
 
ค ำสั่งโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 

ที่  ๖๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำน และบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยในสถำนศึกษำ 

 

------------------------------------------------------ 
 

เพ่ือให้การบริหารงานภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการภายในสถานศึกษาและการบริหารที่เป็นระบบ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการมีความคล่องตัวโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและ
บุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษาเพ่ือรับผิดชอบตามภาระงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำโรงเรียน 

นายราชัน  บุญภา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาทุกท่าน         กรรมการ 
นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือร่วมประชุม วางแผน การด าเนินงาน การบริหารงานใน

โรงเรียน เสนอแนะ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. กลุ่มงำนบริหำรโรงเรียน 
๒.๑  นำยจรัสธชัย  เสิกภูเขียว   ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 มีหน้ำที่   วางแผน ก ากับ  ติดตาม  ควบคุม และดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย 
กฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และด าเนินงานตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒.๒  นำยชำญชัย  เที่ยงธรรม       ต ำแหน่ง  ครู  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
    มีหน้ำที ่   

 ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๒) ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ในกรณี ผู้อ านวยการ ไปราชการ หรือลา 
 ๓) วางแผน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม การบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตาม 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

                                 ๒๐ 
 

๒.๓  นำยวรพจน์   แก้วแสงใส      ต ำแหน่ง  ครู   
 มีหน้ำที ่    

 ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 ๒) ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ในกรณี  ผู้อ านวยการ  และนายชาญชัย  
เที่ยงธรรม ไปราชการ หรือลา 
 ๓) วางแผน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน      
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔  นำยสุกิจ  อุทุมภำ ต ำแหน่ง  ครู  
    มีหน้ำที ่   

 ๑) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒) ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ในกรณี  ผู้อ านวยการ  นายชาญชัย                  

เที่ยงธรรม และนายวรพจน์  แก้วแสงใส ไปราชการ หรือลา 
  ๓) วางแผน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
           ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๖  นำงอภิญญำ  เที่ยงธรรม  ต ำแหน่ง   ครู    
มีหน้ำที ่   

 ๑)  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 ๒)  วางแผน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม ร่วมกับรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
              ๓) ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ในกรณี  ผู้อ านวยการ   
นายชาญชัย  เที่ยงธรรม นายวรพจน์  แก้วแสงใส และนายสุกิจ  อุทุมภา ไปราชการ หรือลา 
    ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๗  นำงเสำวคนธ์  สมำน ต ำแหน่ง  ครู   
มีหน้ำที ่    

 ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒) วางแผน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม ร่วมกับรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นไป 
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๓) ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ในกรณี  ผู้อ านวยการ   
นายชาญชัย เที่ยงธรรม นายวรพจน์ แก้วแสงใส นายสุกิจ อุทุมภา และนางอภิญญา เที่ยงธรรม                       
ไปราชการ หรือลา  
   ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 

                                 ๒๑ 
 

๒.๘ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ประกอบด้วย 
๑)  นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๒) นายชาญชัย   เที่ยงธรรม  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓) นายวรพจน์   แก้วแสงใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณฯ             กรรมการ 
๔) นายสุกิจ  อุทุมภา          หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                กรรมการ 
๕)  นางอภิญญา   เที่ยงธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            กรรมการและเลขานุการ 
๖)  นางเสาวคนธ์  สมาน       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชุม วางแผน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน การบริหารงาน กิจการ              
สายงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไป
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการ การบริหารวิชาการ            
การบริหารงบประมาณ การบริการงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน การบริหารทั่วไป สนับสนุน ส่งเสริม โครงการโรงเรียนในฝัน 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

 ๓. กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นำงอภิญญำ  เที่ยงธรรม  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

 ๓.๑  คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
๑)  นางอภิญญา  เที่ยงธรรม     ต าแหน่ง  คร ู                 ประธานกรรมการ 
๒) นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี    ต าแหน่ง  ครู          รองประธานกรรมการ 
๓) นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน  ต าแหน่ง  คร ู       กรรมการ 
๔) นางภารณี  โพธิ์ค า           ต าแหน่ง  ครู      กรรมการ 
๕) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์       ต าแหน่ง  ครู       กรรมการ 
๖) นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  คร ู    กรรมการ 
๗) นายอนุชิต กลางพรม       ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 
๘) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล      ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 
๙)  นายสิริมาศ  ราชภักดี      ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 
๑๐)  นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี     ต าแหน่ง  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
๑๑)  นายไกรสร  แจ่มใสดี       ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการและเจ้าหน้าทีเ่ลขานุการ 

มีหน้ำที ่ประชุม วางแผน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม ก าหนดการบริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการงานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 

 
 



 

                                 ๒๒ 
 

 ๓.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ    ประกอบด้วย 
๑) นางอภิญญา  เที่ยงธรรม     ต าแหน่ง  ครู            หัวหน้างาน 
๒) นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี    ต าแหน่ง  ครู      เจ้าหน้าที่ 
๓) นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน  ต าแหน่ง  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางภารณี  โพธิ์ค า  ต าแหน่ง  ครู      เจ้าหน้าที่ 
๕) นายสิริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู        เจ้าหน้าที่ 
๖) นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๗) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์       ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๘) นายอนุชิต  กลางพรม     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๙) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้ำที ่ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และรายละเอียดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดท า
เพ่ิมเติม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
ต้องการของผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา วางแผน นิเทศ ก ากับติดตามการใช้หลักสูตร ประเมินผล
การใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

๓.๓  งำนวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 
๑)  นางรุ่งภาลัย  ราชภักดี    ต าแหน่ง  คร ู      หัวหน้างาน 
๒)  นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓)  นางภารณี  โพธิ์ค า  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔)  นายสิริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕)  นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๖)  นางนงลักษณ์  จันสุภีร์       ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๗)  นายอนุชิต  กลางพรม     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๘)  นายทองอินทร์  พลเขมร    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้ำที่  ส่งเสริมให้ครูทุกคนศึกษา วิเคราะห์ ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีที่หลากหลายมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
อย่างมีความสุขและพัฒนาเต็มตามศักยภาพให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓.๔  งำนวัดผลประเมินผลกำรศึกษำ      ประกอบด้วย 
๑)  นายไกรสร  แจ่มใสดี  ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
๒)  นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี  ต าแหน่ง  คร ู   เจ้าหน้าที่ 

 ๓)  นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
๔)  นางสาวจารุวรรณ  กงพลี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕)  นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๖)  นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 



 

                                 ๒๓ 
 

๗)  นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
มีหน้ำที่ 

๑)  ก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 

๒)  จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๓)  ก ากับ ติดตาม และพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๔)  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นและจัดท าผลการเรียนเฉลี่ย                 

(GPA / PR) 
๕)  สรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖)  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
๗)  ประสานงานและด าเนินการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (National Test) 
๘)  ร่วมกับนายทะเบียนรวบรวมตรวจสอบและประมวลผลการประเมินผลการเรียนของ

ผู้เรียนแต่ละคน 
๙)  เทียบโอนผลการเรียน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ

การบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓.๕  งำนทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย 

 ๑) นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี   ต าแหน่ง  คร ู     หัวหน้างาน 
 ๒) นายไกรสร  แจ่มใสดี  ต าแหน่ง  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔) นางสาวจารุวรรณ  กงพลี    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
๑) ก าหนดแนวทาง ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒) จัดท าทะเบียนนักเรียนตรวจสอบหลักฐานนักเรียนเข้าใหม่และเข้าระหว่างปี 
๓) ติดตามเอกสารที่ไม่ตรงกับที่แจ้งตามใบมอบตัว และ แก้ไขหลักฐานประวัตินักเรียน 
๔) แก้ไขข้อมูลหลักวิชาการในโปรแกรมให้ถูกต้องตามโครงสร้างแต่ละปีการศึกษา 
๕) จัดชั้นเรียน จัดท าใบรายชื่อนักเรียน  
๖) จ าหน่ายนักเรียนออกระหว่างปี และปลายปีในสมุดทะเบียนนักเรียนและในโปรแกรม

บริหารงาน 
๗) จัดซื้อและจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.๑-ปพ.๙ 
๘) ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนเมื่อจบช่วงชั้นเพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการจบช่วงชั้น 

๙)  เก็บหลักฐานของนักเรียนที่จบหลักสูตรและนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี 
๑๐) แก้ไขผลการเรียน  เก็บหลักฐานระเบียนผลการเรียนและพิมพ์ใบแจ้งผลสอบ 



 

                                 ๒๔ 
 

๑๑) จัดท าประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร 
๑๒) บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
ทั้งนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
๓.๖ งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ (SAR) ประกอบด้วย 

๑) นางสาวนวัตพร  สุวรรณชยัรบ ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นายไกรสร  แจ่มใสดี     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่        
๓) นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่  
๕) นางอนุรักษ์  ไวประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำทีจ่ัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

๓.๗  งำนรับนักเรียน และจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวจารุวรรณ  กงพลี  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

      ๓) นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี  ต าแหน่ง  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
๔) นายไกรสร  แจ่มใสดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นางสาวนวัตพร  สุวรรณชยัรบ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้ำที ่วางแผน จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการ    
ส ามะโนผู้เรียน ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ ก าหนดแผน ด าเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

๓.๘  งำนแนะแนวกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
๑) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวจารุวรรณ  กงพลี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นางสาวนวัตพร  สุวรรณชยัรบ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น         เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ วางแผนแนะแนวการศึกษา และจัดหาทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา รับผิดชอบและ                  
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
เพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียน  
ที่ส าเร็จการศึกษา ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ           
การบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

 
 
 
 



 

                                 ๒๕ 
 

๓.๙   กิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนำผู้เรียน(กิจกรรมตำมหลักสูตร) 
    นำงภำรณี  โพธิ์ค ำ  ต ำแหน่ง  ครู     หัวหน้ำงำน 

๓.๙.๑  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ประกอบด้วย 
 ๑) นางภารณี  โพธิ์ค า  ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้ากิจกรรม 
 ๒) นายอภิทวัฏฐ์  ศรีอวน   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นายสนธิ  มั่งมูล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔) นายนายสิริมาศ  ราชภักดี ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓.๙.๒  กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำรรักษำดินแดน  ประกอบด้วย 

 ๑) นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้ากิจกรรม 
 ๒) ว่าที่ ร.ต.อนุชา  ป้องนอก   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

๓.๙.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  ประกอบด้วย 
 ๑) นายชาญชัย  เที่ยงธรรม ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้ากิจกรรม 
 ๒) นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
                     ๔) นายสิริมาศ ราชภักดี             ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕) นายอนุชิต  กลางพรม  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ เจ้าหน้าที ่

๓.๙.๔  กิจกรรมชุมนุมวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 ๑) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน          ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้ากิจกรรม 
 ๒) นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

 ๓.๙.๕  กิจกรรมทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
๑) นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี ต าแหน่ง  คร ู      หัวหน้ากิจกรรม 
๒) นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายไกรสร  แจ่มใสดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางสาวนวัตพร  สุวรรณชยัรบ ต าแหน่ง  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

 หน้ำที ่
 บทบำทของหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 ๑. ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการและสภาพปัญหาของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
และผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของผู้เรียน 
 ๒. จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการและปัญหาของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน 
 ๓. จัดท าและรวบรวมแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยก าหนด
เป็นรายภาคเรียน หรือรายปีการศึกษาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ๔. ให้ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้เรียนเพ่ือช่วยให้การด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. นิเทศ ติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  



 

                                 ๒๖ 
 

 ๖. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากครูที่ปรึกษากิจกรรมตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 บทบำทของครูที่ปรึกษำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ครูทุกคนต้องเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามค าขอของผู้เรียนหรือตามท่ีสถานศึกษา
มอบหมาย ซึ่งจะต้องมีบทบาทดังต่อไปนี้ 

  ๑. ปฐมนิเทศให้ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           ๒. จัดให้ผู้เรียนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนงาน/
โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างอิสระ 
  ๔. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้แก่นักเรียน 
  ๕. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 
   ๖. ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน ด้วยความ
เรียบร้อยและปลอดภัย 
 ๗. ประเมินผลการเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนแล้วสรุปและรายงานผล      
การจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรวบรวมรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
จัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

๓.๑๐ งำนนิเทศกำรศึกษำ/งำนพัฒนำระเบียบแนวปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย 
๑) นายชาญชัย  เที่ยงธรรม  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 
๒) นางอภิญญา  เที่ยงธรรม    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นางรุ่งภาลัย  ราชภักดี     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่  
๔) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นางภารณี   โพธิ์ค า  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๖) นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๗) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๘) นายสิริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๙) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๑๐) นายอนุชิต  กลางพรม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ วางแผน ก ากับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานศึกษาสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

๓.๑๒ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด  ประกอบด้วย 
 ๑) นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ   ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที ่                
 ๓) นางปัทมาพร  ภูกาบิล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
     ๔) นายสิริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 



 

                                 ๒๗ 
 

 ๕) นางวิเชยีร  อุทุมภา      พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่
มีหน้ำที ่ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้หลากหลายเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระบบระเบียบสะดวกต่อการสืบค้น
ข้อมูล ลงทะเบียนหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด ให้บริการยืม-คืน หนังสือแก่ผู้เรียน ผู้สอนและชุมชน 
ให้บริการการสืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ต และมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการแหล่งเรียนรู้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.๑๓  งำนอัดส ำเนำเอกสำร  ประกอบด้วย 
 ๑) นายรัชภูมิ   ป้องล่องค า  ต าแหน่ง  ครู    หัวหน้างาน 
 ๒) นายอนุชิต  กลางพรหม  พนักงานราชการ    เจ้าหน้าที ่
 ๓) นายสนธยา  ค าศรีระภาพ  ช่างไม้ ๔      เจ้าหน้าที ่

มีหน้ำที ่วางแผน ให้บริการอัดส าเนาเอกสารเพ่ือผลิตสื่อ แบบทดสอบ เอกสารทางวิชาการ                  
และเอกสารอื่น ๆ แกค่ณะครู นักเรียน โดยจัดท าตารางแบ่งหน้าที่รับผิดชอบประจ าวันของแต่ละบุคคล 
ให้เป็นปัจจุบัน ส ารวจความพร้อมของเครื่องอัดส าเนา หมึก และกระดาษให้พร้อมและเพียงพอต่อการ
ให้บริการและอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑๔  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย    ประกอบด้วย 
                ๑) นางอภิญญา เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นายไกรสร  แจ่มใสดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
           ๔) นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี         ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่ วางแผนการพัฒนา ก ากับ ดูแล ติดตาม เกี่ยวกับงานการเงิน และพัสดุภายใน                 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
๔. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงเสำวคนธ์  สมำน  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
 มีหน้ำที ่ วางแผนการด าเนินงาน ก ากับ  นิเทศ ติดตาม การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๐  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๑ งำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังกำรสรรหำและกำรก ำหนดต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
๑) นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นายวรพจน์  แก้วแสงใส  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายชาญชัย  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นายสุกิจ  อุทุมภา   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นางอภิญญา  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๗) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   เจ้าหน้าที่ 



 

                                 ๒๘ 
 

 มีหน้ำที ่การวางแผนอัตราก าลังการสรรหา การก าหนดต าแหน่ง การย้ายและปรับเปลี่ยน
ต าแหน่ง  ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา พัฒนางานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๒ งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย 
๑)  นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒)  นายวรพจน์  แก้วแสงใส  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓)  นายชาญชัย  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔)  นายสุกิจ อุทุมภา       ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕)  นางอภิญญา  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่รวบรวมข้อมูลวางแผนการประเมินการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๓ งำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ประกอบด้วย 
๑) นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นางภารณี โพธิ์ค า   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นางสาวมัทวัน  ละคร        ต าแหน่ง  คร ู         เจ้าหน้าที่ 
๔) นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ   ต าแหน่ง  คร ู         เจ้าหน้าที่ 
๕) นางอนุรักษ์ ไวประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ธุรการ     เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ การวางแผนการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม  และการ
อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๔ งำนกำรควบคุมและพัฒนำกำรมีวินัยและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร                                   
และกำรลำทุกประเภท    ประกอบด้วย 

๑) นายอภิทวัฏฐ์ ศรีอวน  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นางภารณี โพธิ์ค า   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นางปัทมาพร  ภูกาบิล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางสาวมัทวัน  ละคร  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ การวางแผน การควบคุมและพัฒนาการมีวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ    
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ 
การลาทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร  
และจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๕ กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย   
๑) นางสาวมัทวัน  ละคร        ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นายอภิทวัฏฐ์  ศรีอวน       ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นางสาวนวัตพร  สุวรรณชยัรบ  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางอนุรักษ์ ไวประเสริฐ      เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้ำที่  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐาน



 

                                 ๒๙ 
 

วิชาชีพและคุณภาพการศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืน
ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๖ งำนทะเบียนประวัติ  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และผลงำนครู    ประกอบด้วย  
๑) นางภารณี  โพธิ์ค า  ต าแหน่ง  คร ู    หัวหน้างาน 
๒) นายอภิทวัฏฐ์  ศรีอวน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นางปัทมาพร  ภูกาบิล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางอนุรักษ์ ไวประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง                 
ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอเพ่ือขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานขอหนังสือรับรอง              
งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  งานขออนุญาตลาอุปสมบท  งานขอพระราชทานเพลิงศพ  
การลาศึกษาต่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ 
จัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๗ กำรย้ำยและปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
๑)  นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ  ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
๒) นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓)  นางสาวมัทวัน  ละคร  ต าแหน่ง  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
๔) นางอนุรักษ์ ไวประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้ำที ่จัดท า รวบรวม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายโดย 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายงานไปยังส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม
การศึกษา เขต ๒๐ การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

๔.๘ งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
 ๑) นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 

๒) นายอภิทวัฏฐ์  ศรีอวน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางภารณี  โพธิ์ค า    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔) นางสาวมัทวัน  ละคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕) นางปัทมาพร  ภูกาบิล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๖) นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่วางแผนการพัฒนา ก ากับ ดูแล ติดตาม เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุภายในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 



 

                                 ๓๐ 
 

 ๕. กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
 นำยวรพจน์  แก้วแสงใส       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

มีหน้ำที ่ วางแผนการด าเนินงาน บริหารงบประมาณ แผนงาน โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๕.๑   งำนวำงแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำร  ประกอบด้วย 
 ๑) นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย    ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางสาลินี  ผิวศิริ         ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔) นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่ จัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา 
เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการแผนงบประมาณ
ประจ าปีและติดตามผลการใช้เงินในกิจกรรมตามแผนงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๕.๒  งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล รำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน
ประกอบด้วย 
 ๑)   นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี    ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
 ๒)  นางสาลินี  ผิวศิร ิ  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓)  นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔)  นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ การโอน            
เงินงบประมาณ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การประเมินผลการใช้เงินและ   
ผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร 
และจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๕.๓  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
 ๑) นายวรพจน์  แก้วแสงใส    ต าแหน่ง  คร ู     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน   ต าแหน่ง  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นายสนธิ  มั่งมูล   พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา จัดหาพัสดุ ก าหนดแบบรูปรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๕.๔ งำนบริหำรกำรเงิน   ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี     ต าแหน่ง  คร ู     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาลินี  ผิวศิริ     ต าแหน่ง  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน    ต าแหน่ง  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
          มีหน้ำที ่การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินการโอนเงิน               
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดบริหารงานการเงิน



 

                                 ๓๑ 
 

ให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         ๕.๕  งำนบริหำรกำรบัญชี    ประกอบด้วย 
 ๑) นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย   ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาลินี  ผิวศิริ     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
   มีหน้ำที ่การจัดท าบัญชีการเงิน บันทึกบัญชีประจ าวัน สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน บริหารงาน
การบัญชีให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๕.๖  งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

๑) นางสาลินี  ผิวศิริ      ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
๔)  นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๖) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๗) นางอนุรักษ์  ไวประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ ประชุม วางแผน ศึกษาแนวทาง หรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจาก 
แหล่งทรัพยากรทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน รณรงค์ ส่งเสริมการระดม
ทุนการศึกษา และทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินหรือทรัพยากรให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 ๕.๗ งำนจัดตั้งงบประมำณ   ประกอบด้วย 

๑) นายวรพจน์  แก้วแสงใส  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
                ๒) นางสาลินี  ผวิศิริ   ต าแหน่ง  คร ู       เจ้าหน้าที่ 
                ๓) นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
                ๔) นางสุดารัตน ์ โอชาอัมพวัน  ต าแหน่ง  คร ู       เจ้าหน้าที่ 
          มีหน้ำที ่ วางแผนการด าเนินงานงบประมาณในสถานศึกษา  ด าเนินการการจัดท าและเสนอ    
ของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งงบประมาณและรายงาน        
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕.๘   งำนระบบกำรควบคุมภำยใน  ระบบต้นทุนผลิต  ประกอบด้วย 

๑) นายวรพจน์  แก้วแสงใส  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นายทองอินทร์  พลเขมร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายสิริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นายอภิทวัฎฐ์  ศรีอวน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้ำที ่ วางแผนวิเคราะห์ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาวางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาด าเนินการควบคุมภายในหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนดติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขต



 

                                 ๓๒ 
 

พ้ืนที่การศึกษาทราบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๕.๙  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  ๑) นายวรพจน์  แก้วแสงใส  ต าแหน่ง  ครู      หัวหน้างาน 
  ๒) นางสาลินี  ผิวศิริ   ต าแหน่ง  คร ู       เจ้าหน้าที่   
               ๓) นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี  ต าแหน่ง  คร ู       เจ้าหน้าที่ 
                ๔) นางสุดารัตน ์ โอชาอัมพวัน   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕  นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
         มีหน้ำที ่ วางแผนการพัฒนา ก ากับ ดูแล ติดตาม เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุภายใน                 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 ๖. กลุ่มบริหำรทั่วไป 

นำยชำญชัย   เที่ยงธรรม  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 มีหน้ำที ่ วางแผนการด าเนินงาน ก ากับ  นิเทศติดตาม การบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๑ งำนบริหำรนโยบำยและแผนงำนกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
๑) นายชาญชัย  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นายวรพจน์  แก้วแสงใส  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายสุกิจ  อุทุมภา   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางอภิญญา  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๖) นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ วางแผนการบริหารนโยบายและแผนงานการศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานภายใน
สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนา โดยจัดท าแบบประเมินและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา    
และสรุปผลการบริหารนโยบายและแผนงานการศึกษา ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖.๒  งำนพัฒนำเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ  ประกอบด้วย 
            ๑) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน   ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔)  นายจิณณ์  จันทนห์อม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕) นางอนุรักษ์   ไวประเสริฐ    เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  วางแผน ส ารวจ  จัดท าทะเบียนระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบฐานข้อมูล
ของสถานศึกษา และดูแลงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  วางแผนการให้บริการห้องมิลติมีเดีย ก าหนด
แนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และดูแลสื่อ เทคโนโลยี ที่มอบหมาย ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



 

                                 ๓๓ 
 

๖.๓ งำนธุรกำร  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวนวัตพร  สุวรรณชยัรบ   ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 

 ๒) นางสาวมัทวัน  ละคร   ต าแหน่ง  ครู    เจ้าหน้าที ่
๓) นางนงลักษณ์ จันทร์สุภีร์  ต าแหน่ง  ครู    เจ้าหน้าที่ 
๔)  นางอนุรักษ์  ไวประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ ด าเนินงานธุรการตามตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖.๔  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประกอบด้วย 
๑) นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นายธนกร  จันทคร  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายอภิทวัฎฐ์  ศรีอวน  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางอนุรักษ์  ไวประเสริฐ   เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ ส่งเสริมบทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษา ประสานงาน สรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖.๕  งำนประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
       ๑) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า  ต าแหน่ง  คร ู         หัวหน้างาน 

  ๒) นางภารณี    โพธิ์ค า  ต าแหน่ง  ครู          เจ้าหน้าที่ 
                  ๓) นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
   ๔) นายอดิศักดิ์   บุตตะกุล   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
                  ๕) นายจิณณ์  จันทน์หอม     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

หน้ำที่  วางแผน ส ารวจ  จัดระบบฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  วางแผนการให้บริการ
ห้องมัลติมีเดีย และดูแลสื่อ เทคโนโลยี ที่มอบหมาย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖.๖ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 
๑) นายสนธิ  มั่งมูล   ต าแหน่ง พนักงานราชการ หัวหน้างาน 
๒) นายสิริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นายจิณณ์  จันทน์หอม     ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
๖)  ว่าที่ร.ต.อนุชา  ป้องนอก  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
๗) นายสนธยา  ค าศรีระภาพ  ต าแหน่ง ช่างไม ้ระดับ ๔  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ วางแผนพัฒนางานอาคารสถานที่ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และมีความปลอดภัยวาง
แผนการรักษาความสะอาดอาคาร สวนหย่อม  และบริเวณทั่วไป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ให้บริการอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



 

                                 ๓๔ 
 

๖.๗ งำนรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๑) นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 

๒) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่วางแผน จัดเวรรักษาการณ์ครู นักการภารโรงให้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ          
ทั้งกลางวันและกลางคืนในวันราชการและวันหยุดราชการนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์
ของครูและนักการภารโรง แล้วรายงานผู้บริหารตามขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖.๘ งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน   ประกอบด้วย 
 ๑) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นางมัทวัน  ละคร   ต าแหน่ง  ครู   เจ้าหน้าที่ 
                ๓) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า   ต าแหน่ง  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
                ๓) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล   ต าแหน่ง  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
                ๔) นายจิณณ์  จนัทน์หอม    ต าแหน่ง  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่วางแผน บริหาร จัดการ ให้บริการในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน ด าเนินการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  หน่วยงานต้น
สังกัดส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยอาศัยวิธีการของสหกรณ์ 

๖.๙  งำนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อกำรมีรำยได้ระหว่ำงเรียน (สอร.)ประกอบด้วย 
 ๑) นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวขวัญนภา ภักดีศรี   ต าแหน่ง  ครู    เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางสาลินี  ผิวศิริ   ต าแหน่ง  ครู     เจ้าหน้าที่ 
               ๔) นายธนกร  จันทคร     ต าแหน่ง  ครู     เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที่  วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือ            
การมีรายได้ระหว่างเรียน (สอร.) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
สอร. แล้วรายงานผลตามขั้นตอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๖.๑๐  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑) นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒)  นายธนกร  จันทคร   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นางสาวมัทวัน  ละคร    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔) นางสาวปัทมาพร  ภูกาบิล  ต าแหน่ง  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕) นายอนุชิต  กลางพรพม  ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ให้บริการเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ                  
ส่งต่อผู้ป่วย  ด าเนินการให้นักเรียนตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สรุปภาวะโภชนาการ ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ พัฒนาห้องพยาบาล การพัฒนาโรงอาหาร การดูแลความสะอาดของ   
โรงอาหาร พ้ืนที่การจ าหน่ายอาหาร การควบคุมการจ าหน่ายอาหารของแม่ค้าให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาและชุมชน  

 
 



 

                                 ๓๕ 
 

๖.๑๑  งำนนักกำรภำรโรง   ประกอบด้วย 
                ๑) นายชาญชัย เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นายสริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นายสุกิจ  อุทุมภา            ต าแหน่ง  ครู           เจ้าหน้าที ่
 ๔) นายสนธิ  มั่งมูล    ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่วางแผนในการบริหารงานก าหนดการปฏิบัติหน้าที่มอบหมายงานประจ าของนักการภาร
โรง และประสานกับกลุ่มบริหาร งานต่างๆในการให้บริการ แล้วมอบหมายงานพิเศษ ให้ปฏิบัติงานเป็น
รายวัน สัปดาห์ และนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง แล้วรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
ทุกสัปดาห์  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๖.๑๒  งำนชุมชนสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
                ๑) นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ ต าแหน่ง  คร ู  หัวหน้างาน 
 ๒) นายสนธิ  มั่งมูล               ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
                  ๓) นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง พนักงานราชการเจ้าหน้าที่ 
 ๔) นายสนธยา  ค าศรีระภาพ  ต าแหน่ง  ช่างไม้ ๔   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ วางแผนในการให้มีระบบงานชุมชนสัมพันธ์  และแนวทางการให้บริการชุมชน 
จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อชุมชน ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืน ๆ 
แก่ชุมชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการแก่ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ ต่อผู้มารับบริการ ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจาก             
ผู้มาขอรับบริการ น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

๖.๑๓ งำนยำนพำหนะ   ประกอบด้วย 
                ๑) นายสนธยา  ค าศรีระภาพ  ต าแหน่ง  ช่างไม้ ๔   หัวหน้างาน 
                ๒) นายสนธิ  มัง่มูล           ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
                  ๓) นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 ๔) ว่าที่ร.ต.อนุชา ป้องนอก  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่วางแผน บริหารจัดการ เก็บรักษา ควบคุมการใช้ การดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงให้สามารถ             
ใช้งานได้ตลอดเวลา และรายงานการอนุญาตใช้ การซ่อมบ ารุงทุกครั้ง 

๖.๑๔  งำนบ้ำนพักทำงรำชกำร    ประกอบด้วย 
            ๑) นายสนธิ  มั่งมูล           ต าแหน่ง พนักงานราชการ หัวหน้างาน 
 ๒) นายสนธยา  ค าศรีระภาพ  ต าแหน่ง  ช่างไม้ ๔    เจ้าหน้าที ่
                 ๓) นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 ๔) ว่าที่ร.ต.อนุชา ป้องนอก  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที ่
มีหน้ำที ่วางแผน การเข้าพักบ้านพักของทางราชการ ก ากับติดตาม ควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุง                 
ให้เป็นไประเบียบทางราชการ และรายงานการอนุญาตเข้าพัก การซ่อมบ ารุงทุกครั้ง 

๖.๑๕ งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย   ประกอบด้วย 
  ๑) นายชาญชัย  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
            ๒) นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นายสนธิ  มั่งมูล               ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
           ๔) นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่



 

                                 ๓๖ 
 

 ๕) ว่าที่ร.ต.อนุชา ป้องนอก  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที ่
 มีหน้ำที ่ วางแผนการพัฒนา ก ากับ ดูแล ติดตาม เกี่ยวกับงานการเงิน และพัสดุภายใน                 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
๗. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
     นำยสุกิจ อุทุมภำ         หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

มีหน้ำที ่ วางแผนการด าเนินงาน ก ากับ  นิเทศติดตาม การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ             
จัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗.๑ งำนส่งเสริมระเบียบ วินัยนักเรียน   ประกอบด้วย 

 ๗.๑.๑ งำนระเบียบวินัยนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น       
         ๑)  นายสิริมาศ  ราชภกัดี  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒)  นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ ต าแหน่ง  คร ู  เจ้าหน้าที่ 

     ๓)  นางสาวมัทวัน  ละคร   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔)  นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 

  ๕)  นายสนธิ  มั่งมูล              ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
  ๖)  ว่าที่ร.ต.อนุชา ป้องนอก ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที ่
 ๗.๑.๒ งำนระเบียบวินัยนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย      
 ๑) นางภารณี โพธิ์ค า       ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
 ๒) นายไกรสร  แจ่มใสดี  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๓) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล       ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๔) นางบังอร  ตันสุหัช      ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๕) นายจิณณ์  จันทน์หอม       ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 ๖) นายอนุชิต  กลางพรหม ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที่   

๑) ควบคุมดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
๒) สอดส่องดูแลความประติของนักเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย การมาเรียน การหนีเรียน 

และด าเนินการแก้ไขร่วมกับงานแนะแนว ครูประจ าวิชาและครูที่ปรึกษา 
๓) สอดส่องดูแลให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ                

ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 
๔) ป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาและระวังนักเรียนก่อความไม่สงบในบริเวณโรงเรียน 
๕) ท าทะเบียนประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน 
๖) ติดตามควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีปัญหา 
๗) ตรวจนักเรียนตามสถานที่สาธารณะ สถานเริงรมย์ หอพักนักเรียน และแหล่งอบายมุข

ต่าง ๆ 
๘) ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน 



 

                                 ๓๗ 
 

๙) สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามขั้นตอน 
๑๐)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร                        
และจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๗.๒  งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน  ประกอบด้วย 

๑) นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย         ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
๒) นางสาวมัทวัน  ละคร   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นางสาวปัทมาพร  ภูกาบิล ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๕) นางสาวจารุวรรณ  กงพลี    ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่  

มีหน้ำที ่ จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน ประสานกับครู 
บุคลากรโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตย                    
ในโรงเรียน  โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน                 
ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนส่งเสริม ให้ค าปรึกษา 
แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อ
ระเบียบของโรงเรียน จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เช่น กิจกรรม
ไหว้ครู เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ต่อโรงเรียนติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 ๗.๓  งำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม     ประกอบด้วย 

๑) นางสาลินี  ผิวศิริ   ต าแหน่ง  คร ู        หัวหน้างาน 
๒) นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย   ต าแหน่ง  คร ู        เจ้าหน้าที่ 
๓) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นางวิเชียร  อุทุมภา          ต าแหน่ง พนักงานราชการเจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้าน
วิชาการและกิจกรรม  เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ จัดค่ายคุณธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่
การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ  จัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๗.๔  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน  ประกอบด้วย 

๑) นายสุกิจ  อุทุมภา   ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้างาน 
๒) นายจิณณ์  จันทน์หอม  ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๓) นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล   ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
๔) นายสนธิ  มั่งมูล   ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
๕) นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 



 

                                 ๓๘ 
 

มีหน้ำที่  วางแผนการป้องกันแก้ไขยาเสพติด แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ติดยาเสพติดและ 
ด าเนินการตามนโยบายทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๗.๕ งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประกอบด้วย 
           ๑)  นางสาวมัทวัน  ละคร   ต าแหน่ง  ครู หัวหน้างาน 
 ๒)  นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่ 
      ๓)  นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า  ต าแหน่ง  ครู เจ้าหน้าที่ 
 ๕) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่ วางแผนพัฒนา การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีขั้นตอน                          
การด าเนินงาน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน                           
การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข การส่งต่อ สรุป  และรายงานผลการด าเนินงาน 
           ๗.๖ งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง   ประกอบด้วย 
            ๑) นางสาวมัทวัน  ละคร   ต าแหน่ง  ครู หัวหน้างาน 
             ๒) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์    ต าแหน่ง  คร ู    เจ้าหน้าที่ 
            ๓) นางสาวจารุวรรณ  กงพลี  ต าแหน่ง  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
            ๕) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที ่ จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครองระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง            
ทั้งด้านการท างานและระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๗.๗ งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  ๑) นายสุกิจ  อุทุมภา    ต าแหน่ง  ครู          หัวหน้างาน 
            ๒) นางสาวมัทวัน  ละคร ต าแหน่ง  ครู                เจา้หน้าที่ 
             ๓) นายจิณณ์  จันทน์หอม  ต าแหน่ง  ครู            เจ้าหน้าที่ 
            ๔ นายอนุชิต  กลางพรหม   ต าแหน่ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที ่ วางแผนการพัฒนา ก ากับ ดูแล ติดตาม เกี่ยวกับงานการเงิน และพัสดุภายใน                 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
๘.  งำนโครงกำรพิเศษ 
 ๘.๑  โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
                 นางอภิญญา  เที่ยงธรรม   ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๒  สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
                นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี     ผู้รับผิดชอบ 
  ๘.๓  โรงเรียนวิถีพุทธ 
                นางวิเชียร  อุทุมภา   ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๔  โรงเรียนสุจริต 
         นางสาลินี  ผิวศิริ     ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๕  ลดเวลำเรียน-เพิ่มเวลำรู้ 
                   นางอภิญญา เที่ยงธรรม     ผู้รับผิดชอบ 



 

                                 ๓๙ 
 

 ๘.๖  งำนเศรษฐกิจพอเพียง 
        นายสิริมาศ  ราชภักดี   ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๗  งำนโรงเรียนปลอดบุหรี่/โรงเรียนสีขำว 
                  นายสุกิจ  อุทุมภา     ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๘  งำนโรงเรียนธนำคำร 
                  นางสาวปัทมาพร  ภูกาบิล    ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๙  งำนโรงเรียนคุณธรรม 
                  นางนงลักษณ์  จันสุภีร์   ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๑๐  งำนถนนปลอดภัยในโรงเรียน RSC  
                  นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน   ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๑๑  งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
                  นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน  ผู้รับผิดชอบ 
 ๘.๑๒  งำนโรงเรียน ๑ ต ำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ 
        นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า   ผู้รับผิดชอบ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เต็มความสามารถตาม
บทบาทหน้าที่ที่ปรากฏ เพ่ีอให้เกิดผลดีต่อทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือที่จะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๖   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                               
 
 (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 


