมื่อสิ้นภำคเรียนและปีกำรศึกษำ  
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและปลูกฝัง คุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                 สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 



 

 
(นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในโรงเรียน 
………………………….. 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนอนำมัยในโรงเรียนตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียน  
และ สำมำรถบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยนักเรียน กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น และกำรบริกำรด้ำนอ่ืน ๆ อย่ำงทั่วถึง 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยใน โรงเรียนวัดสิริมงคล ดังนี้  

๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงวันเพ็ญ  ชรำรัตน์   คร ู    กรรมกำร  
๔. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำนโครงกำร กำรด ำเนินงำนของงำนอนำมัยโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบำย

และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๒. ควบคุม ดูแล ห้องพยำบำลให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ 
๓. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำล รักษำพยำบำลให้พร้อมและใช้ กำรได้ทันที 
๔. จัดหำยำและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นไว้บริกำรให้เพียงพอและ จัดท ำหลักฐำนกำร

จ่ำยยำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๕. จัดปฐมพยำบำลนักเรียน ครูและคนงำนภำรโรงในกรณีเจ็บป่วย และน ำส่งโรงพยำบำลตำมควำมจ ำเป็น 
๖. จัดบริกำรตรวจสุขภำพนักเรียน ครู นักกำรภำรโรงและชุมชนใกล้เคียง  
๗. จัดท ำบัตรสุขภำพนักเรียน ท ำสถิติ บันทึกสุขภำพ สถิติน้ ำหนักและส่วนสูงนักเรียน  
๘. ติดต่อแพทย์หรือเจ้ำหน้ำที่อนำมัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลำกรของโรงเรียน  
๙. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
๑๐. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนสุขภำพนักเรียน 
๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย เช่น จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย จัดตั้ง ชุมชน อำสำสมัคร 

สำธำรณสุข ตลอดจนกิจกรรมต่อต้ำนโรคเอดส์และสิ่งเสพติดทั้งหลำย 
๑๒. จัดท ำสถิติ ข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยและจัดท ำรำยงำนประจ ำภำคเรียน ประจ ำปี 

สถิติผู้ใช้ห้องพยำบำลและรวบรวมคน ำเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำร(ถ้ำมี) เสนอผู้อ ำนวยกำร กำรศึกษำทรำบเพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงต่อไป 

๑๓. ทดสอบสมรรถภำพของนักเรียนและเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๑๔. รวบรวมข้อมูลสุขภำพนักเรียนให้
เป็นปัจจุบัน จัดท ำเอกสำรหลักฐำน และรำยงำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องตำมก ำหนด 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สุขภำพอนำมัยนักเรียนในโรงเรียนต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียน 
………………………….. 

  ด้วยโรงเรียนวัดสิริมงคล ได้รับงบประมำณสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล
ดอนกอก เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจน ขำดแคลนอำหำรกลำงวัน และนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร  ให้มีภำวะ
โภชนำกำรที่ดีข้ึน ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดกิจกรรมโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียน ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำร กลำงวันนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงสำวสลักจิต  มนไธสง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๔. นำงสำวขนิษฐำ  สลุบพล คร ู   กรรมกำร  
๕. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำหำรือหรือแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ กำร

ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 

๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล คร ู   กรรมกำร  
๓. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
มีหน้าที่ 
๑. ก ำหนดรำยกำรอำหำรประจ ำวันตำมหลักโภชนำกำรให้ครบ ๕ หมู่  
๒. จัดท ำเอกสำรกำรจัดซื้อตำมใบสั่งซื้ออำหำรประจ ำวัน  
๓. จัดซื้ออำหำรตำมรำยกำรอำหำรประจ ำวันตำมที่ก ำหนด 
๔. ควบคุมกำรประกอบอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ  
๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบทุกสิ้นเดือน 

๓. คณะกรรมกำรรับผิดชอบจัดท ำอำหำรประจ ำวัน 
๑. วันจันทร์ 

๑.๑ นำยจ ำเริญ สำยจีน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
๑.๒ นำงพิศมัย แหลมทอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑.๓ นำยสุชิน  แสวงชัย  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร กรรมกำร 

๒. วันอังคาร 
๒.๑ นำงรุจิรำ กฤตเวทิน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำงจิตรำพรรณ  อุ่นศิริวงศ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 



๒.๓ นำงสำวเนำวรัตน์  ชินวงศ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๒.๔ นำงวันเพ็ญ  ชรำรัตน ์ คร ู   กรรมกำร 

๓. วันพุธ  
๓.๑ นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๓.๒ นำยวินัย จอดนอก  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓.๓ นำงมำลัย เป็นนวล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  

๔. วันพฤหัสบดี  
๔.๑ นำยธีระศักดิ์ ประตำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๔.๒ นำงสำวสุมำลี  รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๔.3 นำงสำวขนิษฐำ  สลุบพล คร ู    กรรมกำร  

๕. วันศุกร์ 
๕.๑ นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๕.๒ นำงสำวสลักจิต  มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๕.๓ นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕.๔ นำงอุไร  สีเลำ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร  
มีหน้าที ่ก ำหนดรำยกำรอำหำรประจ ำวันและประกอบอำหำรตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ ควบคุม กำรเรียนใน

กำรรับประทำนอำหำร อบรมมำรยำท กล่ำวขอบคุณอำหำร กำรเก็บวัสดุอุปกรณ์ และกำรรักษำ ควำมสะอำดโรง
อำหำร  

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เพ่ือให้บัง ผลดีต่อ
กำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนอย่ำงแท้จริง และเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

     สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรอำหำรเสริม(นม) 
………………………….. 

  โรงเรียนวัดสิริมงคล ได้รับงบประมำณสนับสนุนโครงกำรอำหำรเสริม(นม) จำกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล
ดอนกอก โดยจัดหำนมโรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ได้ดื่มนมเพ่ือให้มีสุขภำพและภำวะโภชนำกำร ที่ดีขึ้น ดังนั้น
เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมโครงกำรอำหำรเสริม(นม) ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในมำตรำ ๒๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
๓. นำยสุชิน  แสวงชัย  ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมกำร  
๔. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร มีหน้ำที่  
๑. ตรวจรับนม และตรวจสอบคุณภำพอำหำรเสริม(นม)  
๒. จัดท ำเอกสำรกำรรับนมของนักเรียนประจ ำวัน 
๓. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรรับประทำนอำหำรเสริม(นม)ของนักเรียนให้เกิดด้วย ควำมเรียบร้อย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เพ่ือให้บัง  
เกิดผลดีต่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนอย่ำงแท้จริง และเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                 สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๕ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมผู้น ำสินค้ำมำขำยในสถำนศึกษำ 
………………………….. 

  ด้วยปัจจุบันมีผู้น ำสินค้ำ อำหำร น้ ำหวำน น้ ำอัดลม และขนม มำขำยในสถำนศึกษำหลำยรูปแบบ เป็นกำร
ตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำ อำหำรและขนม ให้มีควำมปลอดภัย มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยของนักเรียนไม่โน้มน้ำวให้
เกิดกำรพนั้น ไม่ปลอมปนสำรเสพติด หรือสิ่งมึนเมำ ให้โทษต่อร่ำงกำย และรำคำยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ควบคุมผู้น ำสินค้ำมำจ ำหน่ำยในโรงเรียน ดังนี้ 

๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยจ ำเริญ สำยจีน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่ 
๑. ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ อำหำร และขนมที่น ำมำขำยในโรงเรียน 
๒. ให้ค ำำแนะน ำผู้น ำสินค้ำ อำหำร น้ ำำหวำน และขนม มำขำยในสถำนศึกษำให้ ปฏิบัติตำมระเบียบ และ

ข้อตกลงของสถำนศึกษำ 
๓. หำกพบว่ำอำหำรประเภทใดท่ีไม่สมควรน ำมำขำยให้สั่งห้ำมขำยและรำยงำนต่อผู้บริหำร ทรำบ  
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่
นักเรียน และทำงรำชกำรต่อไป 

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                 สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำกองลูกเสือโรงเรียนวัดสิริมงคล 
………………………….. 

  ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กิจกรรม  พัฒนำ
ผู้เรียน ได้ก ำหนดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี เป็นกิจกรรมส ำคัญที่ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรประเมินเพ่ือ ตัดสินผลกำร
เรียนในทุกระดับ ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำกอง
ลูกเสือโรงเรียนวัดสิริมงคล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้  

๑. กองลูกเสือโรงเรียน 
๑. นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  เป็นผู้อ ำนวยกำรกอง 
๒. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้อ ำนวยกำรกอง  

๒. กองลูกเสือส ำรอง 
๑. นำงรุจิรำ กฤตเวทิน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นผู้ก ำกับ  
๒. นำงพิศมัย แหลมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้ก ำกับ  
๓. นำงวันเพ็ญ  ชรำรัตน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้ก ำกับ  
๔. นำงสำวเนำวรัตน์  ชินวงษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ เป็นรองผู้ก ำกับ 
๕. นำงอุไร  สีเลำ  พนักงำนรำชกำร  เป็นรองผู้ก ำกับ  

๓. กองลูกเสือ - เนตรนำรี สำมัญ 
๑. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นผู้ก ำกับ  
๒. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้ก ำกับ 
๓. นำงอรพินท์  อันช ำนำญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้ก ำกับ 
๔. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  คร ู   เป็นรองผู้ก ำกับ  
๕. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์   ครูช ำนำญกำร  เป็นรองผู้ก ำกับ 
๖. นำยสุชิน  แสวงชัย  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร เป็นรองผู้ก ำกับ 

๔. กองลูกเสือ - เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ 
๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ เป็นผู้ก ำกับ  
๒. นำยจ ำเริญ สำยจีน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ เป็นรองผู้ก ำกับ 
๓. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้ก ำกับ 
๔. นำงมำลัย เป็นนวล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้ก ำกับ 
๕. นำงสำวสุมำลี  รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เป็นรองผู้ก ำกับ 

  

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ เนตรนำรี  อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย เน้นกระบวนกำรกลุ่ม และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน เป็นพลเมืองที่ดีของชำติต่อไป 
 



 
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

               สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

      (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งปฏิคมประจ ำโรงเรียน 
………………………….. 

  โรงเรียนวัดสิริมงคล เป็นสถำนที่รำชกำร ที่มีประชำชน หน่วยงำน ส่วนรำชกำร ตลอดจน ผู้บังคับบัญชำ 
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด เข้ำมำติดต่อรำชกำร ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนอย่ำง เพื่อเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ และให้กำรต้อนรับอย่ำงเหมำะสมอำศัยอ ำนำจตำมมำตร ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี เดิม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิคม 
ของโรงเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงมำลัย เป็นนวล   ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงพิศมัย แหลมทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๔. นำงจิตรำพรรรณ อุ่นศิริวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๕. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล คร ู   กรรมกำร  
๖. นำงวันเพ็ญ  ชรำรัตน์  คร ู   กรรมกำร  
๗. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำร 

มีหน้าที่ 
๑. ให้กำรต้อนรับแก่ผู้มำเยือนด้วยไมตรีอันดียิ่ง  
๒. จัดหำและให้บริกำรน้ ำดื่ม-เครือ่งดื่มตำมควำมเหมำะสม  
๓. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ให้เหมำะสมและเพียงพอ 
๔. จัดเก็บ ดูแล รักษำอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ  
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เพ่ือให้บัง เกิด

ผลดีกบัทำงโรงเรียนต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

        (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
(นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๙๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสำนงำนประจ ำหมู่บ้ำน 
………………………….. 

เพ่ือให้กำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับหมู่บ้ำน ในเขตบริกำรของโรงเรียนวัดสรมงคล เบน Uควำมรวดเร็ว 
เรียบร้อย และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน อำศัยอ ำนำจตำมควำม ในมำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งผู้
ประสำนงำนประจ ำหมู่บ้ำน ดังนี้  

๑. บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ ๑ 
๑. นำงมำลัย เป็นนวล    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ  
๒. นำงพิศมัย แหลมทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวสลักจิต มนไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  

๒. บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ ๒ 
๑. นำงสำวอรัญ บุญเฮ้ำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ  
๒. นำงรุจิรำ  กฤตเวทิน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย  
๓.  นำงอุไร  สีเลำ  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย  
๔. นำยสุชิน แสวงชัย  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร ผู้ช่วย 

๓. บ้ำนดอนกอก หมู่ที่ ๓ 
๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ  
๒. นำงวันเพ็ญ  ชรำรัตน์   คร ู    ผู้ช่วย  
๓. นำยอ ำนำจ ศรีภูวงศ์  คร ู   ผู้ช่วย  

๔. บ้ำนดอนกอก หมู่ที่ ๔ 
๑. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หวัหน้ำ 
๒. นำยวินัย จอดนอก   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวขนิษฐำ สลุบพล  คร ู    ผู้ช่วย 

๕. บ้ำนหนองแวงพัฒนำ หมู่ที่ ๑๓ 
๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวสุมำลี  รักสมบัติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นำงจิตรำพรรณ อุ่นศิริวงศ์  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
 

ให้ผู้ที่ ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ ติดต่อ 
ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือ อ ำนวยควำมสะดวก ในด้ำนต่ำง ๆ ระหว่ำงโรงเรียนกับหมู่บ้ำน และเป็นสื่อกลำง 
ระหว่ำงหมู่บ้ำนกับโรงเรียน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นด้วยควำมเอ้ืออำทร ควำมรัก ควำม สำมัคคี 
และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                 สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที ่๙๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำธำรณูปโภคภำยในโรงเรียน 
………………………….. 

เพ่ือให้กำรใช้สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ บริกำรอินเตอร์เน็ต) ในโรงเรียนวัดสิริมงคล เป็นไป ด้วยควำม
ประหยัด เกิดควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ และตอบสนองนโยบำยมำตรกำรประหยัดพลั งงำนของ รัฐบำล อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพ่ือควบคุมกำรใช้สำธำรณูปโภค ดังต่อไปนี้ 

๑. นำยธีระศักดิ์ ประตำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. ครูประจ ำชั้นทุกชั้น/ครูประจ ำห้องพิเศษต่ำง ๆ   กรรมกำร 
๓. นำยสมบัติ โกสิลำรัตน์  นักกำรภำรโรง   กรรมกำร 
๔. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ควบคุม ดูแลกำรใช้น้ ำประปำของโรงเรียน ควบคุม ดูแลกำรใช้ไฟฟ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด และเพ่ือให้เกิดผลดีกับ
ทำงรำชกำรต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 
ที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรระบบน้ ำดื่มสะอำดส ำหรับโรงเรียน 
………………………….. 

กรมทัพยำกรน้ ำบำดำล กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำแหล่ง น้ ำ
บำดำลเพ่ือสนับสนุนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ โดยได้มอบ แหล่งน้ ำ
บำดำลพร้อมระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำให้ได้มำตรฐำนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียนวัดสิริมงคล ส ำหรับใช้บริโภคภำยใน
โรงเรียนได้อย่ำงเพียงพอ และหำกชุมชนโดยรอบให้ควำมสนใจ ก็ให้บริกำรโดยจ ำหน่ำยใน รำคำยุติธรรม หรือ
ให้บริกำรในลักษณะสำธำรณประโยชน์ได้ต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรน้ ำดื่ม สะอำดเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ดังกล่ำวและมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึง แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน 
ดังต่อไปนี้ 

๑. นำยจ ำเริญ สำยจีน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงอรพินท์ อันช ำนำญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำยสมบัติ โกสิลำรัตน์  นักกำรภำรโรง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

คณะกรรมการมีหน้าที่ 
๑. บ ำรุงรักษำระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ให้ได้มำตรฐำนน้ ำดื่มสะอำด ซึ่งประกอบด้วย กำร ตรวจสอบ

คุณภำพน้ ำทั้งก่อนและหลังผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ และกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของ ระบบ เช่น กำร
ท ำงำนของเครื่องกรองน้ ำ สำรกรองน้ ำ เครื่องบรรจุขวด ระบบท่อภำยในและภำยนอกอำคำร ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 

๒. ค ำนวณต้นทุนกำรผลิตน้ ำดื่ม ตำมตัวแปรส ำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตน้ ำดื่ม คือ จ ำนวนกำรผลิตน้ ำ
จำกระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ยิ่งผลิตน้ ำมำก ต้นทุนกำรผลิตจะยิ่งต่ ำ 

๓. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำซึ่ง หมำยถึง ผู้ใช้บริกำรน้ ำดื่มในโรงเรียน โดยรับสมัครสมำชิก ผู้ใช้บริกำรน้ ำดื่มจำก
ระบบ และกำรวำงโครงสร้ำงในกำรบริหำรจัดกำร โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำร จัดกำรกิจกำรน้ ำดื่ม เพ่ือให้ระบบ
น้ ำดื่มสะอำดของโรงเรียนสำมำรถด ำำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี แนวโน้มของควำมยั่งยืนต่อไป 

๔. ให้บริกำรน้ ำดื่มสะอำด เช่น กำรให้บริกำรนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งปฏิบัติงำนภำยใน
โรงเรียน หรือให้บริกำรในลักษณะของสำธำรณะประโยชน์ หรือกำรจ ำหน่ำยให้กับชุมชน โดยรอบ หรือในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

๕. จัดท ำบัญชีรับ-จำ่ยในกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ ให้ผู้ที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือให้กำรด ำ เนินงำนในครั้งนี้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ชุมชน บังเกิดผลดีกับ ทำงโรงเรียนต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

         (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 



วัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียนสิริมงคล 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรในโรงเรียนวัดสิริมงคล มีประสิทธิภำพ     

เกิดประสิทธิผล จึงได้กำหนดขอตกลงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้  
๑. การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๑. ครตู้องมำปฏิบัติหน้ำที่ตำมเวลำที่ก ำหนด และกลับหลังจำกเวลำ ๑๖.๓๐ น.  
๒. ครูเวรประจ ำวันต้องมำปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ น. 
๓. ครูที่ไม่ใช่ครูเวรประจ ำำวันมำถึงโรงเรียนก่อนเวลำ ๐๘.๐๐ น.  
๒. การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
๑. ให้ลงเวลำกำรมำปฏิบัติรำชกำรตำมจริงไม่เกิน ๐๘.๐๐ น. ถ้ำมำเกิน ๐๘.๓๐ น. ให้ลงชื่อใต้เส้นแดง 

ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และลงเวลำกลับหลังเวลำ ๑๖.๓๐ น. 
๒. ให้ลงเวลำด้วยเลขไทยเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และต้องลงเวลำด้วยตนเองเป็นประจ ำทุกวัน ไม่ลงเวลำ

มำปฏิบัติรำชกำรถือว่ำขำดรำชกำร  
๓. การแต่งกาย 
๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรโรงเรียนวัดสิริมงคลควรแต่งกำยสุภำพเหมำะสมกับฐำนะนะ ศักดิ์ศรีแห่งควำม

เป็นคน ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ ห้ำมสวมใส่เสื้อผ้ำรัดรูป เสื้อยืด กำงเกงยีนส์ สุภำพสตรีให้สวมกระโปรงที่สุภำพไม่สั้น
หรือยำวจนเกินงำม 

๒. ไม่อนุญำตให้สุภำพสตรีสวมใส่กำงเกงขำยำวมำปฏิบัติรำชกำร ยกเว้นวันพุธ  
๓. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ต้องแต่งกำยตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรชุดสีกำกี  
วันอังคำร แต่งชุดสุภำพผ้ำไทย/ชุดฟอร์มของโรงเรียน  
วันพุธ แต่งชุดพลศึกษำ  
วันพฤหัสบดี แต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรี 
วันศุกร์ แต่งชุดผ้ำไหมพ้ืนเมืองนำโพธิ์  

๔. การเข้าแถวร่วมกิจกรรมกับนักเรียน 
๑. ครูทุกคนต้องมำเข้ำแถวร่วมกับนักเรียนในตอนเช้ำที่หน้ำเสำธง เพื่อท ำหน้ำที่ควบคุม ดูแล นักเรียนให้เกิด

ควำมเรียบร้อย 
๒. ครทูุกคนต้องร่วมกิจกรรมกับนักเรียนในอำคำรอเนกประสงค์ เพื่อท ำหน้ำที่ควบคุม ดูแล นักเรียนให้เกิด

ควำมเรียบร้อย 
๕. การลา 
๑. ให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. หำกไม่ปฏิบัติตำมระเบียบถือว่ำขำดรำชกำร  
๓. กำรลำกิจ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องลำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ วัน และจะหยุดรำชกำรได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชำ 
ได้ลงนำมอนุญำตกำรลำแล้ว 

๒. กรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สำมำรถยื่นใบลำกิจล่วงหน้ำและรอให้ผู้บังคับบัญชำอนุญำตได้ทัน  
ให้หยุดรำชกำรไปก่อนได้โดยให้ขออนุญำตกับผู้บังคับบัญชำด้วยวำจำ และเม่ือ รับมำปฏิบัติรำชกำรแล้ว ให้ส่งใบลำ
กิจในวันแรกของกำรกลับมำปฏิบัติหน้ำที่พร้อมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผล ควำมจ ำเป็นที่ต้องหยุดรำชกำรไปก่อน 

๔. กำรลำป่วย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. หำกรู้ก ำหนดนัดหมำยล่วงหน้ำในกำรไปพบแพทย์ ให้ยื่นใบลำล่วงหน้ำได้ 
๒. กำรลำป่วยปกติให้หยุดรำชกำรไปก่อนได้ โดยต้องแจ้งกำรลำป่วยให้ผู้บริหำร ทรำบ ด้วย 



โทรศัพท์หรือไลน์ ก่อนเวลำ ๐๖.๐๐ น. ของวันที่ขอลำป่วย 
๓. ให้ส่งใบลำป่วยในวันแรกของกำรกลับมำปฏิบัติหน้ำที่  

๖. การออกนอกสถานศึกษา 
๑. ต้องมีเหตุจ ำเป็นจริง ๆ โดยผู้อ ำนวยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยกรณี  
๒. ต้องขออนุญำตผู้อ ำนวยกำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทนด้วยวำจำก่อนจึงจะออกไปได้  
๓. ต้องไม่มีคำบสอนปกติ หรือคำบสอนแทน หรือคำบกิจกรรมในช่วงเวลำที่ขออนุญำต  
๔. ต้องบันทึกเสนอในแบบกำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำทุกครั้ง 
๕. ต้องไม่ออกนอกสถำนศึกษำบ่อยครั้งเกินกว่ำก ำหนด คือเกิน ๒ ครั้งในรอบ ๑ เดือน  
๗. การไปราชการ 
๑. กำรไปรำชกำรทุกครั้ง ไม่ว่ำเป็นค ำสั่งโรงเรียน หรือค ำำสั่งผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป ต้อง ขออนุญำต

ผู้อ ำนวยกำรด้วยวำจำและบันทึกเสนอในแบบกำรขอไปรำชกำรทุกครั้ง 
๒. เมื่อกลับจำกกำรไปรำชกำรแล้ว ต้องบันทึกรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบทุกครั้ง  
๘. การเข้าประชุม 
๑. ต้องรีบเข้ำห้องประชุม ณ ห้องประชุมตำมเวลำที่ก ำหนด อย่ำงช้ำไม่เกิน ๕ นำที  
๒. ลงนำมทุกครั้งที่มีกำรประชุม 
๓. ผู้เข้ำประชุมต้องมีสมุดบันทึกกำรประชุมไว้ด้วย เพรำะกำรสั่งกำรใด ๆ ในที่ประชุมถือว่ำ เป็นค ำสั่งของ

โรงเรียน 
๔. กำรพูดคุยหรือท ำกิจกรรมอ่ืนในที่ประชุม ในระหว่ำงที่มีกำรประชุมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ 

เหมำะสม 
๙. การรับทราบค าส่ัง 
๑. กำรสั่งให้ผู้ใดปฏิบัติรำชกำรนอกเหนือกำรสอน โรงเรียนจะส ำำเนำค ำสั่งให้ผู้นั้น ๑ ฉบับ และควรเก็บ

รักษำค ำสั่งดังกล่ำวไว้ เพ่ือจะได้น ำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และเพ่ือรวบรวมไว้เป็นผลงำน 
๒. เมื่อได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติรำชกำรต้องลงนำมรับทรำบ และต้องปฏิบัติให้เสร็จโดยเร็ว หำก ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติได้ ให้บันทึกถึงผู้สั่งกำรเพื่อพิจำรณำ  
๑๐. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 
๑. ศึกษำขอบข่ำยงำนและภำระหน้ำที่ให้ละเอียดท ำควำมเข้ำใจให้ชัดเจน  
๒. เป็นผู้น ำครูในกำรด ำเนินงำนตำมขอบข่ำยงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓. วำงแผน ด ำเนินงำน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
๔. นิเทศติดตำมงำนสม่ ำเสมอ  
๕. เป็นผู้น ำในกำรจัดประชุม โดยเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องประกอบกำรตัดสินใจให้สมบูรณ์ 
๑๑. หน้าที่ครูประจ าชั้น 
๑. ควบคุมแถวตอนเช้ำในกำรเคำรพธงชำติ  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่คุมแถวนักเรียนที่ประจ ำชั้นทั้งเวลำเช้ำและเวลำบ่ำยทุกวัน  
๓. ควบคุม ดูแล ส ำรวจนักเรียนที่ประจ ำชั้นก่อน  
๔. ควบคุม ดูแล ส ำรวจนักเรียนที่ประจ ำชั้นก่อนเข้ำภำคเช้ำทุกวัน 
๕. ควบคุม ดูแล ส ำรวจนักเรียนที่ประจ ำชั้นก่อนปล่อยกลับบ้ำนทุกวัน  
๖. ร่วมกิจกรรมประจ ำวันกับนักเรียนตำมที่โรงเรียนก ำหนด  
๗. ควบคุม ก ำกับ ดูแลนักเรียนให้รับผิดชอบห้องเรียนทุกวันเพื่อดูแลควำมสะอำดของห้อง  
๘. ส ำรวจรำยชื่อนักเรียนที่ขำดเรียนทุกวัน เพ่ือบันทึกลงสถิตินักเรียน  
๙. ก ำชับนักเรียนให้พูดจำด้วยถ้อยค ำที่สุภำพ มีห้ำมเสียงทุกครั้ง 



๑๐. ดูแลนักเรียนในกำรท ำควำมเคำรพด้วยกำรไหว้ทุกครั้ง และต้องตักเตือนในกรณีท่ี นักเรียนละเลย 
๑๑. แนะน ำนักเรียนเรื่องกำรแต่งกำยที่ถูกต้อง สะอำด เป็นระเบียบ ตรวจสุขภำพผม เล็บ ฟัน อย่ำง

สม่ ำเสมอ  
๑๒. หน้าที่ครูเวรประจ าวัน 
๑๒.๑ ภำคเช้ำ/หน้ำที่ครูเวร 

๑. รับนักเรียนตอนเช้ำที่ประตูทำงเข้ำโรงเรียนตั้งแต่เวลำ ๐๗.3๐ น. เป็นต้นไป เพ่ือให้ ค ำแนะน ำ  
และทักทำยผู้ปกครองที่มำส่ง 

๒. ตรวจควำมเรียบร้อยบริเวณอำคำร ห้องน้ ำ ห้องส้วม และรำยงำนหัวหน้ำเวรเพื่อ บันทึก แก้ไข 
๓. จัดกิจกรรมหน้ำเสำธงตำมล ำดับ 
๔. อบรม กล่ำวชมเชยนักเรียนที่ท ำควำมดี (ถ้ำมี) และเรื่องแจ้งให้ทรำบ (ห้ำมดุ ต ำหนิ นักเรียนที่ท ำ 

ผิด แต่ให้เรียกพบหลังสั่งแยกขึ้นชั้นเรียน เพื่ออบรมแก้ไขพฤติกรรม) 
๕. ควบคุม ก ำกับ ดูแลนักเรียนเดินอย่ำงมีสติเป็นแถวเข้ำห้องเรียน โดยครูประจ ำชั้นช่วย ดูแลควำม 

เรียบร้อย 
๖. ควบคุมนักเรียนที่มำไม่ทันเคำรพธงชำติไว้ เพ่ือท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง (ร้องเพลงสวดมนต์  

บ ำเพ็ญประโยชน์) แล้วจึงปล่อยเข้ำห้องเรียน 
๑๒.๒ ภำคกลำงวัน/หน้ำที่ครูเวร 

๑. ดูแลควำมเรียบร้อย โรงอำหำร กำรรับประทำนอำหำรของนักเรียน พบปัญหำให้  
แก้ไข และรำยงำนให้หัวหน้ำเวรเพื่อรำยงำนผู้อ ำนวยกำรต่อไป 

๒. ดูแลควำมเรียบร้อยของอำคำร ห้องน้ ำ ห้องส้วม และบริเวณโดยรอบ  
๑๒.๓ ภำคบ่ำย/หน้ำที่ครูเวร 

๑. ดูแลควำมเรียบร้อย ของกำรเข้ำแถวหน้ำชั้นเรียน กำรสวดมนต์ ไหว้พระ และกำรเข้ำเรียนใน 
ภำคบ่ำย 

๒. ดูแลควำมเรียบร้อย ของกำรเข้ำแถวกลับบ้ำน กำรขับขี่รถ และดูแลนักเรียนบริเวณหน้ำประตู 
๓. ตรวจควำมเรียบร้อย ห้อง อำคำรเรียน และบริเวณโดยรอบอีกครั้ง หำกพบควำมไม่เรียบร้อยให้ 

รำยงำนหัวหน้ำเวรเพื่อรำยงำนผู้อ ำนวยกำรต่อไป 
๑๓. หน้าที่ครูผู้สอน 
๑. เตรียมกำรสอน จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ วัดและประเมินผล  
๒. แก้ปัญหำพฤติกรรมนักเรียน ในชั่วโมงท่ีสอน  
๓. เข้ำสอนตรงตำมเวลำไม่ทอดทิ้งห้องเรียนให้เกิดปัญหำ  
๔. เช็คจ ำนวนนักเรียนทุกครั้งก่อนสอน  
๕. ใช้ ICT สอนนักเรียน 
๖. สอนให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น แก้ปัญหำได้  
๗. ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเสมอ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
๘. เข้ำสอนแทนตำมชั่วโมงท่ีได้รับมอบหมำย 
๑๔. การสอนแทน 
๑. ในกรณีครูท่ำนใด มิได้มำท ำกำรสอน ให้หัวหน้ำงำนวิชำกำรจัดครูอ่ืนเข้ำสอนแทน  
๒. ครทูี่สอนแทนต้องดูแลรับผิดชอบนักเรียนที่สอนแทนเสมือนกำรสอนในคำบปกติ  
๓. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่สอนแทนได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้แจ้งหัวหน้ำงำน 

บริหำรวิชำกำรทรำบทุกครั้ง  
 



๑๕. การอยู่เวรเวรยามรักษาการณ์ 
๑. กำรอยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมเวลำที่ก ำหนด  
๑.๒ ต้องอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในค ำสั่ง  
๑.๓ ต้องบันทึกเวรให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 
๑.๔ กำรอยู่เวรกลำงวันในวันเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร ให้อยู่ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ –  

๑๘.๐๐น. กำรอยู่เวรกลำงคืน ให้อยู่ตั้งแต่เวลำ ๑๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น 
๒. ตรวจสอบควำมเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนโดยรอบก่อนรับ – ส่งเวร หำกพบควำมผิดปกติ ให้รำยงำน

ผู้ตรวจเวรหรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบโดยเร็ว 
๓. กรณีเกิดเหตุในระหว่ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวร ให้แจ้งผู้ตรวจเวรและผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ รักษำรำชกำรแทน

ทรำบโดยด่วน 
๔. กำรได้รับค ำสั่งให้มำปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัย แล้วไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ตำม ค ำสั่ง หำกเกิด

เหตุขึ้นในช่วงเวลำที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของครูเวร 
๑๖. การต้อนรับผู้มาเยี่ยม/มาติดต่อราชการ 
๑. เมื่อพบผู้มำเยี่ยมหรือมำติดต่อรำชกำร ให้กำรต้อนรับแบบกัลยำณมิตร  
๒. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง อ ำนวยควำมสะดวกตำมควำมเหมำะสม  
๓. ให้ผู้มำเยี่ยมลงบันทึกกำรตรวจเยี่ยมตำมกรณี เช่น บันทึกกำรเยี่ยม/บันทึกกำรนิเทศ 

บันทึกกำรตรวจรำชกำร 
๑๗. การดูแลนักเรียนเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติภัย 
๑. นักเรียนเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ให้ครูประจ ำชั้นหรือครูประจ ำวิชำที่สอนในชั่วโมงท่ีนักเรียนเจ็บป่วยเป็น

ผู้ดูแล อำจให้ยำสำมัญประจ ำบ้ำน หรือปฐมพยำบำลเบื้องต้น  
๒. ในกรณีที่ต้องน ำส่งโรงพยำบำล ให้ด ำเนินกำรต่อไปดังนี้ 
    ๑. รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
    ๒. ให้ครูพยำบำลน ำส่งโรงพยำบำล  
    ๓. เมื่อน ำส่งโรงพยำบำลแล้ว ให้ประสำนแจ้งผู้ปกครองทรำบ 
๑๘. ก าหนดเวลาเลิกเรียน 
๑. ระดับอนุบำล    เลิกเรียนเวลำ ๑๕.๐๐ น. 
๒. ระดับประถมศึกษำ  เลิกเรียนเวลำ ๑๕.๓๐ น. 
๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เลิกเรียนเวลำ ๑๕.๓๐ น. 
๑๙. ข้อที่ต้องละเว้นของครูและบุคลากร 
๑. กำรใช้วำจำไม่สุภำพหรือพูดค ำหยำบต่อหน้ำนักเรียน 
๒. กำรลงโทษนักเรียนด้วยวิธีที่ไม่เหมำะสม เช่น ท ำให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำย ท ำให้เกิดควำมอับอำยต่อหน้ำ

สำธำรณชน ท ำให้เกิดกำรกระทบกระเทือนต่อสภำพจิตใจ ท ำให้นักเรียนเสียทรัพย์สิน 
๓. กำรใช้นักเรียนออกไปท ำธุระส่วนตัวให้ครูนอกโรงเรียนในเวลำเรียน 
๔. กำรขอบริจำคเงิน หรือสิ่งของจำกนักเรียนและผู้ปกครอง เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำร 
๕. กำรน ำสิ่งของต่ำง ๆ มำจ ำหน่ำยให้แก่นักเรียน เพื่อนครู บุคลำกรในโรงเรียน หรือ ผู้ปกครอง 
๖. กำรดื่มสุรำ กำรสูบบุหรี่ เล่นกำรพนัน เสพสำรเสพติด ประพฤติชู้สำว และประกอบอำชีพ พิเศษที่ไม่

เหมำะสมกับสภำพครู  
 

 



๒๐. การหยุดราชการโดยไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
๑. ถูกสั่งพักรำชกำรเกินกว่ำ ๖ เดือน  
๒. ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันควร  
๓. ลำบ่อยครั้ง หมำยถึง กำรลำเกิน ๕ ครั้ง และวันลำเกิน ๑๕ วันท ำกำร ในรอบ ๕ เดือน 
๔. มำท ำงำนสำยเนือง ๆ หมำยถึง กำรมำท ำงำนสำยเกิน ๘ ครั้ง ในรอบ ๕ เดือน  
๕. ลำคลอดบุตรเกิน ๙๐ วัน 

 
********************************************************** 

*** การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน 
เพราะข้าราชการครูและบุคลากร มีระเบียบ วินัย ท่ีจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


