
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ 
ที ่111 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่พิเศษนอกเหนืองำนสอน 
----------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อ านาจตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดจนผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือการสอน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 1. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. นายปรมินทร์ บุญพันธ์    ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

     1.1 งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 นางสาวรุ่งรัสมี รุ่งเรือง    หัวหน้างาน 

1.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิชำกำร 
 1. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวรัชนวีรรณ ขัดบง    เจ้าหน้าที่ 
 3. นางเตือนตา  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 

 1.2.1 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      1. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด  หัวหน้างาน 
      2. นางปัทมาวดี  สุริต   เจ้าหน้าที่ 
      3. นายกฤษณะ  สุริต   เจ้าหน้าที่ 
      4. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    เจ้าหน้าที่ 
         4.1 นางชญานิษฐ ์ ภัสสรเจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         4.2 นายนรวีร ์ มูลสัน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
         4.3 นางราตร ี พงษ์เสือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
         4.4 นายวุฒิไกร อุยตระกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
         4.5 นางสาวกนกรัตน์  ตังควุฒิวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         4.6 นางเตือนตา ยอดนครจง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
         4.7 นายจิรวัฒน ์ พงษ์พานิช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
         4.8 นางนัฐพร ชาวด่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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 1.2.2 งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
          -งำนพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      1. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    หัวหน้างาน 
      2. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   เจ้าหน้าที่ 
      3. นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์   เจ้าหน้าที่ 
                -งำนจัดตำรำงเรียน 
       1. นายกฤษณะ  สุริต    หัวหน้างาน 
       2. นางปัทมาวดี  สุริต    เจ้าหน้าที่ 

 1.2.3 งำนกิจกรรมเพิ่มรู้ 
      1.  นางปัทมาวดี สุริต    หัวหน้างาน 
      2. นางสาวอริสรา ค าปัญญา   เจ้าหน้าที่ 
      3.  นายกฤษณะ  สุริต    เจ้าหน้าที่ 
 1.2.4 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำสื่อนวัตกรรม 
      1. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   หัวหน้างาน 
      2. นางปัทมาวดี  สุริต    เจ้าหน้าที่ 
      3. นายชัยวัฒน์          ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 
      4. นายภูวดล            นนท์นันทภูมิ   เจ้าหน้าที่ 
      5. นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง   เจ้าหน้าที่ 

 1.2.5 งำนนิเทศกำรศึกษำ/ห้องเรียนคุณภำพ 
      1. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   หัวหน้างาน 
      2. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   เจ้าหน้าที่ 
      3. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    เจ้าหน้าที่ 

 1.2.6 งำนรับนักเรียน 
      1. นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    เจ้าหน้าที่ 
      3. นางเตือนตา  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 

 1.2.7 งำนห้องสมุดและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
      1. นางเตือนตา  ยอดนครจง   หัวหน้างาน 
      2. นายภูวดล            นนท์นันทภูมิ   เจ้าหน้าที่ 
      3. นางสาวอริสรา ค าปัญญา   เจ้าหน้าที่ 
      4. นางสาวรุ่งรัสมี รุ่งเรือง   เจ้าหน้าที่ 
      5. นางสาวอารียา ยามา    เจ้าหน้าที่ 

 1.2.8 งำนขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้น 
      1. นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์  หัวหน้างาน 
      2. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   เจ้าหน้าที่ 
      3.  นายปรมินทร์ บุญพันธ์   เจ้าหน้าที่ 
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       1.2.9 งำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
      1. นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      2. นายนรวีร์  มูลสัน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
      3. นางราตรี  พงษ์เสือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
      4. นายวุฒิไกร  อุยตระกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      5. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      6. นางเตือนตา  ยอดนครจง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      7. นายจิรวัฒน์  พงษ์พานิช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      8. นางนัฐพร  ชาวด่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.3 งำนทะเบียนและวัดผล/แผนงำนวิชำกำร 
 1. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง     เจ้าหน้าที่ 
 3. นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์    เจ้าหน้าที่ 

 1.3.1 งำนทะเบียนและวัดผล/งำนเทียบโอนผลกำรเรียน 
      1. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    เจ้าหน้าที่ 
      3. นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์   เจ้าหน้าที่ 
      4. นางเตือนตา  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 

 1.3.2 งำนแผนงำนวิชำกำรและพัสดุวิชำกำร 
      1. นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์  หัวหน้างาน 
      2. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   เจ้าหน้าที่ 
      3. นางปัทมาวดี  สุริต    เจ้าหน้าที่ 
      4. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   เจ้าหน้าที่ 

        1.3.3 งำน GPA และ O-NET 
      1. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    หัวหน้างาน 
      2. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   เจ้าหน้าที่ 
      3. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   เจ้าหน้าที่ 

 1.3.4 งำนนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
      1. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    หัวหน้างาน 
      2. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   เจ้าหน้าที่ 
      3. นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์   เจ้าหน้าที่ 
      4. นางสาวอริสรา ค าปัญญา   เจ้าหน้าที่ 

1.4 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและสนับสนุนงำนวิชำกำร 
 1. นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวอริสรา ค าปัญญา    เจ้าหน้าที่ 
 3. นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง    เจ้าหน้าที่ 

 1.4.1 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
      นายภูวดล นนท์นันทภูมิ    หัวหน้างาน 
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 1.4.2 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
      1. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข ์   หัวหน้างาน 
      2. นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 
      3. นางเตือนตา  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 

 1.4.3 งำนกิจกรรมลูกเสือ 
      1. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้   หัวหน้างาน 
      2. นายวุฒิไกร  อุยตระกูล   เจ้าหน้าที่ 

 1.4.4 งำนกิจกรรมยุวกำชำด 
      1. นางสาวศุจินธร      สพัุนสร   หัวหน้างาน 
      2. นายนรวีร์             มูลสัน    เจ้าหน้าที่ 
       1.4.5 กิจกรรมชุมนุมวิชำกำร 
      1. นายกฤษณะ  สุริต    หัวหน้างาน 
      2. นางปัทมาวดี  สุริต    เจ้าหน้าที่ 

 1.4.6 งำนแนะแนวกำรศึกษำ 
      1. นางสาวอริสรา ค าปัญญา   หัวหน้างาน 
      2. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   เจ้าหน้าที่ 
      3. นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 

 1.4.7 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ (DMC) และส ำมะโนผู้เรียน 
      1. นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    เจ้าหน้าที่ 
      3. นางเตือนตา  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 
      4. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   เจ้าหน้าที่ 

 1.4.8 งำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำรแก่ชุมชน 
      1. นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง   หัวหน้างาน 
      2. นางเตือนตา  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 
      3. นายกฤษณะ  สุริต    เจ้าหน้าที่ 
      4. นางปัทมาวดี  สุริต    เจ้าหน้าที่ 

1.5 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 1. นายปรมินทร์  บุญพันธ์    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร    เจ้าหน้าที่ 
 3. นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม    เจ้าหน้าที่ 

 1.5.1 งำนก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 
      1. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร   หัวหน้างาน 
      2. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   เจ้าหน้าที่ 

 1.5.2 งำนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
      นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม   หัวหน้างาน 
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 1.5.3 งำนจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
      1. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง    เจ้าหน้าที่ 

 1.5.4 งำนกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
      1. นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร   เจ้าหน้าที่ 

 1.5.5 งำนตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำ 
      1. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม   เจ้าหน้าที่ 

 1.5.6 งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
      1. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร   เจ้าหน้าที่ 

 1.5.7 รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี (SAR) 
      1. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร   หัวหน้างาน 
      2. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   เจ้าหน้าที่ 
      3. นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด   เจ้าหน้าที่ 

 1.5.8 งำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
      1. นายปรมินทร์ บุญพันธ์   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร   เจ้าหน้าที่ 

2.  กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     1. นางลัดดาวัลย ์ เดชโนนสังข์     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์     ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 2.1 งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   1. นางลัดดาวัลย ์ เดชโนนสังข ์    หัวหน้างาน 
  2. นางกาญจนา  ธรรมมี    เจ้าหน้าที่ 

 2.1.1 ค่ำรักษำพยำบำล 
                    1. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข ์                 หวัหน้างาน 
      2. นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์ เจ้าหน้าที่ 
      3. นางกาญจนา ธรรมมี เจ้าหน้าที่ 

           2.1.2 ค่ำกำรศึกษำบุตร 
                    1. นางกาญจนา ธรรมมี                        หวัหน้างาน 
      2. นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด เจ้าหน้าที่ 
      3. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข ์                  เจ้าหน้าที่ 

 2.2 งำนนโยบำยและแผนงำน 
   2.2.1 งำนจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณ 
  2.2.2 งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
  2.2.3 กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
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  2.2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
  2.2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
      1. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม   หัวหน้างาน 
      2. นางนัฐพร   ชาวด่าน   เจ้าหน้าที่ 

  2.2.6 กำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
        นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม   หัวหน้างาน 

  2.2.7 กำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
        นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข ์   หัวหน้างาน 

2.3 งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
   1. นางยุพดี     อ่อนฤทธิ์   หัวหน้างาน 
   2. นางสาววิชุดา   หงษ์ค า   เจ้าหน้าที่ 
   3. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง   เจ้าหน้าที่ 
   4. นางสาวอารียา  ยามา    เจ้าหน้าที่ 

   2.3.1 กำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ 
   1. นางสาววิชุดา  หงษ์ค า   หัวหน้างาน 
   2. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง   เจ้าหน้าที่ 
   3. นางสาวอารียา ยามา    เจ้าหน้าที่ 

   2.3.2 กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง                                
ที่ใช้เงินงบประมำณ 

      1. นางยุพดี    อ่อนฤทธิ์   หัวหน้างาน 
   2. นายจิรวัฒน์  พงษ์พานิช   เจ้าหน้าที่ 
   3. นายวุฒิไกร  อุยตระกูล   เจ้าหน้าที่ 
   2.3.3 กำรจัดหำพัสดุ 
   1. นางยุพดี    อ่อนฤทธิ์   หัวหน้างาน 
   2. นางสาววิชุดา  หงษ์ค า   เจ้าหน้าที่ 
   3. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง   เจ้าหน้าที่ 

   2.3.4 กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจ้ำง 
   1. นางยุพดี    อ่อนฤทธิ์   หัวหน้างาน 
   2. นางสาววิชุดา  หงษ์ค า   เจ้าหน้าที่ 
   3. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง   เจ้าหน้าที่ 

   2.3.5 กำรควบคุม บ ำรุงรักษำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   1. นางยุพดี    อ่อนฤทธิ์   หัวหน้างาน 
   2. นางสาววิชุดา  หงษ์ค า   เจ้าหน้าที่ 
   3. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง   เจ้าหน้าที่ 
    4. นางสาวอารียา ยามา    เจ้าหน้าที่ 
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   2.3.6 กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
   1. นางสาววิชุดา  หงษ์ค า   หัวหน้างาน 
   2. นางยุพดี    อ่อนฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ 
    3. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง   เจ้าหน้าที่ 
    4. นางสาวอารียา ยามา    เจ้าหน้าที่ 

 2.4 งำนบริหำรงำนกำรเงินสินทรัพย์ 
   2.4.1 กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 
       ๑. นางสาวอาภาภรณ์   กวนขุนทด   หัวหน้างาน 

      ๒. นางพัฒนา    สัตย์ชาพงษ์   เจ้าหน้าที่ 
      ๓. นางกาญจนา  ธรรมมี   เจ้าหน้าที่  

   2.4.2 กำรน ำเงินส่งคลัง 
      ๑. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข ์   หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาวอาภาภรณ์   กวนขุนทด   เจ้าหน้าที่ 

        ๓. นางกาญจนา   ธรรมมี   เจ้าหน้าที่ 
   2.4.3 กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
       ๑. นางกาญจนา    ธรรมมี   หัวหน้างาน 
       ๒. นางสาวอาภาภรณ์  กวนขุนทด   เจ้าหน้าที่ 
   2.4.4 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
       ๑. นางสาวอาภาภรณ์   กวนขุนทด   หัวหน้างาน 
       ๒. นางกาญจนา    ธรรมมี   เจ้าหน้าที่ 
  2.4.5 กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรำยงำน 
       ๑. นางกาญจนา    ธรรมมี   หัวหน้างาน 
       ๒. นางสาวอาภาภรณ์  กวนขุนทด   เจ้าหน้าที่ 
  2.4.6 งำนค่ำสำธำรณูปโภค 
      ๑. นางกาญจนา  ธรรมมี   หัวหน้างาน  
      ๒. นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด   เจ้าหน้าที่ 

      2.5 งำนควบคุมเงินทดรองรำชกำร 
 ๑. นางลัดดาวัลย ์  เดชโนนสังข ์   หัวหน้างาน 

  ๒. นางกาญจนา     ธรรมมี   เจ้าหน้าที่ 
  ๓. นางสาวอาภาภรณ์  กวนขุนทด   เจ้าหน้าที่ 

 2.๖ งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
  1. นางสาวกนกรัตน์  ตังควุฒิวิจิตร   หัวหน้างาน 
  2. นางพัฒนา   สัตย์ชาพงษ์   เจ้าหน้าที่ 

 2.๗ งำนบัญชีและกำรเงินระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
  1. นางสาวอาภาภรณ์  กวนขุนทด   หัวหน้างาน 
  2. นางพัฒนา   สัตย์ชาพงษ์   เจ้าหน้าที่ 
         3. นางกาญจนา   ธรรมมี   เจ้าหน้าที่ 
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 2.๘ งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
  1. นางพัฒนา   สัตย์ชาพงษ์   หัวหน้างาน 
  2. นางรุ่งนะภา   กิจสุวรรณ   เจ้าหน้าที่ 

 2.๙ งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
  1. นายปรมินทร์  บุญพันธ์   หัวหน้างาน 
  2. นางสาวอริสรา  ค าปัญญา   เจ้าหน้าที่ 

 2.๑๐ งำนระบบควบคุมภำยใน 
  1. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม   หัวหน้างาน 
  2. นางนัฐพร   ชาวด่าน   เจ้าหน้าที่ 

3. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  1. นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2. นางสาวน้ าฝน เขมะสุนะ     ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3.1 งำนธุรกำรและสำรบรรณโรงเรียน  
  1. นางสาวรุ่งรัสมี รุ่งเรือง    หัวหน้างาน 
  2. นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์    เจ้าหน้าที่ 

3.2 งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐำนะ  
  3.2.1 กำรจัดสรรอัตรำก ำลัง 
  3.2.2 งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
  3.2.3 กำรขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐำนะ/กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง 
  1. นางนัฐพร  ชาวด่าน   หัวหน้างาน 
  2. นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์   เจ้าหน้าที่ 
   3. นางสาวน้ าฝน เขมะสุนะ   เจ้าหน้าที่ 

 3.3 งำนทะเบียนประวัติบุคลำกร 
  3.3.1 จัดท ำระบบและทะเบียนประวัติ 
  3.3.2 กำรขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
  1. นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์   หัวหน้างาน 
     2. นางสาวน้ าฝน  เขมะสุนะ                     เจ้าหน้าที่ 

            3.3.3 กำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 3.3.4 กำรลำ 
 3.3.5 กำรขอ/ต่อใบประกอบวิชำชีพครู/ผู้บริหำร 
 3.3.6 กำรขอมีบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
 3.3.7 งำนสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
       1. นางสาวน้ าฝน เขมะสุนะ                     หัวหน้างาน 
   2. นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์   เจ้าหน้าที่ 

3.4 งำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน/งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
 3.4.1 กำรพัฒนำครูและบุคลำกร 

 3.4.2 กำรเลื่อนเงินเดือนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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 3.4.3 กำรส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
  1. นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์   หัวหน้างาน 
  2. นางสาวน้ าฝน เขมะสุนะ   เจ้าหน้าที่ 
  3. นางนัฐพร  ชาวด่าน   เจ้าหน้าที่ 
  4. นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์   เจ้าหน้าที่ 

 3.5 งำนเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ  
  3.5.1 กำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3.5.2 กำรแสดงควำมยินดีในโอกำสต่ำงๆ 
  3.5.3 กำรเกษียณอำยุรำชกำร 
   1. นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง   หัวหน้างาน 
   2. นางเตือนตา  ยอดนครจง   เจ้าหน้าที่ 
   3. นายกฤษณะ  สุริต    เจ้าหน้าที่ 
   4. นางปัทมาวดี  สุริต    เจ้าหน้าที่ 

4. กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 1. นายจิรวัฒน ์ พงษ์พานิช     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. นางวิไลวรรณ์ จิตมณี      ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 4.1 งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
  นางวิไลวรรณ์ จิตมณี      หัวหน้างาน 

  4.1.1 งำนประชำสัมพันธ์ 
        1. นายวุฒิไกร  อุยตระกูล   หัวหน้างาน 
        2. นางวิไลวรรณ์ จิตมณี    เจ้าหน้าที่ 
        3. นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม   เจ้าหน้าที่ 

  4.1.2 งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
        1. นางวิไลวรรณ์ จิตมณี    หัวหน้างาน 
        2. นายจิรวัฒน์    พงษ์พานิช   เจ้าหน้าที่ 

  4.1.3 งำนธนำคำรโรงเรียน 
        นายนรวีร์  มูลสัน    หัวหน้างาน 

  4.1.4 งำนชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำและครู 
       1. นายจิรวัฒน์    พงษ์พานิช   หัวหน้างาน 
       2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี    เจ้าหน้าที่ 
       3. นางยุพดี  อ่อนฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ 

  4.1.5 งำนสัมพันธ์ชุมชน 
       1. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี    หัวหน้างาน 
       2. นายสมนึก  มูลกะกุล   เจ้าหน้าที่ 
       3. นายจิรวัฒน์  พงษ์พานิช   เจ้าหน้าที่ 
       4. นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย   เจ้าหน้าที่ 
       5. นายวุฒิไกร  อุยตระกูล   เจ้าหน้าที่ 
       6. นางสาวศุจินธร สุพันสร   เจ้าหน้าที่ 
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 4.2 งำนอำคำรสถำนที่ 
  4.2.1 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม/งำนบริหำรจัดกำรขยะ/บ้ำนพักครู 
      1. นายสมนึก   มูลกะกุล   หัวหน้างาน 
      2. นายวุฒิไกร   อุยตระกูล   เจ้าหน้าที่ 
      3. นายจิรวัฒน์   พงษ์พานิช   เจ้าหน้าที่ 
      4. นางสาวศุจินธร สุพันสร   เจ้าหน้าที่ 
      5. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้   เจ้าหน้าที่ 
      6. นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง   เจ้าหน้าที่ 
      7. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี    เจ้าหน้าที่ 
      8. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ   เจ้าหน้าที่ 
      9. นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย   เจ้าหน้าที่ 

  4.2.2 งำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 
       1. นายจิรวัฒน์  พงษ์พานิช   หัวหน้างาน 
       2. นายสมนึก   มูลกะกุล   เจ้าหน้าที่ 

  4.2.3 งำนยำนพำหนะ 
       1. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้   หัวหน้างาน 
       2. นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง   เจ้าหน้าที่  

  4.2.4 งำนโสตทัศนศึกษำ/Website  
       1. นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง   หัวหน้างาน 
       2. นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ   เจ้าหน้าที่ 
       3. นายนลทวัฒน ์ พันธุ์เฮง   เจ้าหน้าที่ 

 4.3 งำนกิจกำรนักเรียน 
  นางราตรี  พงษ์เสือ     หัวหน้างาน 

  4.3.1 งำนปกครองนักเรียน 
       1. นางราตรี  พงษ์เสือ   หัวหน้างาน 
       2. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้   เจ้าหน้าที่ 
       3. นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง   เจ้าหน้าที่ 
       4. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ   เจ้าหน้าที่ 
       5. นายจิรวัฒน์   พงษ์พานิช   เจ้าหน้าที่ 
       6. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข ์   เจ้าหน้าที่ 

  4.3.2 งำนส่งเสริมประชำธิปไตย และกิจกรรมสภำนักเรียน 
       1. นายปริญญา  อินสว่าง   หัวหน้างาน 
       2. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้   เจ้าหน้าที่ 

  4.3.3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       1. นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย   หัวหน้างาน 
       2. นางราตรี  พงษ์เสือ   เจ้าหน้าที่ 
       3. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี    เจ้าหน้าที่ 
 



11 
 

 
 

  4.3.4 งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
       1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ   หัวหน้างาน 
       2. นางราตรี  พงษ์เสือ   เจ้าหน้าที่ 

  4.3.5 งำนป้องกันแก้ไขสำรเสพติด และ TO BE NUMBER ONE 
       1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ   หัวหน้างาน 
       2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร   เจ้าหน้าที่ 
       3. นายปริญญา  อินสว่าง   เจ้าหน้าที่ 
       4. นางราตรี  พงษ์เสือ   เจ้าหน้าที่ 

  4.3.6 งำนห้องพยำบำลและส่งเสริมสุขอนำมัยนักเรียน 
       1. นางสาวศุจินธร  สุพันสร   หัวหน้างาน 
       2. นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย   เจ้าหน้าที่ 

 4.3.7 สถำนศึกษำปลอดภัย/ขับข่ีปลอดภัย 
       1. นายจิรวัฒน์  พงษ์พานิช   หัวหน้างาน 
       2. นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง   เจ้าหน้าที่ 
       3. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้   เจ้าหน้าที่ 

  4.3.8 เวรประจ ำวัน 
        นางราตรี   พงษ์เสือ   หัวหน้างาน 
  4.3.9 งำนเวรยำมกลำงคืนและวันหยุดรำชกำร  
          1. นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์   หัวหน้างาน 
       2. นางสาวน้ าฝน  เขมะสุนะ   เจ้าหน้าที่ 
       3. นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์   เจ้าหน้าที่ 

 4.4 งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรและโรงอำหำร 
  1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ    หัวหน้างาน 
  2. นางพัฒนา  สัตย์ชาพงษ์    เจ้าหน้าที่ 
  3. นางยุพดี  อ่อนฤทธิ์     เจ้าหน้าที่ 
  4. นายปริญญา  อินสว่าง    เจ้าหน้าที่ 
  5. นางสาวศุจินทร สุพันสร    เจ้าหน้าที่ 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ ทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ ประยุกต์ พัฒนา สร้างสรรค์งาน ตามภาระ หน้าที่ขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อโรงเรียนและทางราชการ 

   ทั้งนี ้ตั้งแต่ บัดนีเ้ป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

    (นายไพโรจน์   วชิรินทราวัฒน์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 


