
 

 

 

 
 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 
ที่ 109 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารทั่วไป ประจ าปกีารศึกษา 2565 
------------------------ 

 

เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการกลุ่มบรหิารทั่วไป ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพอาศัย
อ านาจตามค าสัง่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1/2546 ลงวันที ่7 กรกฎาคม 2546 จึงแต่งตัง้
บุคลากรปฏิบัตงิานกลุม่บริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี ้

1.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 นายใจ    ยอดด าเนิน  ประธานกรรมการ 
     นายนพดล   คงป้อม    รองประธานกรรมการ 
 นายพิทยา   รอดสุนทรา   กรรมการ 
 นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล   กรรมการ 
 นายช่วงศิลป์    บัวสอน    กรรมการ 
 นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา   กรรมการ 
 นางธนิตตา   รอดสุนทรา   กรรมการ 
 นางทัศนีย์  สุธัมโม   กรรมการ  

                          นายไพฑูรย์   จันทร์ศิลานุรกัษ์  กรรมการ  
                           นายจ าเนียร    เนียมจันทร ์  กรรมการ  
                           ว่าที่ร้อยตรสีินธพ  พีรวรพฒัน ์  กรรมการ  
                     นางสาวกฤติกา  ทิมแสน    กรรมการ 
            นายศักรินทร ์  สืบสอน   กรรมการและเลขานุการ 
            นางพัทธนันท์   เกตุชม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวกชกร  ละจา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        มีหน้าที ่-  ก าหนดนโยบาย วางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรกึษาการด าเนินงาน 
กลุ่มบรหิารทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  2.  กลุ่มบริหารท่ัวไป 

นายพิทยา  รอดสุนทรา  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
นายไพฑูรย์   จันทร์ศิลานุรกัษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นายศักรินทร ์  สืบสอน   เลขานุการกลุม่บริหารทั่วไป 

  มีหน้าที ่- วางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานกลุ่มบรหิารทั่วไป ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
         /3.  กลุม่งาน...   
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  3.  กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
นายศักรินทร ์  สืบสอน  หัวหน้า 
นางพัทธนันท์   เกตุชม      ผู้ช่วย 
นางสาวกชกร  ละจา     ผู้ช่วย 

  มีหน้าที ่-  วางแผนและด าเนินการงานสารบรรณ งานพสัดุ งานสารสนเทศ งานควบคุม 
ภายในกลุ่ม  งานแผนงานกลุ่ม งานประกันคุณภาพกลุ่ม และงานนิเทศภายในกลุ่มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
การปฏิบัตงิาน 
 
  4.  กลุม่งานธุรการ  

นางพัทธนันท ์  เกตุชม  หัวหน้า 
นางสาวกชกร  ละจา     ผู้ช่วย 
นางสาวกมลวรรณ สาตศิลป์  ผู้ช่วย 
นางสาววิรัลพัชร  ฉวีไทย  ผู้ช่วย 
นางสาวโชติกา  สีกาวี  ผู้ช่วย   

  มีหน้าที ่-  วางแผนและด าเนินการงานธุรการ งานธุรการโรงเรียน งานสารบรรณโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
  5.  กลุม่งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

นายไพฑูรย์    จันทร์ศิลานุรกัษ์ หัวหน้า 
นายพิทยา  รอดสุนทรา ผู้ช่วย 
นายเจษฎา   ฟูมั่น  ผู้ช่วย 
นายศักรินทร์            สืบสอน            เลขานุการ  

  มีหน้าที ่-  วางแผนและด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน         

   5.1  งาน ZERO WASTE 
นายศักรินทร์            สืบสอน  หัวหน้า 
นางทัศนีย์  สุธัมโม  ผู้ช่วย 
นายช่วงศิลป์    บัวสอน  ผู้ช่วย 
นายจ าเนียร    เนียมจันทร ์ ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรสีินธพ  พีรวรพฒัน ์ ผู้ช่วย 
นายศิวพงษ์   กาวิน  ผู้ช่วย 
นายพันธวัช  เนื่องวัง            ผู้ช่วย 
นายฤชากร   เพ็งสว่าง ผู้ช่วย 
ครูประจ าห้องเรียน   ผู้ช่วย 
นายเจษฎา    ฟูมั่น  เลขานุการ 

   มีหน้าที ่-  จัดท าแผนการดูแล บ ารุงรักษาอาคารเรียน ห้องเรียน ใหม้ีความสะอาด  
ปลอดภัยใช้การได้สม่ าเสมอ ตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
 
         5.2  งานพนักงาน… 
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5.2  งานพนักงานบริการและลูกจ้าง 
นายไพฑูรย์    จันทร์ศิลานุรกัษ์ หัวหน้า 
นายพิทยา    รอดสนทุรา ผู้ช่วย 
นายศักรินทร์            สืบสอน  เลขานุการ 

   มีหน้าที ่-  วางแผนงานการรับพนักงานบรกิารและลกูจ้าง ควบคุม ดแูล ก ากับ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานบรกิารและลกูจ้าง ตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

 

5.3  งานบ้านพักครู 
ว่าที่ร้อยตรสีินธพ   พีรวรพฒัน ์ หัวหน้า 
นายศักรินทร์           สืบสอน  ผู้ช่วย 
นางสาวรัชนก   จินะตา  ผู้ช่วย 
นายอัษฏาวุธ   เสนแก้ว  ผู้ช่วย 
นายศิวพงษ์     กาวิน        เลขานุการ 

มีหน้าที ่-  วางแผนการอยู่อาศัย ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามการเข้าอยู่อาศัย 
บ้านพักครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

5.4  งานบ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค 
นายไพฑูรย ์  จันทร์ศิลานุรกัษ์ หัวหน้า 
นายพิทยา    รอดสุนทรา ผู้ช่วย 
นายช่วงศิลป์    บัวสอน  ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรสีินธพ   พีรวรพฒัน ์ ผู้ช่วย 
นางทัศนีย์    สุธัมโม           ผู้ช่วย 
นายจ าเนียร    เนียมจันทร ์ ผู้ช่วย 
นายศิวพงษ์    กาวิน  ผู้ช่วย 

 นายทะวี   ทาแว่น  ผู้ช่วย 
นายสมชาย    พุดเสียง  ผู้ช่วย 
นางสมปอง   ต่ายโพธ์ิ  ผู้ช่วย 
นายศักรินทร์            สืบสอน  เลขานุการ 
นายเจษฎา  ฟูมั่น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่-  วางแผนการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใช้ 
 ให้มีความสะอาด  ปลอดภัย สวยงาม พรอ้มใช้บรกิารอยูเ่สมอ และปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานการปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครัด 
  6.  กลุ่มงานบริการสาธารณะ 
   นายพิทยา  รอดสุนทรา หัวหน้า 

นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา ผู้ช่วย 
นางสาวกชกร  ละจา     ผู้ช่วย 
นายศักรินทร์            สืบสอน  เลขานุการ 
      /มีหน้าที่... 
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มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

   6.1  งานประชาสัมพันธ ์
นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา หัวหน้า 
นายจ าเนียร    เนียมจันทร ์ ผู้ช่วย 
นางสาวสมเพชร   แตงบุญรอด ผู้ช่วย 
นางสาวกมลวรรณ สาตศิลป ์ ผู้ช่วย 
นายฤชากร  เพ็งสว่าง  ผู้ช่วย 
นายศักรินทร์            สืบสอน        ผู้ช่วย 
นางสาววิภาวรรณ  ค ามงคล  ผู้ช่วย 
นางสาวรัชนก    จินะตา   เลขานุการ 
นายผดุงเกียรต ิ  ปานแดง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

6.2 งานโภชนาการ 
นายพิทยา    รอดสุนทรา   หัวหน้า 
นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา ผู้ช่วย 
นางจันทร์ค า  ปินตาใส  ผู้ช่วย 
นางสาวกฤติกา  ทิมแสน  ผู้ช่วย 
นายไพฑูรย ์  จันทร์ศิลานุรกัษ์ ผู้ช่วย 
นางสาวรัชนก   จินะตา  เลขานุการ 

มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

       

6.3  งานอนามัยโรงเรียน   
นางสาวกฤติกา   ทิมแสน  หัวหน้า 
นางสาวกันธิมา  ค าภิระแปง ผู้ช่วย 
นายสิทธิชัย  เที่ยงเอม ผู้ช่วย 
นางทัศนีย ์  สุธัมโม  เลขานุการ 

มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

6.4  งานห้องสมุด 
นางสาวกชกร  ละจา     หัวหน้า 
นายจ าเนียร    เนียมจันทร ์ ผู้ช่วย 
นายพิทยา    รอดสุนทรา ผู้ช่วย 

/นายพันธวัช... 
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นายพันธวัช  เนื่องวัง   เลขานุการ 
มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

6.5  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
นายจ าเนียร  เนียมจันทร ์ หัวหน้า 
นายช่วงศิลป ์  บัวสอน  ผู้ช่วย 
นายไพฑูรย ์  จันทร์ศิลานุรกัษ์ ผู้ช่วย 
นายศักรินทร ์  สืบสอน  ผู้ช่วย 
นายเจษฎา   ฟูมั่น   ผู้ช่วย 
นายฤชากร   เพ็งสว่าง  ผู้ช่วย 
นายอิสรพงษ์    ใจคนอง  เลขานุการ 

มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

6.6  งานยานพาหนะ 
นายพิทยา    รอดสุนทรา หัวหน้า 
ว่าที่ร้อยตรสีินธพ   พีรวรพฒัน ์ ผู้ช่วย 
นายช่วงศิลป์    บัวสอน  ผู้ช่วย 
นายศิวพงษ์    กาวิน  ผู้ช่วย 
นายไพฑูรย ์  จันทร์ศิลานุรกัษ์ ผู้ช่วย 
นายเจษฎา  ฟูมั่น  ผู้ช่วย 
นางสาวรัชนก   จินะตา   ผู้ช่วย 
นายศักรินทร ์  สืบสอน  เลขานุการ 

 

มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

7.  กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
นายพิทยา  รอดสุนทรา หัวหน้า 
นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล ผู้ช่วย 
นางกัลยา   ธีระเชีย  ผู้ช่วย        

นายจ าเนียร  เนียมจันทร ์ ผู้ช่วย  
นายช่วงศิลป์    บัวสอน  ผู้ช่วย 
นางขนิษฐา    สุวรรณปัญญา  ผู้ช่วย 
นางสาวสมเพชร   แตงบุญรอด ผู้ช่วย 
นายผดุงเกียรติ    ปานแดง  ผู้ช่วย 
นางกาญจนา    เพ็งสิน  ผู้ช่วย 

/นางสาวรัชนก.... 
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นางสาวรัชนก  จินะตา  ผู้ช่วย 
นางธนิตตา    รอดสุนทรา เลขานุการ 

มีหน้าที ่-  วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  2565 
 
 
 
 

(นายใจ  ยอดด าเนิน) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรยีนสามเงาวิทยาคม 
 


