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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม 

ที่    ๐๔๕  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง มอบหมำยภำรกิจงำนบริหำรโรงเรียน ๔ ด้ำน  

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

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างการบริหาร ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยให้

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่เป็นองค์บริหารสูงสุด  โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นกรรมการ

และเลขานุการโดยต าแหน่งและให้โรงเรียนบริหารจัดการด้วยตนเองทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหาร

งบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ      

พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗        

จึงแต่งตั้งให้บุคลากรครูของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการ รับผิดชอบงานในหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

  ๑. นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวปนัดดา      ปานบุตร  รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายชยาพล   แป้นจันทร์  กรรมการ 

  ๔. นางสาวศุภร   ทาต่อย   กรรมการ 

  ๕. นางเรณ ู   บุญอินทร์  กรรมการ 

  ๖. นางปรางทิพย์   เต็มสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก ตลอดจนดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่ม

บริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน  

๒. กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

 นำงสำวปนัดดำ     ปำนบุตร 

          รองผู้อ ำนวยกำรบริหำรวิชำกำร 

นำงเรณู          บุญอินทร์  หัวหน้ำกลุ่มงำน 

 ๒.๑ กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร  

 มีหน้ำที่ วางแผนงานด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาทางกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล

ประเมินผล  การเทียบโอน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้          

การวิจัยเพ่ือการศึกษา คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย จัดท ากรอบในการด าเนินงานปฏิทินวิชาการ ตารางสอน ตลอดจนดูแล นิเทศและก ากับ

ติดตาม 



    ๒ 

 

 ๑. นางเรณู          บุญอินทร์  หัวหน้างาน 

 ๒. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการ 

  ๓  นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการ 

  ๔. นายธนภัทร   ชัยชนะ   กรรมการ 

  ๕. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

 ๑) งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

 มีหน้ำที่ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

 ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ๑. นางปิยะชาติ   อ้นสาย   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๒.  นางเรณู          บุญอินทร์  กรรมการ 

 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๒. นางสาวศุภร   ทาต่อย   กรรมการ 

  ๓. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการ 

  ๔. นางปรางทิพย์   เต็มสวัสดิ์  กรรมการ 

  ๕. นายธนภัทร   ชัยชนะ   กรรมการ 

 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ๑. นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๒. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการ 

  ๓. นายจิรภัทร   ณีศะนันท์  กรรมการ 

  ๔  นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์  กรรมการ 

  ๕. นายธนภัทร   ชัยชนะ   กรรมการ 

  ๖. นางสาวสุชาดา  ชุมแสง   กรรมการ 

 ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ๑. นายวัชรพล   ฉุยฉาย   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๒. นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย้ม  กรรมการ 

๓. นางสาวสุชาดา  ชุมแสง   กรรมการ 

 ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 . ๑. นายอธิราช   จันแสนตอ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๒. นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ   กรรมการ 
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 ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  ๑. นายกรกช   อ่ าทิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๒. นายชยาพล   แป้นจันทร์  กรรมการ 

 ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

  ๑. นายประสพ   กระพันเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  ๑. นายพิษณ ุ                    สิงห์โสด   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๒. นางสาวบุญมา              ไทยรี่   กรรมการ 

  ๓. นายไมเคลิ   จู๊คส์   กรรมการ 

  ๔. นางสุรัส   จู๊คส์   กรรมการ 

  ๕. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   กรรมการ 

 ๒) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 มีหน้ำที ่ จัดการเรียนการสอนในกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   หัวหน้างาน 

  ๒. นางเรณู          บุญอินทร์  กรรมการ 

  ๓. นายอธิราช   จันแสนตอ  กรรมการ  

  ๔. นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓  กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

  มีหน้ำที่  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สอดคล้องกับ

สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง โดยได้รับความเห็นชองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สังคมชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนี

ชี้วัด คุณภาพการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทกชั้นปี 

  ๑. นางเรณู          บุญอินทร์  หัวหน้างาน 

  ๒. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล   กรรมการ 

  ๓. นางสาวปรางทิพย์    เต็มสวัสดิ์  กรรมการ 

  ๔. นายวัชรพล   ฉุยฉาย   กรรมการ 

  ๕. นายอธิราช   จันแสนตอ  กรรมการ 

  ๖. นายชยาพล    แป้นจันทร์  กรรมการ 

  ๗.  นายประสพ   ประพันธ์เขียว  กรรมการ 

  ๘. นายพิษณ ุ                    สิงห์โสด   กรรมการ 

  ๙. นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการและเลขานุการ 
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 ๒.๔ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  

 มีหน้ำที่ ส่งเสริม ให้ผู้สอนสามารถพัฒนา  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้น

ให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้ การใช้

สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การออกแบบการวัดผลและการประเมินผล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะท่ี

ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ๑. นางเรณู          บุญอินทร์  หัวหน้างาน 

  ๒. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการ 

  ๓. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   กรรมการ  

  ๔. นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการ   

๕. นายธนภัทร   ชัยชนะ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ กำรวัดผล ประเมินผล และกำรด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

 มีหน้ำที่  จัดท าระเบียบวัดผลประเมินผลการเรียน การปรับปรุงและการก ากับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบ   

ส่งเสริมการจัดท าแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  

ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน ด าเนินการรายงานผล

การเรียน และการแก้ไขผลการเรียน  ด าเนินการให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก

สถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  

  ๑ นางปิยะชาติ   อ้นสาย   หัวหน้างาน 

  ๒ นางเรณ ู   บุญอินทร์  กรรมการ 

๓. นายธนภัทร   ชัยชนะ   กรรมการ  

  ๔. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖ กำรวิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

 มีหน้ำที่  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอ านวยความ

สะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ โดยทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ระดับการศึกษา 

  ๑. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   หัวหน้างาน 

  ๒. นางเรณู          บุญอินทร์  กรรมการ 

  ๓. นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการ 

  ๔. นายธนภัทร   ชัยชนะ   กรรมการ 

  ๕. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   กรรมการและเลขานุการ  
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๒.๗ กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งกำรเรียนรู้ 

 ๑) ห้องสมุด 

  มีหน้ำที่   พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยของครูและนักเรียน  จัดตั้ง

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส ารวจ และจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่ง

เรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน 

  ๑. นางเรณ ู   บุญอินทร์  หัวหน้างาน 

  ๒. นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการ  

  ๓. นายพิษณ ุ                    สิงห์โสด   กรรมการ 

  ๔. นายจิรภัทร   ณีศะนันท์  กรรมการ 

๕. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 

๒) งำนห้องเรียนอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ภำษำอังกฤษ  และคณิตศำสตร์ (STEM)         

มีหน้ำที ่ จัดห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้  ให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  

  ๑. นายจิรภัทร   ณีศะนันท์  หัวหน้างาน 

  ๒. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล   กรรมการ 

  ๓. นางสาวบุญมา  ไทยรี่   กรรมการ 

  ๔. นางสาวชมพูนุท     เรือนเครือ  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๘  กำรนิเทศกำรศึกษำ 

  มีหน้ำที่  จัดระบบ ด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษา ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ

สอนของสถานศึกษา 

  ๑ นางสาวปนัดดา  ปานบุตร  หัวหน้างาน 

  ๑. นางเรณู          บุญอินทร์  กรรมการ 

  ๒. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล   กรรมการ 

  ๓. นางสาวชมพูนุท     เรือนเครือ  กรรมการ 

  ๔. นายวัชรพล   ฉุยฉาย   กรรมการ   

  ๕. นายอธิราช   จันแสนตอ  กรรมการ 

  ๖. นายชยาพล    แป้นจันทร์  กรรมการ 

  ๗. นายประสพ   กระพันเขียว  กรรมการ    

  ๘. นายพิษณ ุ                    สิงห์โสด   กรรมการ  

  ๙. นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการและเลขานุการ 

 



    ๖ 

 

๒.๙  งำนแนะแนว งำนรับนกัเรียน และ งำนทะเบียน 

  ๑) งำนแนะแนว งำนรับนักเรียน และงำนปัจฉิมนิเทศ   

มีหน้ำที ่ ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษา  ทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการ

แนะแนว ประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดหาทุนและพิจารณาการมอบทุนการศึกษา จัดหางาน และ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน  ประเมินผล และรายงานผลการจัดระบบงานแนะแนว และ

ผลการด าเนินงานในรอบปี ประสานงานการด าเนินการโรงเรียนในพ้ืนที่เขตบริการ ก าหนดแผน การรับนักเรียน ร่วมมือ

กับองค์กรท้องถิ่นในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

งานแนะแนวระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ๑ นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   หัวหน้างานแนะแนว ม. ต้น 

  ๒.นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการ 

  ๓.นางสาวบุญมา                      ไทยรี่   กรรมการ 

  ๔.นายธนภัทธ    ชัยชนะ   กรรมการ 

  ๕.นายพิษณุ   สิงห์โสด   กรรมการ 

งานแนะแนวระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๑.นางเรณู    บุญอินทร์  หัวหน้างานแนะแนว ม. ปลาย 

  ๒. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการ 

  ๓. นายประสพ   กระพันเขียว  กรรมการ   

  ๔. นายวัชรพล   ฉุยฉาย   กรรมการ 

  ๕. นายจีรภัทธ              ณีศะนันท์  กรรมการ 

  ๒ ) งำนทะเบียน  มีหน้าที่  การจัดท าส ามะโนนักเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาของ

สถานศึกษา การรับนักเรียนเข้าศึกษาและการจัดท าทะเบียนนักเรียน การออกหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียน  การ

จัดท ารายงานการจบการศึกษาของนักเรียน 

  ๑. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   หัวหน้างาน 

  ๒  นางปิยะชาติ   อ้นสาย   กรรมการ 

  ๓. นายธนภัทร   ชัยชนะ   กรรมการ 

๕. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๐ กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ  

 มีหน้ำที่ จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด วางแผน ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบทบทวน ประเมินคุณภาพและจัดท ารายงานการคุณภาพการศึกษา 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

  ๑. นางปิยะชาติ  อ้นสาย   หัวหน้างาน 

  ๒. นายชยาพล  แป้นจันทร์  กรรมการ 



    ๗ 

 

  ๓. นายกรกช  อ่ าทิม   กรรมการ 

  ๔. นายอธิราช  จันแสนตอ  กรรมการ 

  ๕. นางสุรัส  จู๊คส์   กรรมการ 

  ๖. นายธนภัทร  ชัยชนะ   กรรมการ 

  ๗. นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม   กรรมการและเลขานุการ   

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 

  ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล   หัวหน้างาน 

  ๒. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์  กรรมการ 

  ๓. นายประสพ  กระพันเขียว  กรรมการ  

  ๔. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์  กรรมการ 

  ๕. นายวัชรพล  ฉุยฉาย   กรรมการ 

  ๖. นางสาวศุภร  ทาต่อย   กรรมการ    

  ๗. นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ  กรรมการและเลขานุการ     

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  ๑. นางเรณ ู  บุญอินทร์  หัวหน้างาน 

  ๒. นายพิษณุ  สิงห์โสด   กรรมการ 

  ๓. นางสาวบุญมา ไทยรี่   กรรมการ 

  ๔. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ   กรรมการ 

  ๕. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว   กรรมการ 

  ๖. นางสาวมยุรฉัตร    ขวัญแย้ม  กรรมการ 

  ๗. นางสาวศุภลักษณ์ มูลอุด   กรรมการและเลขานุการ  

๒.๑๑ กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

วิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น  

 มีหน้ำที่ ประสานงานกับชุมชนในการน าความรู้เผยแผ่ให้กับชุมชน และให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับ

ชุมชน 

  ๑. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม  หัวหน้างาน 

๒. นางเรณู          บุญอินทร์ กรรมการ 

  ๓. นางปิยะชาติ   อ้นสาย  กรรมการ 

  ๔. นางสุรัส   จู๊คส์  กรรมการ 

  ๕. นายพิษณ ุ                    สิงห์โสด  กรรมการ 

  ๖. นายกรกช   อ่ าทิม  กรรมการ 

  ๗. นายธนภัทร   ชัยชนะ  กรรมการและเลขานุการ 

 



    ๘ 

 

 ๒.๑๒ กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  

 มีหน้ำที ่จัดท าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ ของสถานศึกษา  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

๑. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด  หัวหน้างาน 

๒. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม  กรรมการ 

๓. นางเรณู          บุญอินทร์ กรรมการ 

๔. นางปิยะชาติ   อ้นสาย  กรรมการ 

๕. นายธนภัทร   ชัยชนะ  กรรมการ 

๖. นางสาวศุภานัน  อ่ิมเขียว  กรรมการและเลขานุการ  

 ๒.๑๓ กำรคัดเลือก แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ 

 มีหน้ำที่  พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ  เสนอกรรมการบริหารหลักสูตร ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมกการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นหนังสือที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๑. นางสาวชมพูนุท     เรือนเครือ หัวหน้างาน 

  ๒. นางเรณู          บุญอินทร์ กรรมการ 

  ๓. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล  กรรมการ 

  ๔. นายวัชรพล   ฉุยฉาย  กรรมการ    

  ๕. นายอธิราช   จันแสนตอ กรรมการ 

  ๖. นายชยาพล   แป้นจันทร์ กรรมการ 

  ๗. นายประสพ   กระพันเขียว กรรมการ   

  ๘. นายพิษณ ุ                    สิงห์โสด  กรรมการ  

  ๙. นางปิยะชาติ   อ้นสาย  กรรมการและเลขานุการ  

 ๒.๑๔ งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 มีหน้ำที่  ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  จัดหา สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรในการผลิต พัฒนา จัดหา การบริการ และ

การเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

ติดตามและประเมินผลการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ 

  ๑. นายจิรภัทร   ณีศะนันท์ หัวหน้างาน 

  ๒. นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย้ม กรรมการ 

  ๓. นางปรางทิพย์   เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

  ๔. นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ กรรมการ 

๕. นายธนภัทร   ชัยชนะ  กรรมการ 

  ๖. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด  กรรมการและเลขานุการ 



    ๙ 

 

๒.๑๕ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางเรณู         บุญอินทร์ หัวหน้างาน 

   ๒. นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม  กรรมการ 

    ๓  นางปิยะชาติ  อ้นสาย  กรรมการ 

    ๔. นายธนภัทร  ชัยชนะ  กรรมการ 

    ๕. นางสาวศุภลักษณ ์ มูลอุด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ 

    สถานศึกษา 

๒) จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม 

    ระบบที่ก าหนดไว้ 

๔) รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 

๕) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลาการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 

 นำงสำวปนัดดำ     ปำนบุตร 

          รองผู้อ ำนวยกำรบริหำรงบประมำณ 

นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้ากลุ่มงาน 

มีหน้าที่ดูแล ก ากับติดตาม กลั่นกรอง อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดระบบบริหารองค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงบประมาณต่างๆ ในโรงเรียน

สามารถบริหารจัดการและด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและ

ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่

ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 



    ๑๐ 

 

ขอบข่ำยกลุ่มกำรบริหำรงบประมำณ   มีดังนี้ 

๓.๑  กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรศึกษำ    

ขั้นพื้นฐำน 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  หัวหน้างาน 

      ๒. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

      ๓. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ  

      ๔. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการและเลขานุการ 

                     หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครูนักเรียน       

และสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒)  จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า  และแผนงบประมาณ 

๓)  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็น       

ค าขอตั้งงบประมาณต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๒  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  หัวหน้างาน 

            ๒. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

      ๓. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

      ๔. นางสาวชมพูนุท   เรือนเครือ กรรมการ 

      ๕. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการฯ  ดังนี้ 

๑)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒)  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

๓.๓  กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายเกียรติชัย  สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการ 

       ๒. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

       ๓. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

       ๔. นางเรณู   บุญอินทร์ กรรมการ 

       ๕. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

       ๖. นายชยาพล  แป้นจันทร์ กรรมการ 

 



    ๑๑ 

 

หน้าที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังนี้ 

๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๔  กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  หัวหน้างาน 

            ๒. นางสาวศุภร   ทาต่อย  กรรมการ 

      ๓. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ  

      ๔. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ

สถานศึกษาประเภทที่  ๑ เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ

ด าเนินการต่อไป 

๓.๕  กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้างาน 

                 ๒. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  กรรมการ   

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยังส านักงานเขต            พ้ืนที่

การศึกษา 

๓.๖  กำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวปนัดดา  ปานบุตร หัวหน้างาน 

                 ๒. นางสาวสุรีย์พรรณ   นาคกุล   กรรมการ 

                 ๓. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกไตรมาส 

ภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

๒)  จัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

๓.๗  กำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้างาน 

                 ๒. นายชยาพล  แป้นจันทร์ กรรมการ 



    ๑๒ 

 

                 ๓. นางเรณ ู  บุญอินทร์ กรรมการ 

        ๔. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

       ๕. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

๓)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ

หน่วยงานในสถานศึกษา 

๓.๘  กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้างาน 

                 ๒.  นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

        ๓. นายพิษณ ุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

       ๔. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  กรรมการและเลขานุการ 

                    หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

๒)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

๓)  จัดท าเอกสารหลักฐานการเงิน สรุป รายงาน เผยแพร่ เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษา    

และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.๙  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ หัวหน้างาน 

        ๒. นายพิษณ ุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

        ๓. นางสาวมยุรฉัตร  ชวัญแย้ม กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดท ารายการทรัพยากรเพ่ือเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถิ่นทั้งที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่ เป็นสถาน

ประกอบการ เพ่ือการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจ าได้เกิดการใช้

ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา 

๒)  วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓)  กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการใช้

ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 



    ๑๓ 

 

๔)  ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างทรัพยากร

บุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๕)  ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

๓.๑๐  กำรวำงแผนพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ หัวหน้างาน 

       ๒. นางสาวมยุรฉัตร   ขวัญแย้ม กรรมการ 

       ๓. นางสาวสุชาดา  ชุมแสง    กรรมการ 

       ๔.  นายธนภัทร  ชัยชนะ  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  การวางแผนพัสดุล่วงหน้า ๓ ปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 

๒)  การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้ฝ่าย           

ที่ต้องการใช้พัสดุ จัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา 

คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ส่งให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 

๓)  ฝ่ายที่จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุโดยมี

การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดท าเองแล้ว

จ าน าข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดท าแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา    

๓.๑๑  กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงินงบประมำณ

เพื่อสนองต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ หัวหน้างาน 

       ๒. นางสาวมยุรฉัตร   ขวัญแย้ม กรรมการ 

       ๓. นายพิษณุ    สิงห์โสด    กรรมการ 

       ๔. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

                ๕. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

                ๖. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 



    ๑๔ 

 

๒)  กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้

โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตามความต้องการโดยยึด

หลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

๓.๑๒  กำรจัดหำพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ หัวหน้างาน 

       ๒. นางสาวมยุรฉัตร   ขวัญแย้ม กรรมการ 

       ๓. นางสาวสุชาดา  ชุมแสง     กรรมการ 

       ๔. นายธนภัทรสุดา  ชัยชนะ  กรรมการ 

       ๕. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าสั่งมอบอ านาจของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒)  การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดท ารับบริการ 

๓.๑๓  กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวมยุรฉัตร   ขวัญแย้ม หัวหน้างาน 

       ๒. นางสาวชมพูนุท   เรือนเครือ กรรมการ 

                ๓. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

       ๔. นายพิษณุ    สิงห์โสด    กรรมการ 

      ๕. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

                 ๖. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค 

๒)  ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน 

๓)  ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและให้มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป 

๔)  พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการขึ้นทะเบียน        

เป็นราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็น

กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

๓.๑๔  กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายเกียรติชัย  สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

      ๒. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

      ๓. นางสาวเรณู    บุญอินทร์ กรรมการ 

               ๔. นางปรางทิพย์    เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

               ๕. นางสาวสุรีย์พรรณ   นาคกุล  กรรมการ 



    ๑๕ 

 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด

คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอ พ.ศ.  ๒๕๒๐  โดย

สถานศึกษาสามารถก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบดังกล่าว 

๒)  การปฏิบัติ เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด             

คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยอนุโลม  

๓.๑๕  กำรน ำเงินส่งคลัง 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้างาน 

     ๒. นางสาวสุรีย์พรรณ   นาคกุล  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  การน าเงินส่งคลังให้น าส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอพ.ศ. ๒๕๒๐   หากน าส่งเป็น

เงินสดให้ตั้งคณะกรรมการน าส่งเงินด้วย 

๓.๑๖  กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ   นาคกุล  หัวหน้างาน 

       ๒.  นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  ให้จัดท าบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดท าอยู่เดิม คือ ตามระบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบัญชี

หน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔  

แล้วแต่กรณี 

๓.๑๗  กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ   นาคกุล  หัวหน้างาน 

       ๒. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ ตามระบบ

การควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. ๒๕๑๕ แล้วแต่กรณี 

๒)  จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานก าหนด คือ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

อัตราและวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษา

ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 



    ๑๖ 

 

๓.๑๘  กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล  หัวหน้างาน 

       ๒. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดท าตามแบบที่ก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับ

หน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.๑๙ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้างาน 

      ๒. นางสาวภัทร     โมทิม  กรรมการ 

      ๓. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

       ๔. นางสาวชมพูนุท   เรือนเครือ กรรมการ 

      ๕. นางสาวมยุรฉัตร   ขวัญแย้ม กรรมการ 

      ๖. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ 

    สถานศึกษา 

๒) จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม 

    ระบบที่ก าหนดไว้ 

๔) รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 

๕) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลาการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๗ 

 

๔. กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคลำกร 

 นำงสำวปนัดดำ     ปำนบุตร 

          รองผู้อ ำนวยกำรบริหำรบุคลำกร 

นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

๔.๑  กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นายเกียรติชัย  สังข์จันทร์  ผู้อ านวยการ 

        ๒. นางเรณ ู  บุญอินทร์  กรรมการ 

   ๓. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม   กรรมการ 

๔. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษา 

- จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 

- จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 

- จ านวนพนักงานราชการ 

๒) วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 

๓) จ าท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 

๔) เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 

    พ้ืนฐานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒  กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ ๑.นางสาวปนัดดา  ปานบุตร หัวหน้างาน 

     ๒. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

     ๓. นางเรณู   บุญอินทร์ กรรมการ 

               ๔. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ            

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษาเกี่ยวกับจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามสาขา 

๒) เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    ในสถานศึกษาจ าแนกตามสาขาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



    ๑๘ 

 

๔.๓ กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายเกียรติชัย  สังข์จันทร์  ผู้อ านวยการ 

   ๒. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม   กรรมการ 

๓. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) เสนอความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษาโดยผ่านความเห็นของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

๒) ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้าง 

    ชั่วคราวและพนักงานราชการตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดโดยผ่านความเห็นของกลุ่มเครือข่าย 

    สถานศึกษาด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การ 

    ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์ 

    อักษรแจ้งภาระงานให้แก่อัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 

๔) ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อม 

และพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด 

๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ ทุก ๓ เดือน ตามแบบ 

    ประเมิน ก.ค.ศ.ก าหนดและในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ 

    ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตามมาตรา๕๓ ทราบและในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการ 

    ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  ๒  ครั้ง 

๖) รายงายผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 

    แล้วแต่กรณีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม 

    อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรืเมื่อได้อนุมัติ จากอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๔ กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน  

               ๒. นางสาวภัทร     โมทิม  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์ และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายต่อส านักงานเขต 

    พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย และให้ 

    ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไป 

    ปฏิบัติงาน 



    ๑๙ 

 

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายมา 

    ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

๔) สั่งย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าที่ที่ 

    กฎหมายก าหนด 

๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๕ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายเกียรติชยั    สังข์จันทร์         หวัหน้างาน 

                ๒. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

      ๓. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  กรรมการ 

      ๔. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ         

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ประกาศเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ ให้แก่ข้าราชการครู 

    และบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วไป 

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

    กฎหมายก าหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา 

๓) รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมิน และให้ความเห็นในการเลื่อนขั้น 

    เงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒ พิจารณา 

๔) แจ้งค าสัง่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะ 

ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือน 

๕) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้ง 

๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๖ กำรลำทุกประเภท 

  ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย้ม หวัหน้างาน 

      ๒.  นางสาวศุภานัน  อ่ิมเขียว  กรรมการ  

         ๓. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

         ๔. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

         ๖. นางสาวสชุาดา  ชุมแสง  รรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน เขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามท่ี 

กฎหมายก าหนด 

๒) เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อให้ส านักงานเขต 



    ๒๐ 

 

พ้ืนที่การศึกษา ต่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย 

ก าหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 

๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๗  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

  ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวปนัดดา  ปานบุตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

               ๒. นางเรณู   บุญอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

         ๓. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

         ๔. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

๕. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร      

๖. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๒) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 

    สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๑ 

๓) น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษา 

๔) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 

๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๘ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ  

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายเกียรติชัย     สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

       ๒ นางสาวปนัดดา  ปานบุตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

        ๓. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

               ๔. นางเรณู   บุญอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

         ๕. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

         ๖. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

               ๗. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

      ๘. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

กำรกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 

๑) กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งตั้งขณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยไม่ 

    ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา 

๒) พิจารณาการลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 



    ๒๑ 

 

    ไม่ร้ายแรงตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด 

๓) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับแล้วแต่กรณี ภายใน 

ระยะเวลาที่ก าหนด 

กำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

๑) ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง 

    ร้ายแรงไม่ชัดเจน 

๒) กรณีท่ีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะให้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี 

๓) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระท าผิดวินัยร่วมกัน 

๔) พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด กรณีความผิดวินัย 

    ไม่ร้ายแรง 

๕) รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต

พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

๔.๙ กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกรำชกำรไว้ก่อน 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นายเกียรติชัย    สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  ๒ นางสาวปนัดดา ปานบุตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  ๓. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) เมื่อมีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่ง 

พักราชการหรือสั่งให้ออกจากการไว้ก่อน ให้ด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจตามที่ 

กฎหมายก าหนดในกรณีต าแหน่งครูผู้ช่วยและต าแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 

๔.๑๐  กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

๒. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

    ๓. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

    ๔.นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) เสนอรายงานการด าเนินการลงโทษทางวินัย และการลงโทษที่ได้ด าเนินการแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่

การศึกษา พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



    ๒๒ 

 

๔.๑๑ กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นายเกียรติชัย    สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  ๒ นางสาวปนัดดา ปานบุตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    ๓. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

          ๔. นางเรณ ู  บุญอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

             ๕. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

             ๖. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

                          ๗. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

                           ๘. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

กำรอุทธรณ์ 

๑) รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจทางกฎหมายก าหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีที่  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

กำรร้องทุกข์ 

๑) รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไป 

ยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนด เพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

๔.๑๒ กำรออกจำกรำชกำร 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นายเกียรติชัย    สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    ๒. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

๓. นางเรณ ู  บุญอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

 ๔. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

             ๕. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

                          ๖. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

                           ๗. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มี 

อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือรับเรื่องการ 

ลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา 

แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี 

๒) สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ในฐานะผู้มีอ านาจสั่ง 

    บรรจุและแต่งตั้งหรือเสนอให้ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแล้วแต่กรณี 



    ๒๓ 

 

๔.๑๓ กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัต ิ

  ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

                ๒. นางสาวศุภานัน  อ่ิมเขียว  กรรมการ 

                                      ๓. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

          ๔. นางสาวสชุาดา  ชุมแสง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 

๒) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากร 

     ทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา  

๓) รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

๔.๑๔ กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวภัทร    โมทิม  หัวหน้างาน 

    ๒. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

    ๓. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

    ๔. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

และลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการ ที่กฎหมายก าหนด 

๒) จัดท าทะเบียนผู้ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

และลูกจ้างประจ าในสังกัด 

๔.๑๕ กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

๒. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

๓. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา 

๒) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ หลักเกณฑ์และ 

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่  

     ก.ค.ศ.ก าหนด 

๓) รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ 

เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง 



    ๒๔ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการ 

๔.๑๖ กำรส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

    ๓. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

    ๔. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานะวิชาชีพและคุณภาพ 

การศึกษา 

๒) สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิญชู 

เกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณี 

อ่ืนตามความเหมาะสม 

๔.๑๗ กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

๒. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

๓. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ 

    วินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔.๑๘ กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นายเกียรติชัย  สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  ๒.นางสาวปนัดดา ปานบุตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    ๒. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

๓. นางเรณ ู  บุญอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

 ๔. นางสาวศุภร  ทาต่อย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

             ๕. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๒) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 

๓) ป้องกันไม่ให้ผู้ให้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

 

 



    ๒๕ 

 

๔.๑๙ กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวภัทร     โมทิม  หัวหน้างาน 

          ๒. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

          ๓. นางสาวศุภานัน  อ่ิมเขียว  กรรมการ 

          ๔. นางสาวสชุาดา  ชุมแสง  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาให้ด าเนินการต่อไป 

๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒๐ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

  ๒. นางเรณ ู  บุญอินทร์ กรรมการ 

  ๓. นางสาวศุภร  ทาต่อย  กรรมการ 

  ๔. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

  ๕. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

  ๖. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

    ศึกษาในสถานศึกษา 

๒) จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ก าหนด 

๔) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา

ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๒๑  งำนสวัสดิกำรและขวัญก ำลังใจ 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

๒. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

    ๓. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๒) ดูแลและด าเนินการเก่ียวกับสวัสดิการของบุคลากร 

๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแล ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมกับบุคคล 

    อ่ืนที่มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ 



    ๒๖ 

 

๔) จัดท าโครงการและของบประมาณสนับสนุนงานให้เพียงพอ  

๕) จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานปฏิคมให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  

๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒๒ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

๒. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแข้ม กรรมการ 

    ๓. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

    ๔. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ 

    สถานศึกษา 

๒) จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม 

    ระบบที่ก าหนดไว้ 

๔) รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 

๕) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลาการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒๓ กำรด ำเนินงำนธุรกำร 

  ผู้รับผิดชอบ ๑.นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้างาน 

๑. นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  กรรมการ 

    ๒. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจ 

     น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

๓) จัดบุคลากรที่รับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามท่ี 

    ระบบก าหนดไว้ 

๔) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรับรองการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่ 

     ก าหนดไว้ 

๕) ด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด  และคุ้มค่า 

  ๖) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภา 



    ๒๗ 

 

๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

๑)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๒)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

๕. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 นำงสำวปนัดดำ     ปำนบุตร 

          รองผู้อ ำนวยกำรบริหำรทั่วไป 

นายชยาพล แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 

๕.๑ ช่วยผู้บริหำรโรงเรียนบริหำรงำนกลุ่มบริหำรทั่วไปให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ 

ก ำหนดไว้ให้ ถูกต้องเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้างาน 

๒. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ กรรมการ 

๓. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

๔. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

 ๕.๒ งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

  ผู้รับผิดชอบ     ๑. นายจิรภัทร     ณีศะนันท์ หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวพัชรินทร์    โสภิณ  กรรมการ 

        ๓. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

๔. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดท าแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๒) ประสานงานและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตในฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน 

๓) ประสานการอบรมแนะน าการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและ 

    บุคคลภายนอก 

๔) ดูแลบริหารประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 

๕) ดูแล Server ซ่อมบ ารุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต 

๖) งานซ่อมแซมจัดหาทดแทนและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

๗) ตรวจเช็คและจัดท าทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

๘) ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส 

๙) ดูแลจัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 

๑๐) พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 



    ๒๘ 

 

๑๑) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนในทุก   

      ระดับชั้นเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑๒) ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครูนักเรียนและผู้ที่สนใจ 

๑๓) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๕.๓ งำนกิจกำรนักเรียน 

  ผู้รับผิดชอบ   ๑. นายอธิราช  จันแสนตอ หัวหน้างาน 

๒. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

๓. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

๔. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

๕. นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

๖. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดย 

    สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการวางแผน 

๒) ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัด 

    กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

    รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๔) จัดกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 

๕) สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรม 

    เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

๖) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

   ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  

        พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัด 

    กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๓๒ 

 ๕.๔ กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ หัวหน้างาน 

    ๒. นางปรางทิพย์    เต็มสวัสดิ์ กรรมการ 

    ๓. นางสาวสุชาดา ชุมแสง  กรรมการ 

๔. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 



    ๒๙ 

 

๕. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ  

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ 

๒) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

๓) รับ-แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

๔) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลายตามความเหมาะสมเช่นจัดท า 

    วารสารป้ายการกระจายเสียง website เป็นต้น 

๕) จัดท าหนังสือวารสารเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารอ่ืน  ๆในรูปแบบต่าง  ๆ  ที่เหมาะสม 

๖) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ให้ความสะดวกผู้มาติดต่อประสานงานเยี่ยมชมโรงเรียน 

๗) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๘) มีหน้าที่บันทึกภาพในกิจกรรมต่างๆ เก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

๙) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๕ งำนส่งเสริมประชำธิปไตย   

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม   กรรมการ 

    ๓. นางสาวศุภลักษณ ์ มูลอุด  กรรมการ 

    ๔. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

    ๕. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  กรรมการ 

    ๖.นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

    ๖. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 

๒) จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

๓) ดูแลงานสภานักเรียน 

๔) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕) สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 

๖) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 

๗) ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ

ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

๘) ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่าย

ที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 

๙) จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 



    ๓๐ 

 

๑๐) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / 

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 

๑๑) ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 

๑๒) ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑๓) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๖ กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงำนและสถำบัน 

สังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางเรณ ู    บุญอินทร์ หัวหน้างาน 

๒. นายชยาพล  แป้นจันทร์ กรรมการ 

๓. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

๔. นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม  กรรมการ 

๕. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

๖. นางสุรัส  จู๊คส์  กรรมการ 

๗. นางสาวบุญมา ไทยรี่  กรรมการ 

๘. นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

๙. นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ กรรมการ 

๑๐. นางสาวปิยะชาติ ปั้นหุ่น  กรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน  

    องค์กรหรือหน่วยงานอื่น 

๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

    ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๕.๗ งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นายพิษณุ  สิงห์โสด   หัวหน้างาน 

    ๒. นายชยาพล  แป้นจันทร์  กรรมการ 

    ๓. นายประสพ  กระพันเขียว  กรรมการ 

    ๔. นางสาวบุญมา ไทยรี่   กรรมการ 

    ๕. นายกรกช  อ่ าทิม   กรรมการ 

    ๖ นางเรณู     บุญอินทร์  กรรมการ 

    ๗. นางสุรัส  จู๊คส์   กรรมการ   



    ๓๑ 

 

๘. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว    กรรมการและเลขนุการ 

  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

    ของสถานศึกษา 

๒) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๘ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายกรกช  อ่ าทิม  หัวหน้า 

   ๒. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

   ๓. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  กรรมการ 

   ๔. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ 

    สถานศึกษา 

๒) จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม 

    ระบบที่ก าหนดไว้ 

๔) รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 

๕) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลาการ 

    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๘ งำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้างาน 

  ๒.  นายจรีภัทร  ณียะนันท์ กรรมการ 

            ๓   นายประสพ  ประพันธ์เขียว กรรมการ 

            ๔   นายกรกช           อ่ าทิม  กรรมการ 

   ๕   นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

   ๖   นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการและเลขานุการ  

 

 



    ๓๒ 

 

๑)ระดับ ม.ปลาย 

   ผู้รับผิดชอบ ๑ นายจรีภัทร  ณียะนันท์ หัวหน้าระดับ ม.ปลาย  

    ๒. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

             ๓. นายพิษณุ                สิงห์โสด  กรรมการ 

    ๔  นางสาวศุภลักษณ์      มูลรอด   กรรมการ 

    ๕  ครูที่ปรึกษาระดับ ม.ปลาย ทุกท่าน กรรมการ 

             ๖  นางสาวชมพูนุช        เรือนเครือ กรรมการและเลขานุการ 

  ๒)ผู้รับผิดชอบระดับ ม.ต้น 

  ผู้รับผิดชอบ ๑  นายประสพ  ประพันธ์เขียว หัวหน้าระดับ ม.ต้น  

๒. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

๓. นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

    ๔. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  กรรมการ 

    ๕. ครูที่ปรึกษาระดับ ม.ต้น ทุกท่าน กรรมการ 

    ๖. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดท าแผนงานและโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

๒) วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน 

๓) วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

๕) ประสานกับผู้ปกครองครูประจ าชั้นครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน 

          ๓)งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวบุญมา      ไทยรี่      หัวหน้า  

๒. นางเรณ ู    บุญอินทร์ กรรมการ 

๓. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

๔. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 

๕. นางสาวมยุระฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  ๒) ระบบการคัดกรองนักเรียน 

  ๓) การส่งเสริมและด าเนินการกับนักเรียน 

  ๔) การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 

  ๕) ระบบการส่งต่อนักเรียน 

 

 



    ๓๓ 

 

๔)งานสถานศึกษาปลอดภัย 

 ผู้รับผิดชอบ ๑.นายกรกช           อ่ าทิม  หัวหน้า 

   ๒.นางสาวภัทรสุดา โมทิม  กรรมการ 

   ๓.นางปิยะชาติ  อ้นสาย  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

  ๑) จัดท าแผนงานและโครงการงานโรงเรียนปลอดภัย 

  ๒) จัดท าแนวปฏิบัติตามนโยบาย โรงเรียนปลอดภัย 

  ๓) ติดตาม ประเมินผล ในการด าเนินการโรงเรียนปลอดภัย 

 ๔) ศูนยข์้อมูลและนวัตกรรมปรับเปลี่ยน-พฤติกรรมนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ ๑นายวัชรพล  ฉุยฉาย  หัวหน้า 

๒ นางสาวชมพูนุช        เรือนเครือ กรรมการ 

๓ นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

๔ นายอธิราช               จันแสนตอ กรรมการ 

๕ นางปิยะชาติ  ปั้นหุ่น  กรรมการ 

๖ นางสาวศุภลักษณ์      มูลรอด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

 ๑) ประสานงานทีมน า  ทีมท า  ในการด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

  ๒) รวบรวมข้อมูล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

                        นักเรียน  งานแนะแนว  โรงเรียนปลอดภัย  และงานยาเสพติด 

  ๓) วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล 

  ๔) ออกแบบนวัตกรรมการและแนวทาง การดูแลช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม 

    นักเรียน 

๕.๑๐ งำนส่งเสริมสุขภำพ To Be Number One  

 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม  หัวหน้างาน 

๒. นายอธิราช     จันแสนตอ กรรมการ 

๓. นายพิษณุ        สิงห์โสด  กรรมการ 

๔. นางสาวศุภลักษณ ์ มูลอุด  กรรมการ 

๕. นายธนภัทร  ชัยชนะ  กรรมการ 

๖. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

๗. นางสาวสุชาดา ชุมแสง  กรรมการ 

๘. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

๙. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 



    ๓๔ 

 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน To Be Number One มีดังนี้ 

๑) จัดท าแผนการด าเนินงานภายในศูนย์เพ่ือนใจ To Be Number One  

๒) จัดกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว และระหว่างสมาชิกในชุมชน  

๓) เป็นที่ปรึกษาให้กับอาสาสมัคร ให้ค าปรึกษาเพ่ือนช่วยเพื่อน  

๔) จัดตกแต่ง ปรับปรุง สถานที่สร้างบรรยากาศภายในห้องให้เป็นมิตรและอบอุ่น  

๕) ก ากับติดตาม /สรุป /บันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน / จัดท ารายงานตามแบบฟอร์ม ที่ก าหนด  

๖) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๑๑ งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายอธิราช             จันแสนตอ หัวหน้างาน 

๒. นายชยาพล        แป้นจันทร์ กรรมการ 

๓. นายประสพ  กระพันเขียว กรรมการ 

๔. นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

๕. นายวัชรพล        ฉุยฉาย  กรรมการ 

๖. นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม  กรรมการ 

   ๗. นางสาวบุญมา  ไทยรี่  กรรมการ 

   ๘. นางสาวชมพูนุท        เรือนเครือ กรรมการ 

   ๙. นางสาวมยุรฉัตร        ขวญัแย้ม กรรมการ 

   ๑๐. นางสาวพัชรินทร์        โสภิณ  กรรมการ  

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

๑. จัดท าแผนงาน / โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

๒. ด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 

๓. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 

๔. ประสานงานกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือช่วยกันป้องกัน และ

แก้ปัญหายาเสพติด 

๕. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

๖. ตรวจสอบติดตาม บ าบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนที่เสพยาเสพติด 

๗. สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน เพ่ือน าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 



    ๓๕ 

 

๕.๑๒ งำนโสตทัศนูปกรณ ์   

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายกรกช  อ่ าทิม  หัวหน้า  

  ๒. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ กรรมการ 

  ๓. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  กรรมการ 

  ๔. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

๕. นายธนภัทร  ชัยชนะ  กรรมการ 

๖. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดท าแผนงานและโครงการ เพ่ือจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียนส ารวจความต้องการ 

    ในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน 

๒) จัดหา โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการจัดสถานที่เก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 ๓) จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ 

๔) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามล าดับ 

    เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

๕.๑๓ งำนโภชนำกำรและสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 

ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม หัวหน้างาน  

   ๒. นายชยาพล  แป้นจันทร์ กรรมการ 

   ๓. นางสาวบุญมา ไทยรี่  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) รับผิดชอบในการวางแผนงานโภชนาการ ก าหนดงานและโครงการ ก าหนดงบประมาณ  

    เขียนแผนปฏิบัติการ 

๒) จัดท าก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ งานโภชนาการ ดูแลความสะอาดโรงอาหาร ความสะอาด 

ของอาหาร ความสะอาดของผู้ขาย ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในโรงอาหาร ควบคุม 

ราคาสินค้าบริโภคในโรงอาหาร  

๓) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ   

    รับผิดชอบ 

๔) จัดบริการและควบคุมดูแลรักษา โรงอาหาร  อุปกรณ์ การซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวก 

     อาคารภายในโรงอาหาร  

   ๕) อ านวยความสะดวกในการใช้โรงอาหาร เพ่ือบริการในสถานศึกษาและบริการชุมชน 

๖) จัดบริการและดูแลการปฏิบัติงานของสวัสดิการร้านค้า ตรวจสอบผลการด าเนินกิจการ และความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

๗) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามล าดับ 

    เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

 



    ๓๖ 

 

๕.๑๔ งำนอนำมัย 

ผู้รับผิดชอบ    ๑. นางสาวพัชรินทร์    โสภิณ  หัวหน้างาน  

                           ๒. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

๓. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

๔. นางสาวสุชาดา ชุมแสง  กรรมการ 

   ๕. นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม  กรรมการ  

   ๖.นางเรณู   บุญอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) รับผิดชอบ ให้มีการวางแผนงานอนามัย จัดท าโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย                  

และความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ 

๒) ด าเนินการตามแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน                    

ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ 

๓) ประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติ ๑๐ ประการ และผลการด าเนินงาน 

   ๔) น าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา โครงการกิจกรรม 

   ๕) มีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน  

   ๖) บริการยา และเวชภัณฑ์ และสุขภาพอนามัยผู้เรียน 

   ๗) บริการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา ดัชนีมวลกาย สง่เสริมสมรรถภาพผู้เรียน 

   ๘) ประสานงานการบริจาคโลหิต 

   ๙)  เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์ป้องกันโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคติดต่อต่างๆ เป็นต้น 

  ๑๐) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามล าดับ 

๕.๑๕ งำนอำคำรสถำนที่ 

  ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายประสพ  กระพันเขียว หัวหน้างาน 

              ๒. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

               ๓. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

         ๔. นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ กรรมการ 

         ๕. นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย้ม กรรมการ 

         ๖. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

         ๗. นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

      ๘. นายปาน   ไคร้ยะ  กรรมการ 

         ๙. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ กรรมการและเลขนุการ 

 

 

 



    ๓๗ 

 

 หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 

๒) ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการใช้

ประโยชน์ 

๓) ร่วมกับฝ่ายที่เก่ียวข้องก าหนดห้องเรียน ห้องกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งอาคารประกอบต่าง ๆ ใน

แต่ละปีการศึกษา 

๔) ก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ 

๕) ดูแลซ่อมบ ารุง ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารอ่ืนตลอดจนครุภัณฑ์และสิ่งของ

เครื่องใช้ในโรงเรียนจัดท าสถิติการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ / ครุภัณฑ์ 

๖) ให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนและบันทึกการใช้จัดท าสถิติการ

ขอใช้ อาคารสถานที่ 

  ๕.๑๖ งำนรักษำควำมปลอดภัย    

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้างาน 

    ๒. นายพิษณุ     สิงห์โสด  กรรมการ 

    ๓. นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

    ๔. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

    ๕. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

    ๖. นายธนภัทร  ชัยชนะ  กรรมการ 

    ๗. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

    ๘. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  กรรมการ 

    ๙. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการ 

 หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

        ๑) จัดท าแผน/โครงการส าหรับงานงานรักษาความปลอดภัย    

         ๒) ด าเนินงานตามแผน/โครงการ  

         ๓) จัดท าข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียน เช่น ใช้รถจักรยาน จักรยานยนต์ รถโดยสารประจ าทาง  

         ๔) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน  

        ๕) ให้ความรู้ในการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องตามกฎจราจร                                                                                

        ๖) จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา             

      ๗) รณรงค์และอ านวยความสะดวก ประสานกับต ารวจในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน               

ทั้งไปและกลับ   

      ๘) ก ากับดูแล รณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร  

    ๙) ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ และครูเวร

ประจ าวัน 

     ๑๐) ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงานงานงานรักษาความปลอดภัย    



    ๓๘ 

 

        ๑๑) รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ 

        ๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๑๗ งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

 ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายกรกช  อ่ าทิม  รับผิดชอบพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 

    ๒. นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม  รับผิดชอบอาคารวิทยาศาสตร์ 

    ๓. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  รับผิดชอบอาคารวิมลกิจโกศล 

    ๔. นายอธิราช  จันแสนตอ รับผิดชอบหอประชุมโรงเรียน 

    ๕. นายประสพ  กระพันเขียว รับผิดชอบโรงฝึกงาน 

    ๖. นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ  รับผิดชอบสนามกีฬา  

    ๗.นางสาวมยุรฉัตร         ขวญัแย้ม รัดผิดชอบโรงอาหาร 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานที่   

และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

       ๑.๒  บ ารุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุ้มค่า 

และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

๑.๓  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความ

คุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

       ๑.๔  สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 

๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก 

๓. ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้ 

๔. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น  

๕. งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา 

๖. งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ เช่น การจัดสถานที่

ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 

๗. งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 

๘. ก าหนดนักการภารโรง แม่บ้านให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจ าอาคาร 

๙. มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนของ

ตนเอง โดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล 

๑๐. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 

๑๑. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 

๑๒. ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 

๑๓. การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 

๑๔. การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 



    ๓๙ 

 

๑๕. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 

๑๖. การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่  

 ๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๑๘ งำนเวรประจ ำวัน   

  ผู้รับผิดชอบ ๑. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้างาน 

๒. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ กรรมการ 

    ๓. นายประสพ    กระพันเขียว กรรมการ 

    ๔. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

    ๕. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

    ๖. นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

        ๑) จัดท าแผน/โครงการส าหรับงานเวรประจ าวัน  

        ๒) ด าเนินงานตามแผน/โครงการ 

        ๓) จัดครูเวรประจ าวัน ตามจุดต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร และตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือน 

     นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา พิจารณาโทษตามความเหมาะสมโดยยึด 

     แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา    

     พ.ศ. ๒๕๔๘ 

        ๔) ครูเวรประจ าวัน มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. และต้องรออยู่ 

                         จนกว่านกัเรียนจะกลับหมดหรือหลังหมดเวลาเลิกเรียน ๓๐ นาท ี

          ๕) จัดท าสมุดบันทึกเหตุการณ์ ให้ครูเวรประจ าวันบันทึกเหตุการณ์การอยู่เวรตามจุดต่างและ 

                         หัวหน้าครูเวรประจ าวันให้ความเห็นชอบอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอก 

                         สถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 

       ๖) ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงานงานเวรประจ าวัน   

           ๗) รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ 

         ๕.๑๙ งำนสำธำรณูปโภค 

ผู้รับผิดชอบ    ๑. นายประสพ    กระพันเขียว  หัวหน้างาน  

                                       ๒. นายอธิราช  จันแสนตอ กรรมการ 

                ๓. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

          ๔. นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ กรรมการ 

          ๕. นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม กรรมการ 

          ๖. นายพิษณุ  สิงห์โสด  กรรมการ 

            ๗. นายกรกช  อ่ าทิม  กรรมการ 

    ๘. นายปาน  ไคร้ยะ  กรรมการ 

    ๙. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ กรรมการและเลขานุการ 



    ๔๐ 

 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) รับผิดชอบในการวางแผนงานด้านสาธารณูปโภค ก าหนดงานและโครงการ ก าหนด 

    งบประมาณ เขียนแผนปฏิบัติการ 

๒) จัดท า ก าหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ การใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า  

๓). ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

     ความรับผิดชอบ 

๔) จัดบริการและควบคุมดูแลรักษา การซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค  

     ในด้านการบริการน้ าดื่ม น้ าใช้และไฟฟ้า มีการตรวจสอบควบคุณภาพน้ า ตรวจสอบ 

     เครื่องกรองน้ า จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอตลอดเวลา 

๕) รับผิดชอบการจัดหา การควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 

๖) อ านวยความสะดวกในการใช้สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เพื่อบริการในสถานศึกษาและ 

    บริการชุมชน 

๗) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามล าดับ 

    เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

       ๕.๒๑  งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 

  ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

             ๑. คัดกรองผู้กู้ยืมเงิน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนก าหนด 

             ๒. ให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน เกี่ยวกับ 

                 - แหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม 

                 - คุณค่าของเงินกู้ยืม 

                 - หน้าที่และความรับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม 

                 - ผลของการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม 

  ๓. ระหว่างผู้กู้ยืมเงินศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันเพ่ือชี้แจง

กฎระเบียบของกองทุนเกี่ยวกับการกู้ยืมและการช าระเงินคืนกองทุน สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินท าประโยชน์ เช่น จิตอาสา

ในการท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นต้น 

 ๔. สร้างจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมเงินตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม โดย 

          - ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

          - ใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คุณค่า กู้ยืมเท่าท่ีจ าเป็น 

    ๑. เมื่อผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา ก่อนจบการศึกษา 

       -  ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุน 

      -  หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินที่ต้องช าระคืนเงินกู้ยืม เมื่อจบการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว ๒ ปี 



    ๔๑ 

 

      -  ความรับผิดชอบทางการเงินของผู้กู้ยืมเงินในการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือส่งต่อโอกาสให้กับผู้กู้ยืมเงินกยศ. 

ในรุ่นต่อๆ ไป 

      -  การวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินวางแผนการใช้เงินและวางแผนการช าระหนี้ กยศ.ได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

   ๒. หลังจบการศึกษา จัดให้มีกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่า เพ่ือกระตุ้นให้ช าระคืนเงินกู้ยืม 

๕.๒๒ งำนประกันอุบัติเหตุ 

                  นายจิรภัทร  ณีศะนันท์               หัวหน้างาน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

          ๑.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานประกันอุบัติเหตุบุคลากร 

          ๒.  ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพนักเรียนและครูภายในโรงเรียน 

          ๓.  ด าเนินการจัดท าการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและครู ดูแลอ านวยความสะดวก ประสาน  

              งานและแก้ไขปัญหานักเรียนเกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุบุคลากร 

          ๔.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

          ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๒๓  งำนยำนพำหนะและยำนยนต์ 

   ผู้รับผิดชอบ ๑. นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้างาน 

     ๒. นายวัชรพล  ฉุยฉาย  กรรมการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑) วางแผนการใช้รถยนต์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน 

๒) ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคัน 

๓) สั่งการ ก ากับ ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหา พนักงานขับรถยนต์ และ/หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ขับ

รถยนต์การใช้รถยนต์และ ครุภัณฑ์งานยานยนต์ 

๔) ดแูลตรวจซ่อมบ ารุงรถยนต์ / ยานยนต์ เมื่อถึงเวลาก าหนด 

๕) วางแผนพัฒนาระบบการใช้รถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๖) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนที่รับผิดชอบ 

๗) จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 

๘) วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 

๙) วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 

๑๐)  ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 



    ๔๒ 

 

ประเภทรถยนต์  / หมำยเลข และผู้รับผิดชอบดูแลประจ ำรถยนต์ 

หมายเลข ๔  รถยนต์โตโยต้า (กระบะสองตอน) สีทอง ๑ คัน ทะเบียน กจ ๑๖๖๖ สุโขทัย 

ผู้ดูแลประจ ำรถยนต์ 

   ผู้รับผิดชอบ ๑. นายฃยาพล  แป้นจันทร์  หัวหน้า 

    ๒.  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑.   ล้างท าความสะอาดรถยนต์คันที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ อย่างสม่ าเสมอ (วัสดุ-อุปกรณ์ในการล้าง

รถยนต์ขอได้ที่งานยานพาหนะ / ยานยนต์) 

๒.   ทุกเช้าในวันปฏิบัติงานให้ตรวจวัดน้ าหม้อน้ า น้ ามันเครื่อง และน้ ามันเบรก ส่วนน้ ากลั่น  หม้อแบตเตอรี่  

ให้ตรวจทุกๆ 1 เดือน (หากต้องการน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ากลั่น ให้ขอได้ที่ห้องยานพาหนะ/ยานยนต์) 

๓.   ถ้ารถยนต์ท างานผิดปกติ หรือเสียให้แจ้งที่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและ / หรือหัวหน้างานยานพาหนะ 

/ ยานยนต์เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและซ่อม / บ ารุงตามลักษณะที่พบ ต่อไป 

๔.  ผู้ใช้รถยนต์ ต้องน ารถยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถยนต์  ตามช่องทุกครั้ง หลังใช้งาน หากช่องจอดไม่ว่างให้หา

ที่จอดบริเวณด้านหน้าโรงจอดรถยนต์ ให้เรียบร้อยไม่กีดขวางทาง เข้า-ออก 

           ข้อควรจ ำ 

รถยนต์ทุกคัน ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เราควรช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ทุกคัน ให้ใช้งานได้

ยาวนานที่สุด 

 

ขอให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวันเวลาที่

ก าหนดไว้ หากเกิดปัญหาใด ๆ ให้รายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมรับทราบโดยทันที 

 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

             (นายเกียรติชัย   สังข์จันทร)์ 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



    ๔๓ 

 

ลงช่ือรับทรำบ : ค ำสั่งเลขท่ี ๐๔๕ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภำคม  ๒๕๖๕ 

ล าดั

บที ่
ชื่อ-นามสกุล ลงชื่อรับทราบ 

ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ลงชื่อรับทราบ 

๑ นายชยาพล   แป้นจันทร์  ๑๕ นางสาวปิยะชาติ  ปั้นหุ่น  

๒ นายประสพ   กระพันเขียว  ๑๖ นายอธิราช  จันแสนตอ  

๓ นายจิรภัทร   ณีศะนันท์  ๑๗ นายวัชรพล  ฉุยฉาย    

๔ นางสาวบุญมา   ไทยรี่  ๑๘ นางสาวพัชรินทร์   โสภิณ  

๕ นางสาวอุ่นเรือน   ชูยิ้ม  ๑๙ นางสุรัส   จู๊คส ์  

๖ นายกรกช  อ่ าทิม  ๒๐ นายธนภัทร ชัยชนะ  

๗ นายพิษณุ   สิงห์โสด  ๒๑ นางสาวสุชาดา  ชุมแสง  

๘ นางเรณู   บุญอินทร์  ๒๒ นางสาวศุภานัน   อิ่มเขียว  

๙ นางปรางทิพย์   เต็มสวัสดิ์  ๒๓ นางสาวชลดา  เพิ่มพูล  

๑๐ นางสาวชมพูนุท   เรือนเครือ  ๒๔   

๑๑ นางสาวศุภร  ทาต่อย  ๒๕ -  

๑๒ นางสาวสุรีย์พรรณ   นาคกุล  ๒๖ -  

๑๓ นางสาวมยุรฉัตร   ขวัญแย้ม  ๒๗ - - 

๑๔ นางสาวภัทรสุดา    โมทิม  ๒๘ - - 

 

 


