
 
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 
ที่  134/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2561 
----------------------------------------------------------------------- 

 

  อ้ำงถึงประกำศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่องประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน พ.ศ. 2561   
ประกำศ ณ  วันที่  30  มีนำคม  พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นไป 
 ด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อรำชกำร 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มบริหำรงำน 

  บุคคล ดังรำยละเอียดแนบท้ำย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต ่  1  เมษำยน  พ.ศ. 2561    

   สั่ง ณ วันที่  4   เมษำยน   พ.ศ. 2561  
 
  
 
         (นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ) 
                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

 



 
 

 

ประวัติโรงเรียนเมืองเชลียง 

โรงเรียนเมืองเชลียงตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2499  ใช้ชื่อในกำรประกำศจัดตั้งว่ำ         
“โรงเรียนมัธยมวิสำมัญอ ำเภอศรีสัชนำลัย” เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นประเภทสหศึกษำ โดยใช้ชั้นล่ำงของ
โรงเรียนปริยัติธรรม (วัดหำดเสี้ยว) เป็นสถำนศึกษำ  มีพระครูบวรธรรมำนุศำสน์ เป็นผู้อุปกำระ  ครูใหญ่ 

  คนแรก คือ นำยฉลำด  รมยำนนท์ 
 พ.ศ. 2500  ย้ำยมำท ำกำรสอนที่โรงเรียนศรีสัชนำลัย 
 พ.ศ. 2501  ย้ำยมำท ำกำรสอนที่เลขที่  417  หมู่  2 ต ำบลหำดเสี้ยว อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย  
บนที่ดินหมำยเลข สท  70  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันเป็นที่ดินที่ได้รับกำรบริจำคจำกประชำชน มีเนื้อที่ 76 ไร่ 3 งำน  
266/10ตำรำงวำแปลงที่ 2  ที่ดินหมำยเลข สท 936  มีเนื้อที่  1 งำน  56  ตำรำงวำรวมมีที่ดินทั้งสิ้น  77  ไร่  
826/10ตำรำงวำ 

พ.ศ. 2520  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ปัจจุบัน เป็นประเภทสหศึกษำ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 6   

 

 

 

 

 

 
  

ผังบริเวณโรงเรียนเมืองเชลียง 

  

 
         พุทธสถำน       ศำล             อำคำร  



 
 

 
คติพจน์โรงเรียน   วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  หมำยถึง  บุคคลล่วงทุกข์ได้เพรำะควำมเพียร 
ค ำขวัญ  เรียนดี  กีฬำเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น ำด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย.  
เอกลักษณ์   เป็นผู้น ำด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย 
อัตลักษณ์  ผู้เรียนมีคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
อักษรย่อของโรงเรียน ม.ช. 
สีประจ ำโรงเรียน ชมพู-ขำว 
       ตรำประจ ำโรงเรียน 

                                      
                      ควำมหมำย  :  ควำมรู้ท ำให้เข้มแข็งประดุจศิลำ 

 

                      วิสยัทศัน์ / พันธกิจ / เป้ำประสงค ์
                              โรงเรียนเมืองเชลียง 

 

                       วิสัยทัศน์   มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21  

             ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงภำยในปี 2564 

  
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำเป็นระบบและมีคุณภำพ   
3. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
4. ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในมีประสิทธิผล 

 
เป้ำประสงค์  

1. ผู้เรียนมีคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ   
3. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
4. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในมีประสิทธิผล 



 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
         1.   ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คือควำมรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร
และประสบกำรณ์อัน จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม    รวมทั้งกำรเจรจำต่อรอง เพ่ือขจัดและ
ลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำร ด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจน
กำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ICT 
Literacy  
                  2.     ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ 
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับLearning Thinking Skills 
                3.   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับ Life skill 
                 4.   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
กำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำร
ปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน สอดคล้องกับ Life skill 
                 5.   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 
และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำร
ท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม สอดคล้องกับ ICT Literacy 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่ำงพอเพียง  
            6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  
            7. รักควำมเป็นไทย  
            8. มีจิตสำธำรณะ  

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

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

แผนผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.สมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมือง

เชลียง 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.สมาคมนักเรียนเก่าเมืองเชลียง 

 

4. คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
ฝ่าย

 สมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง  

- งานส่งเสริมวทิยฐานะ (นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์) 
- งานทะเบียนประวัติและการขอเครือ่งราชอสิริยาภรณ์

(นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์) 
- งานประเมินผล การปฏิบัติราชการ  

 (นางสาวจนัทนา  แกน่แก้ว) 
- งานคณะกรรมการสถานศกึษา,สมาคมฯ 

 (นางพัชรนิทร์  พรมสุวรรณ์) 
- งานภาคี 4 ฝ่าย  (นางสาวนิธนิันท์  เกตแุกว้) 
- งานเจ้าหน้าที่ส านกังาน  (นางอรนุช  จูเปีย) 
- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 (นางสาวจนัทนา  แกน่แก้ว) 

- งานยานพาหนะและยานยนต ์(นายเจนวทิย์ สุวรรณประสทิธิ์) 
- งานพยาบาล (นางเฉลียว   พลอยเจรญิ) 
- งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ (นายประพนธ์  ออ่นพรม) 
- งานบริการชุมชน (นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์) 
- งานโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ (นางเฉลียว   พลอยเจรญิ) 
- งานประชาสมัพันธ์ (นายวสันต ์ งามดี) 
- งานอาคารสถานที ่(นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์) 
- งานลูกจ้างประจ า ลกูจ้างชั่วคราว (นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์) 
- งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (นางสาวภรณ์ชนก  แกว้ภูสี) 
- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย (นายเจนวทิย์ สุวรรณประสิทธิ์) 

 
 

- งานการวางแผนงานธุรการ (นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์) 
- งานการบริหารงานธรุการ (นายฉัตรชัย  ศรสีมบูรณ์) 
- งานการบริหาร  (นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์) 

งานสารบรรณ (นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์) 
- งานประเมินผล (นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์) 

การด าเนนิงานธุรการ (นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์) 
- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย (นายฉัตรชยั  ศรีสมบูรณ์) 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
(นายอรุณ  หอมชื่น) 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

(นายชลิต  ฉายกี่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพยป์ระชา) 

 

กลุ่มงานบุคคล 
(นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว) 

 
 

กลุ่มงานธุรการ 
(นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์) 

 
 

กลุ่มงานบริการ 
(นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธ์) 

 



 
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 
ที่  134/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2561 
----------------------------------------------------------------------- 

 

  อ้ำงถึงประกำศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่องประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน พ.ศ. 
2561  ประกำศ ณ  วันที่  30  มีนำคม  พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นไป 
 ด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อรำชกำร 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มบริหำรงำน 

  บุคคล ดังรำยละเอียดแนบท้ำย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่   2  เมษำยน  พ.ศ. 2561    

   สั่ง ณ วันที่  4   เมษำยน   พ.ศ. 2561  
 
  
 
         (นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ) 
                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

 



 
 

     บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง ที่ 134/2561  สั่ง ณ วันที่ 4  เมษายน  พ.ศ. 2561 
1. นำยอรุณ  หอมชื่น      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2. นำยชลิต  ฉำยกี่   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1.คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 1.นำยชลิต  ฉำยกี่   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 2.นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ์  ครู คศ.3    กรรมกำร 
 3.นำงอรนุช  จูเปีย   ครู คศ.3    กรรมกำร 
 4.นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว  ครู คศ.1    กรรมกำร 
 5.นำงสำวนิภำวรรณ  รื่นรมย์  ครู คศ.1    กรรมกำร 
 6.นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว  ครู คศ.2    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.กลุ่มงำนบุคลำกร 
   2.1 งำนส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะ 

2.1.1. นำงสำวนิภำวรรณ  รืน่รมย์  ครู คศ.1    หัวหน้ำงำน 
2.1.2. นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ์  ครู คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
2.1.3. นำงอรนุช  จูเปีย   ครู คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 

  2.2 งำนทะเบียนประวัติและขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
2.2.1. นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ์  ครู คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2.2.2. นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว  ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 

  2.3 งำนประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
2.3.1. นำงอรนุช  จูเปีย   ครู คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2.3.2 นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว  ครู คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.3 นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ์  ครู คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 

  2.4 งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สมำคมฯ  
2.4.1 นำงพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ ครู คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2.4.2.นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว  ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
2.4.3 นำงสำวนิภำวรรณ  รื่นรมย์ ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 

  2.5 งำนภำคี 4 ฝ่ำย  
2.5.1 นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว  ครู คศ.1    หัวหน้ำงำน 
2.5.2. นำงพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ ครู คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
2.5.3 นำงสำวนิภำวรรณ  รื่นรมย์ ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 

  2.6 งำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน  
2.6.1 นำงอรนุช  จูเปีย   ครู คศ.3    หัวหน้ำงำน 
 

2.5.2.นำงสำวนิธินันท์  .../............ 



 
 

2.6.2.นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว  ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
2.6.3 นำงสำวนิภำวรรณ  รื่นรมย์ เจ้ำหน้ำที่ 

  2.7  งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
2.7.1 นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว  ครู คศ.2    หัวหน้ำงำน 
2.7.2 นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว  ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 

  2.8 งำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย  
            2.8.1 นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว  ครู คศ.2    หัวหน้ำงำน 

 2.8.2 นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ์  คร ูคศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
   2.8.3 นำงอรนุช  จูเปีย   ครู คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 

 2.8.4 นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว  ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
   2.8.5 นำงสำวนิภำวรรณ  รืน่รมย์  ครู คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บุคลำกรกลุ่มงำนธุรกำร 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนธุรกำร 
 1. นำยชลิต  ฉำยกี่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครู คศ.3    กรรมกำร 
 3. นำงพชรภรณ์ ประชัน   ครู คศ.2    กรรมกำร 

4. นำงปำรณัท  วงค์รำษฎร์  ครูธุรกำร   กรรมกำร 
 5. นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย   ครู คศ.2    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำงสำวกนกวรรณ  เจือระไน  ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. กลุ่มงำนธุรกำร 
  2.1 งำนส ำนักงำนและงำนธุรกำร 

2.1.1. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครู คศ. 3   หัวหน้ำงำน 
2.1.2. นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ. 2   เจ้ำหน้ำที่ 
2.1.3  นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย   ครู คศ. 2   เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.4 นำงปำรณัท  วงศ์รำษฎร์  ครูธุรกำร   เจ้ำหน้ำที่  

  2.2 งำนวำงแผนงำนธุรกำร 
2.2.1. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์ครู   ครู คศ. 3   หัวหน้ำงำน 
2.2.2. นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ. 2   เจ้ำหน้ำที่ 

  2.3 งำนกำรบริหำรงำนสำรบรรณ 
2.3.1. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครู คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2.3.2. นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.3  นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย  ครู คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.4  นำงปำรณัท  วงค์รำษฎร์  ครูธุรกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.5  นำงสำวกนกวรรณ  เจือระไน ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่  

  2.4 งำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนธรุกำร 
2.4.1  นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครู คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2.4.2  นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 

 2.4.3  นำงสำวกนกวรรณ  เจือระไน  ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
 

 
 
 
    

 



 
 

บุคลำกรกลุ่มงำนบริกำร 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริกำร 
1. นำยอรุณ หอมชื่น            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชลิต  ฉำยกี่       ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรฯกลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงประนอม  ฉำยกี่    คศ.3    กรรมกำร 
4. นำยวสันต์  งำมดี   คศ.3    กรรมกำร 
5. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    กรรมกำร 
6. นำงรุ่งฤดี   ทองแซม   คศ.3    กรรมกำร 
7. นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร  คศ.3    กรรมกำร 
8. นำงสุพัตรำ   จั่นจีน    คศ.3    กรรมกำร 
9. นำยสุรวิทย์    รังสวิุฒำภรณ์       คศ.2    กรรมกำร 
10. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย   คศ.2    กรรมกำร           
11. นำงประภำวดี  ทองเวียง    คศ.2    กรรมกำร             

 12. นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี    คศ.1    กรรมกำร 
 13. นำยประพนธ์  อ่อนพรม   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

14. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์         คศ.2   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำยเอกลักษณ พลเลิศ   พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 16. นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. งำนยำนพำหนะและยำนยนต์ 
1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์       คศ.2    หัวหน้ำงำน 
2. นำยอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี      คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยปกครอง ศรีสุวรรณ           คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยชำญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง    คศ.1    เจ้ำหน้ำที่        
5. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ ขอสุข    คศ.1    เจ้ำหน้ำที่  
6. นำยคมกริช  แหงมปำน    คศ.1    เจ้ำหน้ำที่           
7. นำยเอกลักษณ  พลเลิศ   พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำยสิทธิชัย  สิทธิสมพงศ์   ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยอรุณ  จันทร์จับ    ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
 

 3. งำนงำนพยำบำล 
1. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย        คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 

3. นำงสำวธนิตำ  …/………. 



 
 

3. นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ               พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ      พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 

4. งำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นำยประพนธ์  อ่อนพรม  ครูผู้ช่วย    หัวหน้ำงำน 
2. นำยบรรจง  โต๊ะถม               คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยวีระยุทธ  ล ำดับ                  ครูผู้ช่วย      เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยธวัชชัย  ผำเพียว                ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 

5. งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
1. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงประนอม  ฉำยกี่   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงรุ่งฤดี  ทองแซม   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสุพัตรำ  จั่นจีน   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่         
6. นำงสำวธนิตำ   ทำนศรีชำติ    พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่          
7. นำงสำวเกศรินทร์ พลเลิศ   เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน   เจ้ำหน้ำที่ 

6. งำนโภชนำกำรโรงเรียน 
 1. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 

2. นำงประนอม  ฉำยกี่   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงรุ่งฤดี  ทองแซม   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสุพัตรำ  จั่นจีน   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยสุรวิทย์   รังสิวุฒำภรณ์    คศ.2    เจ้ำหน้ำที่            
7. นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ    พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่        

7. งำนบริกำรชุมชน 
 1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์         คศ.2    หัวหน้ำงำน 

2. นำยคมกริช  แหงมปำน                               คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย             พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ               พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 

8. งำนโรงเรียนส่งเสริมคุณภำพ 
1. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย                      คศ.2                 เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ                พนักงำนรำชกำร           เจ้ำหน้ำที่ 
 

9. งำนประชำสัมพันธ์…/…… 
 



 
 

9. งำนประชำสัมพันธ์ 
1. นำยวสันต์  งำมดี   คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงประภำวดี  ทองเวียง       คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์      คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยชำญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง             คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี  คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยบรรจง  โต๊ะถม              คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
7. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ ขอสุข   คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำยคมกริช  แหงมปำน              คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย             พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ  พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำงปำรณัท  วงค์รำษฏร์         ครูธุรกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
12. นำงสำวหยำดพิรุณ  เอื้อนจิตร       เจ้ำหน้ำที่แผนงำน  เจ้ำหน้ำที่ 
13. นำยเดชำ  เทพำค ำ   ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
14. นำยธวัชชัย  ผำเพียว                 ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
15. นำยวำทิต  ยำน้อย             ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
16. นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
17. นำยภำณุพงค์ ข้ำงจะงำม                ครูวิกฤต    เจ้ำหน้ำที่ 
18. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง  ครูวิกฤต    เจ้ำหน้ำที่ 

10. งำนอำคำรสถำนที่ 
1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์      คศ.2    หัวหน้ำงำน 
2. นำยคมกริช  แหงมปำน            คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยประพนธ์  อ่อนพรม               ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยวีระยุทธ  ล ำดับ   ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำยปิยะ  อุดมมงคล                  ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยวรำศิลป์  อุ่มมี                  คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำยณัฐพันธ์  จันดี   ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ                  พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยวำทิต  ยำน้อย                 ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยธวัชชัย  ผำเพียว                      ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 

11. งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
1. นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี    คศ.1    หัวหน้ำงำน 
2. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์              คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 

3. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  …/………… 



 
 

3. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย     คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์         คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์          คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นายประพนธ์  อ่อนพรม            ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
7. นายวีระยุทธ  ล าดับ             ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 

12. งำนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์      คศ.2    หัวหน้ำงำน 
2. นำยคมกริช  แหงมปำน             คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยประพนธ์  อ่อนพรม               ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ               พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำยจรูญ  พณิชนันทเวช            ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยสิทธิชัย  สิทธิสมพงศ์              ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำยอรุณ  จันทร์จับ                  ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงสำวอุไรวรรณ  วงศ์จันทรมณี     ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำงนิภำวรรณ  กองเกิด              ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำงสำวสุปรำณี  ชำญณรงค์  ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำงสมศรี  เขื่อนเงิน                ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
12. นำงจันทร์  นำมกรณ์                 ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
13. นำยเชำวรินทร์  วงศ์แก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
14. นำยอนุสรณ์  อ่อนเขียว  ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
                           คณะกรรมกำรกลุม่บรหิำรงำนบุคคล 
 

1. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
3. หัวหน้ำงำนส่งเสริมวิทยฐำนะ     กรรมกำร 
4. หัวหน้ำงำนประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร    กรรมกำร 
5. หัวหน้ำงำนทะเบียนประวัติและกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กรรมกำร 
6. หัวหน้ำงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู                                            

และสมำคมศิษย์เก่ำกรรมกำร 
7.หัวหน้ำงำนส ำนักงำน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                    พันธกิจ /  ภำระหน้ำที่ / กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
                                     โรงเรียนเมืองเชลียง 

 
กำรบริหำรงำนบุคคล 
 กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจส ำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำน         
เพ่ือตอบสนอง ภำรกิจของสถำนศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมคล่องตัว อิสระ
ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติภำรกิจที่มีควำมรับผิดชอบให้เกิดผล 

ส ำเร็จตำมกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัยจรรยำบรรณ 

อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพได้รับ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติมีควำม

มั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
พันธกิจ / ภำระหน้ำที่ 

2.  กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
1.1 กำรวิเครำะห์กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน 

1.1.1 วิเครำะห์ภำรกิจและประเมินสภำพควำมต้องกำรก ำลังคนกับภำรกิจของสถำนศึกษำ 
1.1.2 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.1.3 น ำเสนอแผนอัตรำก ำลังเพ่ือขอควำมเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.1.4 น ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

1.2 กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
1.2.1 ให้เป็นไปตำม กำรก ำหนดต ำแหน่งและควำมเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.2.2 สถำนศึกษำก ำหนดภำระงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

1.3 กำรขอเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 
1.3.1 สถำนศึกษำขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐำนะ/ ขอก ำหนดต ำแหน่ง 
1.3.2 ประเมินเพ่ือขอปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐำนะ / ขอก ำหนดต ำแหน่ง 



 
 

1.3.3 ส่งค ำขอปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง /ขอเลื่อนวิทยฐำนะ /ขอก ำหนดต ำแหน่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือน ำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและเสนอผู้มีอ ำนำจ
แต่งตั้ง 

2. กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
2.1  กำรด ำเนินกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด และวิธีกำรของ อ.ก.ค.ศ.   เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 

หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
2.2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 

2.2.1 กรณีกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวโดยใช้เงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดหรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด 
2.2.2 กรณีกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงชั่วครำวของสถำนศึกษำได้โดยใช้เงินรำยได้ของสถำนศึกษำภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

2.3 กำรแต่งตั้ง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.3.1 เสนอค ำร้องขอย้ำย ให้รำยงำนกำรบรรจุแต่งตั้ง รับย้ำย ไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อจัดท ำทะเบียน
ประวัติต่อไป 
2.3.2 กรณีรับย้ำย ให้รำยงำนกำรบรรจุแต่งตั้ง รับย้ำย ไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำทะเบียนประวัติต่อไป 

2.4 กำรกลับเข้ำรับรำชกำร 
2.4.1 กำรกลับเข้ำรับรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 

3. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
3.1 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.1.1 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน กรณี ปกติ และกรณีพิเศษ 
3.1.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
3.1.1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ   ต้อง
ชี้แจงให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดังกล่ำวทรำบ 
3.1.1.3 รำยงำน กำรสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
 
 
 



 
 

3.2 งำนทะเบียนประวัติ 
3.2.1 สถำนศึกษำรวบรวมส ำเนำทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำบันทึก

กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 3.4 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

3.4.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับกำรเสนอของพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
3.4.2  ด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4. วินัยและกำรรักษำวินัย 
4.1 ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5. กำรออกจำกรำชกำร 
5.1   ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจส ำคัญ ที่มุ่งส่งเสริมให้

สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนอง ภำรกิจของสถำนศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ให้เกิดควำมคล่องตัว อิสระภำยใต้กฎระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและ
ก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

                        ขอบข่ำยงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

1. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.2 วำงแผนกำรท ำงำนในกำรจัดท ำงบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.3 รับผิดชอบพิจำรณำร่วมกันในด้ำนวำงแผน กำรบริหำรงำนพัสดุ ครุภัณฑ์ งำนสำรบรรณงำนกำรเงินให้เป็นระบบ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
1.4 รับผิดชอบวำงแผนในกำรด ำเนินงำน งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สมำคมผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ำ 

คณะกรรมกำรผู้ปกครองเครือข่ำย 
1.5 ติดตำมประเมินผล สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร พร้อมทั้งแก้ไขเสนอต่อฝ่ำยประกันคุณภำพโรงเรียน 
1.6 ปฏิบัติตำมนโยบำยที่ฝ่ำยบริหำรมอบหมำย 

 

2. คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มงำนบุคคล 
2.1  ร่วมประชุมวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2.2 ร่วมก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน หลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง 

 กับควำมต้องกำรของชุมชน 
2.3  ร่วมก ำกับติดตำมนิเทศงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2.4  ร่วมประชุมวำงแผนกำรบริหำรงำนโรงเรียนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำสมำคมผู้ปกครองและครู 
2.5  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2.6  งำนอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3.   ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3.1  ดูแลงำนสำรบรรณให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
3.2 จัดส ำนักงำนให้เป็นศูนย์บริหำรหำรงำนบุคคล บริกำรครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3.3  ประชุม นิเทศ  หัวหน้ำงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3.4  จัดอบรม ศึกษำดูงำน จัดประชุมปฏิบัติกำร 
3.5  ศึกษำวิเครำะห์แผนกำรตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3.6  ประสำนงำนและควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3.7  กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง 
3.8  ให้ค ำปรึกษำด้ำนบริหำรงำนบุคคล กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3.9  ประสำนงำนหัวหน้ำงำนทุกงำนในกลุ่มบริหำรงำน วำงแผนงำน  / โครงกำร /                                       
เพ่ือขออนุมัติแผนประจ ำปี 
3.10  งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

   4.  งำนธุรกำร 



 
 

 4.1  รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนธุรกำร 
4.2 ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ กำรลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
4.3 กำรส่งหนังสือรำชกำรตำมก ำหนด 

4.4  กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำรและหนังสือที่มีถึงสถำนศึกษำรวมถึงตรวจทำนกำรยืม กำรจัดเก็บและ 
ท ำลำยหนังสือและสรุปข้อมูลกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรในแต่ละปี 

4.5  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคคลภำยนอกและภำยในโรงเรียน 
4.6 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม บันทึกกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม 
4.7 งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5.  งำนบุคลำกร 
 5.1  ดูแลรับผิดชอบงำน งำนบุคลำกรของโรงเรียน 

5.2  จัดท ำสมุดประวัติของบุคลำกรโรงเรียนเป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.3  จัดท ำกำรขอเครื่องรำชของบุคลำกรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.4  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกภำยในงำนบุคลำกร 
5.5  รับผิดชอบกำรเงินภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
5.6  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

6.  งำนศิษย์เก่ำ 
 6.1  รับผิดชอบงำนศิษย์เก่ำของโรงเรียน 
 6.2  ควบคุมประสำนงำนกับศิษย์เก่ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อย 
 6.3  จัดท ำทะเบียนศิษย์เก่ำของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 6.4  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก แก่ศิษย์เก่ำในกำรำเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 6.5  ด ำเนินกำรจัดประชุมศิษย์เก่ำภำคเรียนและอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 6.6  งำนอ่ืน  ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
7.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 7.1  ดูแลรับผิดชอบงำน งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน 
 7.2  ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน 
 7.3  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 7.4  บันทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 7.5   ดูแลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 7.6  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
8.  งำนสมำคมผู้ปกครองและครู 
 8.1  ดูแลรับผิดชอบ งำนสมำคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน 
 8.2  จัดท ำทะเบียนของงำนสมำคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 8.3  ประสำนงำนกับสมำคมผู้ปกครองและครูในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 8.4  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกงำนสมำคมผู้ปกครองและครูในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  



 
 

                 ของโรงเรียน 
 8.5  ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 8.6  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

  

 

 

 

 

 

นำยอรุณ    หอมชื่น 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โรงเรียนเมืองเชลียง 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดขอบงำน ดังนี้ 
หน้ำทีท่ั่วไป 

 ปฏิบัติงำนในฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง กลุ่มบริหำรงำนบุคคลติดตำมดูแลกำรบริหำรงำน
ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งดูแลควำมประพฤติของบุคลำกรในกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลให้อยู่ในกรอบอันดีงำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

 
นำยชลิต  ฉำยกี ่

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดขอบงำน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2. กรรมกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
3. ทีป่รึกษำของคณะครูกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
4. วำงตัวบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เพ่ือแต่งตั้ง 

เขียนแผนงำน  / โครงกำร / เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนบุคคลของโรงเรียน 
6. ควบคมุกำรจัดท ำสถิติข้อมูลและวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
7. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
8. วำงแผน / งำน  / โครงกำร เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
9. ควบคุมกำรจัดกิจกรรมของชุมชนในโรงเรียน 
10. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / ฝ่ำยต่ำง ๆ ทั้งภำยในโรงเรียนและภำยนอกโรงเรียน 
11. รับผิดชอบดูแลกำรบริหำรงำนตำมขอบข่ำย  / ภำรกิจกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และวำงแผนงำนให้เป็นไปตำม

ระเบียบรำชกำรและนโยบำยของโรงเรียน 
12. ก ำหนดรูปแบบแผนภูมิกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 



 
 

13. นิเทศงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำรและแก้ปัญหำที่เกี่ยวกับกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

14. ควบคุม  ดูแล  ติดตำมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริกำรบุคคล พร้อมทั้งแนวทำงกำรแก้ปัญหำและ
อุปสรรค เสนอแก่ผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพ่ือพัฒนำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

15. จัดให้มีกำรประชุมของคณะกรรมสถำนศึกษำ, สมำคมผู้ปกครองและครู, ชมรมศิษย์เก่ำ 
16. ประมำณค่ำใช้จ่ำยและบริกำรแก่ชุมชน และประสำนงำนกับหัวหน้ำงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
17. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไปติดต่อ

รำชกำรภำยนอกโรงเรียนไปรำชกำรต่ำงจังหวัดหรือต่ำงประเทศ 
18. ควบคุม ตรวจสอบกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่กำรแบ่งสำยงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรจัดท ำคู่มือหรือ

เอกสำร ที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
19. ร่วมประชุมก ำหนดนโยบำยของโรงเรียนจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
20. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ประชุมจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
21. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
22. จัดปฐมนิเทศแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำใหม่ถึงนโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
23. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
24. รับผิดชอบก ำกับติดตำมงำนส ำนักงำนบริหำรงำนบุคคล 
25. รับผิดชอบก ำกับติดตำมงำนตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
26. รับผิดชอบก ำกับติดตำมงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
27. รับผิดชอบก ำกับติดตำมงำนสมำคมผู้ปกครองและครู 
28. รับผิดชอบก ำกับติดตำมงำนชมรมศิษย์เก่ำ 
29. รับผิดชอบงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

       มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว 
หัวหน้ำงำนบุคคล 

 
ภำระหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้ำงำนบุคคล 
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
3. เขียนแผนงำน  / โครงกำร  / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
4. รับผิดชอบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรครู / ลูกจ้ำงประจ ำ /ลูกจ้ำงชั่วครำว 
5. จัดท ำสถิติกำรลำของข้ำรำชกำรครู  / ลูกจ้ำงประจ ำ /ลูกจ้ำงชั่วครำว 
6. ท ำทะเบียนประวัติครู – ลูกจ้ำงประจ ำ 
7. ท ำบัตรข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงประจ ำ 
8. รับผิดชอบกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย กำรออกจำกรำชกำร 
9. กำรขอยืมตัวข้ำรำชกำร / กำรช่วยรำชกำร 
10. กำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่ 
11. รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนธุรกำร กำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ กำร

ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือ กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำรและหนังสือที่มีถึงสถำนศึกษำรวมถึงกำรจัดเก็บเอกสำร
และท ำลำยหนังสือ 

12. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 



 
 

 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนส่งเสริมวิทยฐำนะ 
 
 
 
 
 
 

 
 

             นำงสำวนิภำวรรณ  รื่นรมย ์
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดอบรม ศึกษำดูงำน จัดประชุมปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับงำนส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะ 
2. ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัย เพ่ือให้เจ้ำของโครงกำร  / กิจกรรมน ำผลไปพัฒนำต่อไป 
3. เป็นผู้ด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำประสิทธิภำพครู 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
งำนทะเบียนประวัติและกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
                                        นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ ์
 

 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดท ำทะเบียนประวัติบุคลำกรในโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
2. จัดท ำเรื่องกำรขอเครื่องขอรำชอิสริยำภรณ์ของบุคลำกรในโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
3. กำรท ำบัตรข้ำรำชกำร 
4. กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน กำรย้ำย กำรออกจำกรำชกำร กำรยืมตัวข้ำรำชกำร กำรช่วยรำชกำร 
5. กำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่ 
6. จัดท ำสมุดประวัติ (กพ.7) และกรอกสมุดประวัติ (กพ.7)  ของบุคลำกรโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็น

ปัจจุบัน 
7. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรในโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 

41 เรื่องสมุดประวัติ (กพ.7)   
8. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรในโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 

41 เรื่องขอรับและขอคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
9. กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และประสำนงำนเรื่องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้

บุคลำกรในโรงเรียน 
10. จัดท ำทะเบียนคุมเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้บุคลำกรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 



 
 

 
            มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  
 
 
 
 
 

 
                                       นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว 
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงำนเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 

2. สรุปข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ของบุคลำกรที่ใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร กำรไปรำชกำร กำรออกจำกรำชกำร 
4. รวบรวมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

              มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

 
                                         นำงพัชรินทร์  พรมสุบรรณ ์
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน 
2. ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน 
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรเข้ำร่วมประชุม 
4. บันทึกกำรประชุมของคระกรรมกำรสถำนศึกษำรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม 
5. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรเข้ำร่วมประชุม 
6. บันทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม 
7. ดูแลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของกรรมกำรสถำนศึกษำ 
8. จัดท ำสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนสมำคมผู้ปกครองและครู 
  
 
 
 
 
 
 

     นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ 
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงำนสมำคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน 
2. จัดท ำทะเบียนของสมำคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
3. ประสำนงำนกับสมำคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนในกำรเข้ำร่วมประชุม 
4. ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะอวก แก่สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
5. ประสำนงำนกับสมำคมผู้ปกครองและครูในกำรเข้ำร่วมประชุม 
6. บันทึกกำรประชุมของสมำคมผู้ปกครองและครูรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม 
7. ดูแลกำรเข้ำร่วมกจิกรรมของสมำคมผู้ปกครองและครู 
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนงำนสมำคมนักเรียนเก่ำเมืองเชลียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                       นำงสำวมินตรำ  คู่นพคุณ 

 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงำนสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนเมืองเชลียง 
2. จัดท ำทะเบียนของสมำคมฯให้เป็นปัจจุบัน 
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสมำคมฯเข้ำร่วมประชุม 
4. ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะอวก แก่สมำชิกสมำคมฯในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
5. บันทึกกำรประชุมของสมำคมฯรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม 
6. ดูแลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสมำคมฯ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

                           มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนภำคี  4 ฝ่ำย 
 
 

 
 
 
 
 
                          นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว 

 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

1. ประสำนงำนและจัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำยซึ่งได้แก่ ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง 
ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนชุมชน เพื่อร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือก 
หนังสือเรียน 
2. เป็นผู้ประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำยเพ่ือร่วมก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรนักเรียนและสถำนศึกษำ 
3. เป็นผู้คอยดูแล ติดตำม ประสำนงำน ร่วมกับคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำร
ใช้เงินที่เหลือจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนถัวจ่ำยซึ่งกันและกัน
ของสถำนศึกษำ 
4. ร่วมให้ควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
 
 
 



 
 

 
                     มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
 
 

 
 
 
 
 
                                นำงอรนุช  จูเปีย 

 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

1. จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือ  เพื่อด ำเนินกำรก่อนหลัง ตรวจควำมถูกต้องของ

เอกสำร หำกไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ส่งออกหนังสือ เพ่ือด ำเนินกำรให้

ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐำน 

2. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือ ประทับตรำรับหนังสือที่มุมบนด้ำนขวำของหนังสือ   

3. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว  ส่งให้กลุ่มงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำร โดยให้ลงชื่อกลุ่มงำนที่รับ
หนังสือนั้นในช่องกำรปฏิบัติ   

 
 
 
 
 

 



 
 

 
             มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

 
 
 
 
 
                   นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว (หัวหน้ำ) 
 
 

 
 

              
            นำงอรนุช  จูเปีย               นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ์      นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว       นำงสำวนิภำวรรณ  ร่ืนรมย์ 
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 

ที่  ……………… 
เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกลุ่มงำนธุรกำร พ.ศ. 2561 

    

   อ้ำงถึงประกำศโรงเรยีนโรงเรียนเมืองเชลยีงเรื่องประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน                
พ.ศ. ............... ประกำศ ณ วันที่ ..............................  
   เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มงำนธุรกำรเป็นไป            
ด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อรำชกำร 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  2546  และมำตรำ  27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มงำนธุรกำรดัง

รำยละเอียดแนบท้ำย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ........................................ 

 
ลงชื่อ 

                                                                            (นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ) 
                                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บุคลำกรกลุ่มงำนธุรกำร 

นำยอรุณ  หอมชื่น       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
1.คณะกรรมกำรกลุ่มงำนธุรกำร 
 1. นำยชลิต  ฉำยกี่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครู คศ.3   กรรมกำร 
 3. นำงพชรภรณ์ ประชัน   ครู คศ.2   กรรมกำร 

4. นำงปำรณัท  วงค์รำษฎร์  ครูธุรกำร  กรรมกำร 
 5. นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย   ครู คศ.2   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำงสำวกนกวรรณ  เจือระไน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.กลุ่มงำนธุรกำร 
   2.1 งำนส ำนักงำนและงำนธุรกำร 

2.1.1. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครู คศ. 3  หัวหน้ำงำน 
2.1.2. นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ. 2  เจ้ำหน้ำที่ 
2.1.3  นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย   ครู คศ. 2  เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.4   นำงปำรณัท  วงศ์รำษฎร์ ครูธุรกำร  เจ้ำหน้ำที่  

 2.2 งำนวำงแผนงำนธุรกำร 
2.2.1. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์ครู  ครู คศ. 3  หัวหน้ำงำน 
2.2.2. นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ. 2  เจ้ำหน้ำที่ 

   2.3 งำนกำรบริหำรงำนสำรบรรณ 
2.3.1. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครู คศ.3   หัวหน้ำงำน 
2.3.2. นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ.2   เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.3  นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย  ครู คศ.2   เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.4  นำงปำรณัท  วงค์รำษฎร์  ครูธุรกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
2.3.5  นำงสำวกนกวรรณ  เจือระไน ครูอัตรำจ้ำง  เจ้ำหน้ำที่  

2.4 งำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนธุรกำร 
2.4.1  นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ ์  ครู คศ.3   หัวหน้ำงำน 
2.4.2  นำงพชรภรณ์  ประชัน  ครู คศ.2   เจ้ำหน้ำที่ 

 2.4.3  นำงสำวกนกวรรณ  เจือระไน  ครูอัตรำจ้ำง  เจ้ำหน้ำที่  
*************************************** 

 
 



 
 

 
       แผนผังกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนธุรกำร 

      งำนส ำนักงำนและงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
        โรงเรียนเมืองเชลียง 

 
        แผนผังกำรบริหำรงำนธุรกำร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์ 
หัวหน้างานธุรการ 

นางพชรภรณ์  ประชัน 
รองหัวหน้างานธุรการ 

    นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน  

 

นางปารณัท  วงศ์ราษฎร์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน (ครูธรการ) 
 

นางสาวกนกวรรณ เจือระใน 
       เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 



 
 

 

แผนผังกำรบริหำรงำนธุรกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้ำที ่
 1 กำรเสนอโครงกำรประจ ำปี 

2. กำรจัดท ำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุมบุคลำกร กรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำนต่ำง ๆ  
     3 กำรประสำนด้ำนสถำนที่และอำหำรในกำรประชุมประจ ำเดือน วำระพิเศษ  
     4 กำรจัดเตรียมเอกสำรในกำรประชุม  
      5 กำรบันทึกกำรประชุม  
      6 กำรจัดส่งรำยงำนกำรประชุม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์ 
หัวหน้างานธุรการ 



 
 

                                              
 
 
 
 
 
หน้ำที ่
 1. งำนค้นหำเอกสำรต่ำง ๆ ให้กับงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำย  
     2. งำนลงเวลำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร  
     3. งำนเดินหนังสือ 
      4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยประจ ำปี  
      5. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของฝ่ำยประจ ำปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพชรภรณ์  ประชัน 
รองหัวหน้างานธุรการ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 
หน้ำที ่
      1 กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร  
      2 กำรพิมพ์แบบฟอร์มต่ำง ๆ  
      3 กำรท ำส ำเนำหนังสือ เช่น ถ่ำยเอกสำร อัดส ำเนำแจ้งเวียนหนังสือข่ำวสำรรำชกำร   
     4 กำรเรียบเรียง และจัดท ำรูปเล่มเอกสำรส ำคัญ  
      5 กำรจัดพิมพ์ค ำสั่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หน้ำที่ 

 1 งำนรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือรำชกำร  
      2 งำนคัดแยกหนังสือและกำรเสนอหนังสือ  
     3 งำนร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร  
      4 งำนเก็บรักษำ ยืม และท ำลำยหนังสือรำชกำร  
      5 งำนแจ้งเวียนหนังสือรำชกำร ค ำสั่ง ประกำศ ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องรับทรำบเพ่ือถือปฏิบัติ  
     6 น ำแฟ้มเสนอผู้อ ำนวยกำร / รองผู้อ ำนวยกำร เพ่ือลงนำม หรือสั่งกำร  
      7 งำนค้นหำเอกสำรต่ำง ๆ ให้กับงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำย  
      8 งำนลงเวลำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร  
     9 งำนเดินหนังสือ   
 10. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย   

 
 
 
 
 

 

นางปารณัท  วงศ์ราษฎร์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน (ครูธรการ) 
 

นางสาวกนกวรรณ เจือระใน 
       เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 



 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 

ที่  ……………… 
เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกลุ่มงำนบริกำร พ.ศ. 2561 

    

   อ้ำงถึงประกำศโรงเรยีนเมืองเชลียง  เรื่องประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเมือง
เชลียง   พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 30 มีนำคม 2561 
   เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มบริหำรงำนกลุ่มงำน
บริกำรเป็นไป  ด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อรำชกำร 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  2546  และมำตรำ  27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนในกลุ่มบริหำรงำนกลุ่ม

งำนบริกำรดังรำยละเอียดแนบท้ำย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  30 มีนำคม 2561 

 
ลงชื่อ 

        (นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บุคลำกรกลุ่มงำนบริกำร 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริกำร 
1. นำยอรุณ หอมชื่น            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชลิต  ฉำยกี่       ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรฯกลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงประนอม  ฉำยกี่    คศ.3    กรรมกำร 
4. นำยวสันต์  งำมดี   คศ.3    กรรมกำร 
5. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    กรรมกำร 
6. นำงรุ่งฤดี   ทองแซม   คศ.3    กรรมกำร 
7. นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร  คศ.3    กรรมกำร 
8. นำงสุพัตรำ   จั่นจีน    คศ.3    กรรมกำร 
9. นำยสุรวิทย์    รังสวิุฒำภรณ์       คศ.2    กรรมกำร 
10. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย   คศ.2    กรรมกำร           
11. นำงประภำวดี  ทองเวียง    คศ.2    กรรมกำร             

   12. นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี    คศ.1    กรรมกำร 
   13. นำยประพนธ์  อ่อนพรม   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

14. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์         คศ.2   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำยเอกลักษณะ พลเลิศ   พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

  
16. นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. งำนยำนพำหนะและยำนยนต์ 
1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์       คศ.2    หัวหน้ำงำน 
2. นำยอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี     คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยปกครอง ศรีสุวรรณ           คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยชำญวิทย์  เซียงจ๊ง    คศ.1    เจ้ำหน้ำที่        
5. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ ขอสุข    คศ.1    เจ้ำหน้ำที่  
6. นำยคมกริช  แหงมปำน    คศ.1    เจ้ำหน้ำที่           
7. นำยเอกลักษณะ พลเลิศ   พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำยสิทธิชัย  สิทธิสมพงศ์   ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยอรุณ  จันทร์จับ    ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3. งำนงำนพยำบำล 
1. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย        คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ               พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ      พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 

4. งำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นำยประพนธ์  อ่อนพรม  ครูผู้ช่วย    หัวหน้ำงำน 
2. นำยบรรจง  โต๊ะถม              คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยวีระยุทธ  ล ำดับ                  ครูผู้ช่วย      เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยธวัชชัย  ผำเพียว                ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 

5. งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
1. นำงเฉลียว   พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงประนอม  ฉำยกี่   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงรุ่งฤดี   ทองแซม   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสุพัตรำ   จั่นจีน   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่         
6. นำงสำวธนิตำ   ทำนศรีชำติ    พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่          
7. นำงสำวเกศรินทร์ พลเลิศ   เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน   เจ้ำหน้ำที่ 

6. งำนโภชนำกำรโรงเรียน 
  1. นำงเฉลียว   พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 

2. นำงประนอม  ฉำยกี่   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงรุ่งฤดี   ทองแซม   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสุพัตรำ   จั่นจีน   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร   คศ.3    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยสุรวิทย์    รังสวิุฒำภรณ์    คศ.2    เจ้ำหน้ำที่            
7. นำงสำวธนิตำ   ทำนศรีชำติ    พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่          

7. งำนบริกำรชุมชน 
  1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์         คศ.2    หัวหน้ำงำน 

2. นำยคมกริช  แหงมปำน                               คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย             พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ               พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 

 
 
 



 
 

8. งำนโรงเรียนส่งเสริมคุณภำพ 
1. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ  คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย                 คศ.2                 เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ             พนักงำนรำชกำร           เจ้ำหน้ำที่ 

9. งำนประชำสัมพันธ์ 
1. นำยวสันต์  งำมดี   คศ.3    หัวหน้ำงำน 
2. นำงประภำวดี  ทองเวียง       คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์      คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยชำญวิทย์  เซียงจ๊ง             คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี  คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยบรรจง  โต๊ะถม              คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
7. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ ขอสุข  คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำยคมกริช  แหงมปำน              คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย             พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ  พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำงปำรณัท  วงค์รำษฏร์         ครูธุรกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
12. นำงสำวหยำดพิรุณ  เอื้อนจิตร       เจ้ำหน้ำที่แผนงำน  เจ้ำหน้ำที่ 
13. นำยเดชำ  เทพำค ำ   ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
14. นำยธวัชชัย  ผำเพียว                 ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
15. นำยวำทิต  ยำน้อย             ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
16. นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
17. นำยภำณุพงค์ ข้ำงจะงำม               ครูวิกฤต    เจ้ำหน้ำที่ 
18. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง  ครูวิกฤต    เจ้ำหน้ำที่ 

10. งำนอำคำรสถำนที่ 
1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์      คศ.2    หัวหน้ำงำน 
2. นำยคมกริช  แหงมปำน           คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยประพนธ์  อ่อนพรม               ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยวีระยุทธ  ล ำดับ   ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำยปิยะ  อุดมมงคล                  ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยวรำศิลป์  อุ่มมี                  คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำยณัฐพันธ์  จันดี   ครผูู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ                  พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยวำทิต  ยำน้อย                 ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยธวัชชัย  ผำเพียว                   ครูอัตรำจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่ 



 
 

11. งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
1. นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี    คศ.1    หัวหน้ำงำน 
2. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์              คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย     คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์         คศ.2    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์         คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยประพนธ์  อ่อนพรม            ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำยวีระยุทธ  ล ำดับ             ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 

12. งำนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
  1. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์      คศ.2    หัวหน้ำงำน 

2. นำยคมกริช  แหงมปำน             คศ.1    เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยประพนธ์  อ่อนพรม               ครูผู้ช่วย    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ               พนักงำนรำชกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำยจรูญ  พณิชนันทเวช            ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำยสิทธิชัย  สิทธิสมพงศ์              ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำยอรุณ  จันทร์จับ                  ลูกจ้ำงประจ ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงสำวอุไรวรรณ  วงศ์จันทรมณี     ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำงนิภำวรรณ  กองเกิด              ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำงสำวสุปรำณี  ชำญณรงค์  ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำงสมศรี  เขื่อนเงิน                ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
12. นำงจันทร์  นำมกรณ์                 ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
13. นำยเชำวรินทร์  วงศ์แก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 
14. นำยอนุสรณ์  อ่อนเขียว  ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

นำยอรุณ หอมชื่น 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โรงเรียนเมืองเชลียง 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1. หน้ำที่ทั่วไป 

  ปฏิบัติงำนในฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง ฝ่ำยบริกำรเป็นที่ปรึกษำของ

ผู้อ ำนวยกำรเก่ียวกับงำนบริกำรของสถำนศึกษำ  ติดตำมดูแลกำรบริหำรงำนด้ำนบริกำรท ำหน้ำที่ควบคุมกำร

ปฏิบัติงำนรวมทั้งดูแลควำมประพฤติของบุคลำกรในฝ่ำยบริกำร ให้อยู่ในกรอบอันดีงำมมีอ ำนำจวินิจฉัยสั่งกำรที่

จ ำเป็น  ซึ่งเกิดข้ึนเฉพำะหน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหำของโรงเรียนแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

  2. หน้ำที่ประจ ำ 

  มอบหมำยนโยบำย ก ำกับ ดูแลติดตำมและอ ำนวยกำรให้ค ำแนะน ำ  เป็นที่ปรึกษำวำงแผน

พัฒนำ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย สรุปประเมินผลงำนในควำมรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

  2.1 งำนส ำนักงำนฝ่ำยบริกำร 

2.2 งำนยำนพำหนะและยำนยนต์ 

  2.3 งำนพยำบำล 

  2.4 งำนเทคโนโลยีและ โสตทัศนูปกรณ์ 

  2.5 งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

  2.6 งำนโภชนำกำร 

  2.7 งำนบริกำรชุมชน 

  2.8 งำนโรงเรียนส่งเสริมคุณภำพ 

  2.9 งำนประชำสัมพันธ์ 

 



 
 

  2.10 งำนอำคำรสถำนที่ 

  2.11 งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ 

  2.12 งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

  2.13 งำนสำธำรณูปโภค 

  2.14 งำนนักกำรภำรโรง 

2.15 งำนแม่บ้ำน 

2.16 งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

อ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

1.เป็นผู้เสนอกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูในสำยงำนของฝ่ำยบริกำรพนักงำนบริกำรอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
2.เป็นกรรมกำรที่ปรึกษำกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของสถำนศึกษำ 
3.ดูแลสวัสดิภำพควำมเป็นอยู่ของข้ำรำชกำรครู พนักงำนบริกำร และเจ้ำหน้ำที ่ในฝ่ำยบริกำร สร้ำงสรรค์งำนให้
ก ำลังใจและ กำรบริกำรแก่สังคม ชุมชน 
4.งำนอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นงำนบริกำรและ ยังไม่ได้มอบหมำยให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริกำร 
5.กำรปฏิบัติงำนอ่ืน  ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                  
นำยชลิต  ฉำยกี่ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โรงเรียนเมืองเชลียง ฝ่ำยบริกำร 
 

มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
2. สั่งกำร/ลงบันทึกกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริกำรเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 

ชั่วครำวในฝ่ำยบริกำร 
3. ช่วยงำนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ในกำรวำงแผนพัฒนำงำน ดูแลสวัสดิภำพ ควำมเป็นอยู่ของ

ข้ำรำชกำรครู พนักงำนบริกำร และเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยบริกำรสร้ำงสรรค์งำนให้ก ำลังใจและ กำรบริกำรแก่สังคม 
ชุมชน 

4. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งำนส ำนักงำน 

 

 
 

นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ 
หัวหน้ำงำนส ำนักงำน 

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ประสำนงำนกับหัวหน้ำงำนต่ำงๆ ในสำยงำนฝ่ำยบริกำร 
2. สนับสนุนส่งเสริมกำรท ำงำนของบุคลำกรในฝ่ำยบริกำร 
3. วำงแผนพัฒนำงำนและปฏิบัติงำน ในฝ่ำยบริกำรให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจเพ่ือน ำไปสู่เป้ำประสงค์ 
4. สั่งกำร / ลงบันทึกกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริกำร เจ้ำหน้ำที่และ ลูกจ้ำง

ชั่วครำว 
5. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของงำนต่ำงๆ ในฝ่ำยบริกำร 
6. จัดท ำแผนงำนกำรนิเทศภำยใน 
7. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือน ำไปสู่แผนปฏิบัติกำร 
8. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริกำร 
9. วำงแผนสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยบริกำร 
10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งำนยำนพำหนะและยำนยนต์ 

 
นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ 

หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ / ยำนยนต์ 
 

                             .          

                     นำยอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี    นำยปกครอง ศรีสุวรรณ        นำยชำญวิทย์  เซียงจ๊ง          

                                เจ้ำหน้ำที่                       เจ้ำหน้ำที่                       เจ้ำหน้ำที่                                                         

                                       
                      นำยคมกริช  แหงมปำน         ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ ขอสุข        นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ 

                             เจ้ำหน้ำที่                         เจ้ำหน้ำที่                        เจ้ำหน้ำที่   

 

 



 
 

                                                                                
                        นำยสิทธิชัย  สิทธิสมพงศ์                                 นำยอรุณ  จันทร์จับ 

               เจ้ำหน้ำที่ ดูแลรถตู้ เลขทะเบียน นข 2928          เจ้ำหน้ำที่ ดูแลรถตู้ ทะเบียน นข 1124                                       

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. วำงแผนกำรใช้รถยนต์เพ่ือให้บริกำรแก่บุคลำกรในโรงเรียน 
2. ดูแลบ ำรุงรักษำ ตรวจเช็คสภำพรถยนต์ทุกคัน 
3. สั่งกำร ก ำกับ ควบคุม ดูแล กำรแก้ไขปัญหำ พนักงำนขับรถยนต์ และ/หรือผู้ที่ได้รับหมำยให้ขับรถยนต์กำรใช้

รถยนต์และ ครุภัณฑ์งำนยำนยนต์ 
4. ดูแลตรวจซ่อมบ ำรุงรถยนต์ / ยำนยนต์ เมื่อถึงเวลำก ำหนด 
5. วำงแผนพัฒนำระบบกำรใช้รถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
7. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
8. วำงแผนสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
9. วำงแผนพัฒนำงำนและปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน ำไปสู่เป้ำประสงค์ 
10. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ 
11. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในกำรปฏิบัติงำน 
12. ปฏิบัติงำนอื่น ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

ประเภทรถยนต์  / หมำยเลข และผู้รับผิดชอบดูแลประจ ำรถยนต์ 

หมำยเลข 1   รถยนต์ โตโยต้ำ (รถตู้) สีเทำ  ทะเบียน นข 2928   นำยสิทธิชัย  สิทธสิมพงศ์ 

หมำยเลข 2  รถยนต์ โตโยต้ำ (รถตู้) สีฟ้ำ    ทะเบียน นข 1124   นำยอรุณ จันทร์จับ 

หมำยเลข  -  รถอีแต๊นไทยแลน  1  คัน  ทะเบียน  -       นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ        
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ผู้ดูแลประจ ำรถยนต์ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ล้ำงท ำควำมสะอำดรถยนต์คันที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ อย่ำงสม่ ำเสมอ (วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรล้ำงรถยนต์ขอ
ได้ที่งำนยำนพำหนะ / ยำนยนต์) 

2. ทุกเช้ำในวันปฏิบัติงำนให้ตรวจวัดน้ ำหม้อน้ ำ น้ ำมันเครื่อง และน้ ำมันเบรก ส่วนน้ ำกลั่น  หม้อแบตเตอรี่ ให้ตรวจ
ทุกๆ 1 เดือน (หำกต้องกำรน้ ำมันเครื่อง น้ ำมันเบรก  น้ ำกลั่น  ให้ขอได้ที่ห้องยำนพำหนะ / ยำนยนต์) 

3. ถ้ำรถยนต์ท ำงำนผิดปกติ หรือเสียให้แจ้งที่ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรและ / หรือหัวหน้ำงำนยำนพำหนะ / ยำน
ยนต์  เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและซ่อม / บ ำรุงตำมลักษณะที่พบ ต่อไป 

4. ผู้ใช้รถยนต์ ต้องน ำรถยนต์เข้ำจอดในโรงจอดรถยนต์  ตำมช่องทุกครั้ง หลังใช้งำน หำกช่องจอดไม่ว่ำงให้หำที่จอด
บริเวณด้ำนหน้ำโรงจอดรถยนต์ ให้เรียบร้อยไม่กีดขวำงทำง เข้ำ-ออก 

           

 ข้อควรจ ำ 

รถยนต์ทุกคัน  ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เรำควรช่วยกันดูแลรักษำรถยนต์ทุกคัน   ให้

ใช้งำนได้ยำวนำนที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

งำนพยำบำล 

 
นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

หัวหน้ำงำนพยำบำล 

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. จัดท ำระบบงำนพยำบำลให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
2. ให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียน 
3. ประสำนงำนกับโรงพยำบำล และผู้ปกครองในกำรน ำตัวนักเรียนที่เจ็บป่วยส่งโรงพยำบำล 
4. ให้บริกำรค ำปรึกษำปัญหำสุขภำพ และปัญหำส่วนตัวให้กับบุคลำกรในโรงเรียน 
5. ด ำเนินโครงกำรอบรมผู้น ำเยำวชนสำธำรณสุขโรงเรียน 
6. ประสำนงำนกับชมรมผู้บริจำคโลหิตจังหวัดก ำแพงเพชร เหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร และโรงพยำบำล

ก ำแพงเพชรเพ่ือด ำเนินโครงกำรบริจำคโลหิตเพื่อถวำยพระรำชกุศล  
7. ประสำนงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์นมสด UHT  มำให้นักเรียนที่มีควำมสูงต่ ำ

กว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ได้ดื่ม 
8. วำงแผนพัฒนำงำน เพ่ือรองรับกำรใช้งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรประสำนงำนกำรจัดซื้อวัสดุ – 

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้มีควำมเพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในโรงเรียน 
9. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
10. สั่งกำรก ำกับ ควบคุม ดูแล กำรแก้ไขปัญหำและเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 
11. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
12. วำงแผนสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
13. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน ำไปสู่เป้ำประสงค์ 
14. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ 
15. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในกำรปฏิบัติงำน 
16. ปฏิบัติงำนอื่น  ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 



 
 

                                         
                     นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย  นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ   นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ     

                        ผู้ช่วยงำนพยำบำล            ผู้ช่วยงำนพยำบำล            ผู้ช่วยงำนพยำบำล                                                                   
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลแก่นักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียน 
2. ด ำเนินโครงกำรจัดซื้อยำ และเวชภัณฑ์ 
3. ให้บริกำรค ำปรึกษำปัญหำสุขภำพ และปัญหำส่วนตัว 
4. ด ำเนินกำรบริจำคโลหิตเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล 
5. ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน 
6. ท ำหน้ำที่แทนหัวหน้ำงำนในกรณีที่หัวหน้ำงำนไม่อยู่ 
7. ปฏิบัติงำนอื่น  ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ      

เจ้ำหน้ำที่งำนพยำบำล 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องพยำบำล 
2. ดูแล และจัดอุปกรณ์กำรรักษำพยำบำลให้พร้อมที่จะใช้บริกำร 
3. ให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลแก่นักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียน 
4. น ำนักเรียนที่เจ็บป่วยมำก ส่งโรงพยำบำลและประสำนให้ผู้ปกครองทรำบ 
5. ด ำเนินโครงกำรตรวจวัดควำมดัน  โลหิต  แก่บุคลำกรในโรงเรียน 
6. ด ำเนินโครงกำรตรวจสุขภำพนักเรียน 
7. ด ำเนินโครงกำรบริจำคโลหิตเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล 
8. ส ำรวจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นที่ควำมสูงต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ือจัดสรรนมสด UHT  ให้ดื่ม 
9. จัดท ำรำยชื่อนักเรียนที่มีโรคประจ ำตัวแจกให้ข้ำรำชกำรครู ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบเก็บรวบรวมเอกสำรและ ข้อมูล

ของงำนพยำบำลให้เป็นระบบประสำนกับทุกฝ่ำยเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องรวมกัน 
10.ปฏิบัติงำนอื่น  ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 



 
 

งำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 
นำยประพนธ์  อ่อนพรม 

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 

 

                                          
   นำยบรรจง  โต๊ะถม              นำยวีระยุทธ  ล ำดับ               นำยธวัชชัย  ผำเพียว                

            ผู้ช่วยงำนเทคโนโลยีฯ           ผู้ช่วยงำนเทคโนโลยีฯ             ผู้ช่วยงำนเทคโนโลยีฯ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ควบคุม  ดูแล  ห้องโสตทัศนูปกรณแ์ละจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนให้เป็นปัจจุบัน 
2. ควบคุม  ดูแล  ห้องประชุม อำคำร 50 ปี และจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนให้เป็นปัจจุบัน 
3. ควบคุม  ดูแล  ห้องควบคุมระบบเสียง อำคำรหอประชุมและจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนให้เป็นปัจจุบัน 
4. ควบคุม  ดูแล  ระบบเครื่องเสียงใต้ถุน อำคำร 4 และจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนให้เป็นปัจจุบัน 
5. ควบคุม  ดูแล  ระบบเครื่องเสียง กำรกระจำยเสียง ในห้องประชำสัมพันธ์อำคำร 1 และจัดเตรียมควำมพร้อมใน

กำรใช้งำนให้เป็นปัจจุบัน 
6. ควบคุม  ดูแล  ระบบเสียงตำมสำยบริเวณหน้ำเสำธง อำคำรต่ำงๆ และจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนให้เป็น

ปัจจุบัน 
7. ควบคุม ดูแล ระบบโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และเคเบิล้ทีวี ใหส้ำมำรถใช้งำนได้ 
8. ควบคุม  ดูแล  ระบบโทรศัพท์ภำยในโรงเรียน ให้สำมำรถใช้งำนได้ 



 
 

9. จัดระบบกำรให้บริกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์ นอกเหนือจำกห้องประจ ำ 
10. จัดท ำข้อมูล / บัญชี ควบคุม  กำรใช้วิทยุสื่อสำรภำยในโรงเรียน 
11. ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ซ่อม / บ ำรุง / จัดหำ / จัดซื้อ  วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบกำรท ำงำน  ในข้อ 1      ถึง ข้อ 10 

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
12. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ตอกกำรเรียนกำรสอน           มำกที่สุด 
13. สนับสนุนให้บุคลำกรได้มีกำรผลิตสื่อ และน ำเทคโนโลยีกำรศึกษำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอน 
14. วำงแผนพัฒนำระบบกำรใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในส่วนที่รับผิดชอบ 
15. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
16. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม  เพ่ือน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
17. วำงแผนสนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
18. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน ำไปสู่เป้ำประสงค์ 
19. สั่งกำร / ลงบันทึกกำรปฏิบัติงำน  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริกำร  เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง

ชั่วครำว 
20. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ได้รับผิดชอบ 
21. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ ในกำรปฏิบัติงำน 
22. ปฏิบัติงำนอื่น  ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 



 
 

งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

 

 

 

 
 
 

 

นำงเฉลียว   พลอยเจริญ 

หัวหน้ำงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

 

 

 

 

 

 

 

     นำงประนอม  ฉำยกี่       นำงรุ่งฤดี   ทองแซม       นำงสุพตัรำ   จั่นจีน 

     ผู้ช่วยงำนโครงกำรฯ                       ผู้ช่วยงำนโครงกำรฯ                   ผู้ช่วยงำนโครงกำรฯ 

   

 

 

 

 

 

 
 นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร          นำงสำวธนิตำ   ทำนศรีชำติ           นำงสำวเกศรินทร์ พลเลิศ 

  ผู้ช่วยงำนโครงกำรฯ                        ผู้ช่วยงำนโครงกำรฯ                   ผู้ช่วยงำนโครงกำรฯ            

 



 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. จัดท ำระบบกำรท ำงำนของโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
2. ควบคุม  ก ำกับ  กำรจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ของใช้ต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
3. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน / จัดรำยกำรอำหำรประจ ำวัน /  กำรประกอบอำหำร และควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  คุณภำพ

ของอำหำร 
4. วำงแผนกำรพัฒนำระบบงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ 
5. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับงำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
6. สั่งกำร  ก ำกับ  ควบคุม  ดูแล  กำรแก้ไขปัญหำ และเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 
7. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม  เพ่ือน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
8. วำงแผนสนบัสนนุ  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนนิงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
9. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพ่ือน ำไปสู่เป้ำประสงค์ 
10. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ 
11. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในกำรปฏิบัติงำน 
12. ปฏิบัติงำนอื่น  ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                   งำนโภชนำกำรโรงเรียน 

 

 

 

 
 
 

                                               นำงเฉลียว   พลอยเจริญ 

                                                หัวหน้ำงำนโภชนำกำร 

 

 

 

 

 

 

       นำงประนอม  ฉำยกี่     นำงรุ่งฤดี   ทองแซม       นำงสุพัตรำ   จั่นจีน 

     ผูช้่วยงำนโภชนำกำร                      ผู้ช่วยงำนโภชนำกำร                    ผู้ช่วยงำนโภชนำกำร 

 

 

 

 

 

 

 
  นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชนิวัตร         นำยสุรวิทย์    รงัสิวุฒำภรณ์            นำงสำวธนิตำ   ทำนศรีชำติ 

       ผู้ช่วยงำนโภชนำกำร                     ผู้ช่วยงำนโภชนำกำร                      ผู้ชว่ยงำนโภชนำกำร            

 

 

 



 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ก ำหนด  กฎ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  ในกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำ  ในส่วนที่รับผิดชอบ 
2. ก ำกับ  ควบคุม  ดูแล  กำรจัดจ ำหน่ำยอำหำร และสินค้ำ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
3. ตรวจสอบคุณภำพอำหำร และสินค้ำ ให้ถูกสุขลักษณะอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. ตรวจสอบสถำนที่จัดจ ำหน่ำย ให้มีควำมสะอำดและถูกสุขอนำมัย มีกำรจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตำมหลัก

วิชำกำร 
5. จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรแก่ผู้จัดจ ำหน่ำย และผู้บริโภค  โดยกำรอบรมเผยแพร่เอกสำร รวมทั้งจัดป้ำย

นิเทศประชำสัมพันธ์ 
6. วำงแผนกำรพัฒนำระบบงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กำรแก้ปัญหำและ อุปสรรคต่ำงๆ 
7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
8. สั่งกำร  ก ำกับ  ควบคุม  ดูแล  กำรแก้ไขปัญหำ และเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 
9. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม  เพ่ือน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
10. วำงแผนสนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
11. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน ำไปสู่เป้ำประสงค์ 
12. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ  
13. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในกำรปฏิบัติงำน 
14. ปฏิบัติงำนอื่น  ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งำนบริกำรชุมชน 

 
นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ 

หัวหน้ำงำนบริกำรชุมชน 

                                             
                                    

        นำยคมกริช  แหงมปำน                    นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย                   นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ               

                ผู้ช่วยงำนบริกำรชุมชน          ผูช้่วยงำนบริกำรชุมชน        ผู้ช่วยงำนบริกำรชุมชน         

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ประสำนงำนกับองค์กร ภำครัฐและ เอกชนที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกโรงเรียน 
2. ให้ควำมร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรชุมชนของโรงเรียน 
3. ประสำนงำนให้ควำมอนุเครำะห์กับชุมชนด้ำนวงดุริยำงค์ 
4. ประสำนงำนให้ควำมอนุเครำะห์กับชุมชนด้ำนยำนพำหนะ 
5. ประสำนงำนให้ควำมอนุเครำะห์กับชุมชนด้ำนอำคำรสถำนที่ 
6. วำงแผนกำรพัฒนำระบบงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กำรแก้ปัญหำและ อุปสรรคต่ำงๆ 
7. สั่งกำร  ก ำกับ  ควบคุม  ดูแล  กำรแก้ไขปัญหำ และเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 
8. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม  เพ่ือน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
9. วำงแผนสนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
10. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน ำไปสู่เป้ำประสงค์ 
11. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ  
12. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในกำรปฏิบัติงำน 
13. ปฏิบัติงำนอื่น  ตำมท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 



 
 

งำนโรงเรียนส่งเสริมคุณภำพ 

 
นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสุขภำพ 

                                                                
                   นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย          นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ            

                                เจ้ำหน้ำที่                       เจ้ำหน้ำที ่        

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสรมสุขภำพตำมองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพตำมองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ 
3. ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโรงเรียนส่งเสริมคุณภำพระดับทอง  และ

ระดับเพชร 
4. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม เพื่อน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
5. วำงแผนสนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
6. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพ่ือน ำไปสู่ เป้ำประสงค์ 
7. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ 
8. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. ปฏิบัติงำนอื่น ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

 

 

 



 
 

งำนประชำสัมพันธ์ 

 
นำยวสันต์  งำมดี 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 

 

                                     
              นำงประภำวดี  ทองเวียง     นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์     นำยชำญวิทย์  เซียงจ๊ง  

              ผู้ชว่ยงำนประชำสัมพันธ์       ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์       ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 

                                          
              นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี    นำยบรรจง  โต๊ะถม            ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ ขอสุข           

             ผู้ช่วยงำนประชำสมัพันธ์       ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์       ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 

 



 
 

                                     
             นำยคมกริช  แหงมปำน             นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย           นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ 

             ผู้ช่วยงำนประชำสมัพันธ์        ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์     ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 

 

                                    
               นำงปำรณัท  วงค์รำษฏร์       นำงสำวหยำดพิรุณ  เอ้ือนจิตร        นำยเดชำ  เทพำค ำ 

               ผูช้่วยงำนประชำสัมพันธ์        ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์        ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 

 

                               
                 นำยธวัชชัย  ผำเพียว                นำยวำทิต  ยำน้อย           นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล 

               ผูช้่วยงำนประชำสัมพันธ์        ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์        ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 

 

 



 
 

                                               
                        นำยภำณุพงศ์ ข้ำงจะงำม                        นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง 

                         ผูช้่วยงำนประชำสัมพันธ์                       ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

1. รวบรวมข้อมูลในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระมอบให้กับหัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์เพ่ือจัดท ำข้อมูลวำรสำร 
และหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนของโรงเรียน 

2. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้กับนักเรียนและบุคลำกรภำยในโรงเรียน 
3. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบเป็นระยะ ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอและ

ต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้โรงเรียน บ้ำน และชุมชนมีควำมใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยอำศัยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคคล

ในชุมชนเป็นสื่อประสำนกำรประชำสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น 
5. ปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจอันดีต่อโรงเรียน 

และเป็นที่เชื่อถือศรัทธำตลอดไป 
6. ประกำศแจ้งข่ำวควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ทั้งทำงรำชกำรและสำธำรณะ ด้วยวิธีปิดประกำศตำมป้ำยประกำศต่ำง ๆ 

ถ้ำเป็นเรื่องด่วนหรือเรื่องส ำคัญ จะประกำศก่อนและหลังพิธีกำรหน้ำเสำธง 
7. จัดตกแต่งสถำนที่ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมวันส ำคัญแห่งชำติต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งำนอำคำรสถำนที่ 

 
นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 

 

                               
            นำยคมกริช  แหงมปำน          นำยประพนธ์  อ่อนพรม              นำยวีรยุทธ  ล ำดับ 

                  เจ้ำหน้ำที ่                      เจ้ำหน้ำที่                        เจ้ำหน้ำที่   

  

                                
            นำยปิยะ  อุดมมงคล                 นำยวรำศิลป์  อุ่มมี                 นำยณัฐพันธ์  จันดี 

                 เจ้ำหน้ำที ่                      เจ้ำหน้ำที ่                       เจ้ำหน้ำที่    

 



 
 

                                      
          นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ                 นำยวำทิต  ยำน้อย                นำยธวัชชัย  ผำเพียว                            

                  เจ้ำหน้ำที ่                      เจ้ำหน้ำที่                        เจ้ำหน้ำที่    

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. งำนซ่อมแซม / บ ำรุงรักษำระบบสำธำรณูปโภค 
2. วำงแผนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค เพ่ือรองรับกำรใช้งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรประสำนงำน  กำร

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กำรซ่อม / บ ำรุง 
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ  เพ่ือเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
4. กำรสั่งกำร  ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหำ  พนักงำนบริกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน 
5. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม เพื่อน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
6. วำงแผนสนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
7. ปฏิบัติงำนอื่น ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 
8. ให้บริกำรด้ำนกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ ทั้งภำยในและภำยนอก 
9. งำนดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในโรงเรียน และบริเวณด้ำนหน้ำริมรั้วโรงเรียน 
10. วำงแผนพัฒนำสภำพแวดล้อม  เพื่อรองรับกำรใช้งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน  ตลอดจนกำรประสำนงำนกำร

จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กำรซ่อม / บ ำรุง 
11. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  เพื่อเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในส่วน  ที่รับผิดชอบ 
12. ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกร 
13. งำนซ่อมแซม / บ ำรุงรักษำระบบสำธำรณูปโภค 
14. วำงแผนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค เพ่ือรองรับกำรใช้งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรประสำนงำน  กำร

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กำรซ่อม / บ ำรุง 
15. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม เพื่อน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
16. วำงแผนสนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
17. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน ำไปสู่เป้ำประสงค์ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ 
 

 

 



 
 

                              งำนระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร ์

                                      
                                         นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี   

                                           หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

                                                  

              นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์   นำงสำวอภิรมย์ฤดี  อบเชย   นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์         

                ผูช้่วยงำนระบบเครือข่ำย      ผู้ช่วยงำนระบบเครือข่ำย         ผู้ช่วยงำนระบบเครือข่ำย 

 

                                                  
 

               นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์        นำยประพนธ์  อ่อนพรม           นำยวีระยุทธ  ล ำดับ            

              ผู้ชว่ยงำนระบบเครือข่ำย        ผู้ช่วยงำนระบบเครือข่ำย        ผู้ช่วยงำนระบบเครือข่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     1.  เป็นหัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

     2.  วำงแผนงำน / โครงกำร เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

     3.  ดูแลกำรจัดระบบ และติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

     4.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนในกำรขยำยเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

     5.  ดูแลรักษำ และซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในส ำนักงำน และกำรเรียนกำรสอน 

     6.  สรุป ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน / โครงกำร ทุกสิ้นปีกำรศึกษำ 

     7.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
งำนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 
นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ 

หัวหน้ำงำนลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
 

                                                           
          นำยคมกริช  แหงมปำน           นำยประพนธ์  อ่อนพรม            นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ               

          ผูช้่วยงำนลูกจ้ำงประจ ำ             ผู้ช่วยงำนลูกจ้ำงประจ ำ            ผู้ช่วยงำนลกูจ้ำงประจ ำ            

         
          

                                                                   
      นำยจรูญ  พณิชนันทเวช               นำยสิทธิชัย  สิทธิสมพงศ์                    นำยอรุณ  จันทร์จับ    

                ช่ำงไม้                            เจ้ำหน้ำที่ยำนพำหนะ                เจ้ำหน้ำที่ รักษำควำมปลอดภัย 

                                                                                                  /ยำนพำหนะ (เฉพำะกิจ)             



 
 

                                                  
     นำงสำวอุไรวรรณ  วงศ์จันทรมณี        นำงนิภำวรรณ  กองเกิด             นำงสำวสุปรำณี  ชำญณรงค์ 

              แม่บ้ำนอำคำร 1                       แม่บ้ำนอำคำร 2                        แมบ่้ำนอำคำร 3 

 

 

 

                                                                              
                              นำงสมศรี  เขื่อนเงิน                              นำงจันทร์  นำมกรณ์         

                               แมบ่้ำนอำคำร 4                                  แม่บ้ำนอำคำรพละฯ                        

         

                                                             
                   นำยเชำวรินทร์  วงศ์แก้ว                                  นำยอนุสรณ์  อ่อนเขียว 

เจ้ำหน้ำที่ ท ำควำมสะอำดหอประชุม/ตัดหญ้ำทั่วโรงเรียน   เจ้ำหน้ำที่ รักษำควำมปลอดภัย/ตัดหญ้ำทั่วโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. งำนรักษำควำมสะอำดในอำคำร / ห้องสุขำ 
2. งำนรักษำควำมสะอำดห้องสุขำนักเรียน 
3. งำนเสริมสร้ำงบรรยำกำศในอำคำรที่รับผิดชอบ 
4. วำงแผนพัฒนำงำนที่รับผิดชอบ ตลอดจนกำรำประสำนงำนกำรจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กำรรักษำควำมสะอำด 
5. ประสำนำกับหน่วยงำนต่ำงๆ  เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
6. กำรสั่งกำร  ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหำ  พนักงำนบริกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน 
7. จัดท ำโครงกำร / กิจกรรม เพื่อน ำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
8. วำงแผนสนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ 
9. วำงแผนพัฒนำงำน และปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพ่ือน ำไปสู่ เป้ำประสงค์ 
10. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ 
11. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
12. ปฏิบัติงำนอืน่ ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                              แนวปฏิบัติในกำรขอใช้ยำนพำหนะ 

 

*ในเขตจังหวัด 

ให้ท ำบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ของโรงเรียน (ตำมแบบบันทึกที่ห้องฝ่ำยบริกำร) 

 ให้ท ำบันทึกขออนุญำตใช้รถยนต์อย่ำงน้อยก่อนออกเดินทำง 1 วัน  

ผู้ที่ร่วมเดินทำงควรไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน หำกต่ ำกว่ำนี้ให้บันทึกเหตุผลเสนอผู้บริหำร 

      สถำนศึกษำพิจำรณำ 

*นอกเขตจังหวัด 

 ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ไปรำชกำรก่อน จำกนั้น  จึงบันทึก    

      ขออนุญำตใช้รถยนต์ของโรงเรียน (ตำมแบบบันทึกท่ีห้องฝ่ำยบริกำร)และส ำเนำเอกสำร 

      ที่ได้รับกำรอนุญำตจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ แนบไปพร้อมด้วย 

 ให้ท ำบันทึกขออนุญำตใช้รถยนต์อย่ำงน้อยก่อนออกเดินทำง 2 วัน 

 

*ผู้ที่ขอใช้ยำนพำหนะ(รถยนต์) หรือผู้ที่นั่งไปพร้อมกับรถยนต์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

ควบคุมกำรใช้รถของพนักงำนขับรถยนต์ให้ขับอยู่ในเส้นทำงตำมที่ได้รับอนุญำต 

ในระหว่ำงกำรเดินทำง ต้องรับผิดชอบในเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่อำจเกิดขึ้น 

ลงชื่อในสมุดบันทึกที่อยู่ประจ ำรถยนต์  โดยปฏิบัติหน้ำที่ เป็นผู้ควบคุมรถยนต์ 

ควบคุมควำมประพฤติพนักงำนขับรถยนต์ ไม่ให้ดื่ม เครื่องดื่มของมึนเมำ  

      หรือ สิ่งเสพติดทุกชนิด 

ดูแลพนักงำนขับรถยนต์ ตำมท่ีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                            แนวปฏิบัติในกำรขอใช้อำคำรสถำนที ่

 

ให้ท ำบันทึกตำมแบบค ำขอใช้อำคำรสถำนที่  ที่ห้องฝ่ำยบริกำร ก่อนกำรใช้ในช่วง 

       ระยะเวลำที่เหมำะสม เพ่ือจะได้จัดเตรียมสถำนที่ได้ทัน  

ในระหว่ำงกำรใช้อำคำรสถำนที่ ให้ควบคุม ดูแล กำรรักษำทรัพย์สมบัติของรำชกำร       

      และกำรรักษำควำมสะอำด 

เมื่อเสร็จสิ้นกำรใช้ ให้ตรวจสภำพอุปกรณ์ท่ีมี หำกพบอุปกรณ์ท่ีช ำรุดให้แจ้งผู้ควบคุม 

     อำคำรสถำนที่ได้ทรำบ เพ่ือจะได้แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อนที่จะมีกำรใช้ 

     ในครั้ง ต่อไป  

 

                            แนวปฏิบัติในกำรขอซ่อมแซมปรับปรุง 
 

 ให้ท ำบันทึกตำมแบบบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ห้องฝ่ำยบริกำร   

 ระบุกำรขอควำมอนุเครำะห์ และสถำนที่ที่จะซ่อมแซม/ปรับปรุง ให้ละเอียด ชัดเจน   

     ซึ่งอำจจะระบุบุคคลที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ไปพบเพื่อด ำเนินกำรตำมที่ขอ และให้ตรวจงำน  

     กำรซ่อมแซม/ปรับปรุง ด้วย 

 กำรซ่อมแซม/ปรับปรุง บำงครั้งต้องใช้เวลำเพื่อด ำเนินกำร ต่ำงๆ เช่น  กำรเสนอ 

      ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มี  ในสต็อก ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว  

      มีภำระงำนอ่ืน  ที่เร่งด่วน หำกเห็นว่ำใช้เวลำนำน ให้สอบถำม รองผู้อ ำนวยกำรฯ 

      ฝ่ำยบริกำร   

หลังจำกได้ท ำบันทึกแล้ว  ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ ให้แจ้งรองผู้อ ำนวยกำรฯ                   

    ฝ่ำยบริกำร ทรำบทันที 

 กำรบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุง ที่ระบุไว้ในแบบ ว่ำเป็นหัวหน้ำอำคำร/                         

     รองหัวหน้ำอำคำร เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรขอ แต่ถ้ำมีควำมจ ำเป็น อำจเป็น   

     บุคคลใดก็ได้ที่สำมำรถประสำนงำน   กำรปฏิบัติหน้ำที่ ของลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว 

 

 



 
 

                            กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 

 

 
นำยจรูญ  พณิชนันทเวช 

หัวหน้ำลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 

- ดูแล ตรวจสอบ ทุกบริเวณพ้ืนที่ของโรงเรียนเมืองเชลียง 
- ตรวจสอบ ทุกอำคำรเรียนให้มีควำมปลอดภัย พร้อมใช้งำน 
- ก ำกับ ติดตำมงำน ของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว ที่ได้รับมอบหมำย 
- ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ของโรงเรียนที่ช ำรุด ให้คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกที่สุด 
- ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
นำยสิทธิชัย  สิทธิสมพงศ์ 

เจ้ำหน้ำที่ยำนพำหนะ 

-  ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำน รถยนต์ โตโยต้ำ (รถตู้) สีเทำ  ทะเบียน นข 2928  

-  จัดล ำดับเส้นทำงกำรเดินทำง ของแต่ละงำน ของแต่ละวัน ให้คุ้มค่ำต่อทำงรำชกำรมำกท่ีสุด 

-  ล้ำงท ำควำมสะอำดรถยนต์คันที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ ให้สะอำด พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 

-  ดูแล ตรวจสอบ เครื่องยนต์ เบรก น้ ำกลั่น ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สลับยำง ตำมระยะที่ศูนย์แจ้งเตือน 

-  ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  

-  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 



 
 

 
นำยอรุณ  จันทร์จับ 

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และยำนพำหนะ (งำนเฉพำะกิจ) 

- รักษำควำมปลอดภัยและอยู่เวรยำม กลำงวัน – กลำงคืน  
- ดูแลสวนหย่อม ลำนพระฯ ควำมสะอำด บริเวณหน้ำโรงเรียน ทำงเข้ำโรงเรียนตลอดแนว 
- งำนตัดหญ้ำ ทุกบริเวณของโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

(งำนเฉพำะกิจ) 

- ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำน รถยนต์ โตโยต้ำ (รถตู้) สีฟ้ำ ทะเบียน นข 1124  
- จัดล ำดับเส้นทำงกำรเดินทำง ของแต่ละงำน ของแต่ละวัน ให้คุ้มค่ำต่อทำงรำชกำรมำกท่ีสุด 
- ล้ำงท ำควำมสะอำดรถยนต์คันที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ ให้สะอำด พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
- ดูแล ตรวจสอบ เครื่องยนต์ เบรก น้ ำกลั่น ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สลับยำง ตำมระยะที่ศูนย์แจ้งเตือน 
- ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  
- ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
- งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
นำงสำวอุไรวรรณ  วงศ์จันทรมณี 

แม่บ้ำน อำคำร1 

- รักษำควำมสะอำดในอำคำร อำคำร 1 และอำคำร 50 ปี 
- บริเวณพ้ืนที่ถนนและโรงจอดรถครู อำคำร 1 
- ห้องน้ ำ อำคำร 1 และ อำคำร 50 ปี 
- งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
นำงนิภำวรรณ  กองเกิด 

- รักษำควำมสะอำดในอำคำร อำคำร 2 
- บริเวณพ้ืนที่ถนนหน้ำอำคำร 2 และด้ำนหลังอำคำร 2 ด้ำนข้ำง ติดสระน้ ำและหลังเวที 
- ห้องน้ ำครู อำคำร 2 
- งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
นำงสำวสุปรำณี  ชำญณรงค์ 

- รักษำควำมสะอำดในอำคำร อำคำร 3 
- บริเวณพ้ืนที่ถนนหน้ำอำคำร 3 หลังอำคำร 3 ด้ำนหลังรอบตัวอำคำร 
- ห้องน้ ำครู และห้องน้ ำนักเรียน ชำย - หญิง หลังอำคำร 3 
- งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
นำงสมศรี  เขื่อนเงิน 

- รักษำควำมสะอำดในอำคำร อำคำร 4 
- บริเวณพ้ืนที่ถนนหน้ำอำคำร 4 
- ห้องน้ ำครู ห้องน้ ำนักเรียน อำคำร 4 
- งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
นำงจันทร์  นำมกรณ์ 

- รักษำควำมสะอำดในอำคำรศิลปะ อำคำรพละ อำคำรภำษำไทย  อำคำรกิจกำร 
- บริเวณพ้ืนที่ถนนหน้ำอำคำรศิลปะ อำคำรพละ อำคำรภำษำไทย  อำคำรกิจกำร 
-  หลังอำคำรศิลปะ อำคำรพละ อำคำรภำษำไทย  อำคำรกิจกำร 
- งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 



 
 

 
นำยเชำวรินทร์  วงศ์แก้ว 

เจ้ำหน้ำที่ ท ำควำมสะอำดหอประชุม/ตัดหญ้ำทั่วโรงเรียน 

 

- บริเวณพ้ืนที่ในตัวอำคำร ห้องน้ ำ ด้ำนบนอำคำร ใต้ถุนอำคำร หอประชุมโดยรอบ 
- งำนตัดหญ้ำ ทุกบริเวณของโรงเรียนเมืองเชลียง 
- งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 

     

 

รักษำควำมปลอดภัย กลำงวัน – กลำงคืน  
ดูแลสวนหย่อม ลำนพระฯ ควำมสะอำด บริเวณหน้ำโรงเรียน ทำงเข้ำโรงเรียนตลอดแนว 
งำนตัดหญ้ำ ทุกบริเวณของโรงเรียนเมืองเชลียง 
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

 

 

กำรปฏิบัติงำนของแม่บ้ำนรักษำควำมสะอำดประจ ำอำคำรเรียน 

อำคำร 1  นำงสำวอุไรวรรณ  วงศ์จันทรมณี    

ท ำควำมสะอำด ห้องส ำนักงำนต่ำงๆ ทุกห้อง ระเบียงด้ำนบน อำคำร 1 
ห้องโสตฯ และห้องประชุม 50 ปี   
ห้องน้ ำอำคำร 1 และอำคำร 50 ปี 
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 



 
 

อำคำร 2  นำงนิภำวรรณ  กองเกิด              

ท ำควำมสะอำดห้องพักครู และบริเวณรอบ อำคำร 2    
ระเบียงอำคำร 2  ห้องน้ ำ อำคำร 2 
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

อำคำร 3 นำงสำวสุปรำณี  ชำญณรงค์ 

ท ำควำมสะอำดห้องพักครู และบริเวณรอบ อำคำร 3    
ระเบียงอำคำร 3  ห้องน้ ำครู ห้องน้ ำนักเรียน (ด้ำนหลังอำคำร 3) 
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
อำคำร 4  นำงสมศรี  เขื่อนเงิน 

ท ำควำมสะอำดห้องพักครู และบริเวณรอบ อำคำร 4 
ห้องน้ ำครู และห้องน้ ำนักเรียน อำคำร 4 
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

อำคำรหลังไม้  นำงจันทร์  นำมกรณ์ 

ท ำควำมสะอำดห้องพักครู  และบริเวณ อำคำรศิลปะ อำคำรพละ อำคำรภำษำไทย  อำคำรกิจกำร 
ห้องน้ ำครู และห้องน้ ำนักเรียน ด้ำนหลัง ห้องพละ 

             

อำคำรประชุม  นำยเชำวรินทร์  วงศ์แก้ว 

บริเวณพ้ืนที่ในตัวอำคำร ห้องน้ ำ ด้ำนบนอำคำร ใต้ถุนอำคำร หอประชุมโดยรอบ 
งำนตัดหญ้ำ ทุกบริเวณของโรงเรียนเมืองเชลียง 
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
                                                                          

 

อำคำรป้อมยำม  นำยอนุสรณ์  อ่อนเขียว 

ท ำควำมสะอำด รอบป้อมยำม  และบริเวณหน้ำโรงเรียนเมืองเชลียง ทำงเข้ำโรงเรียน 2 แนว  
ดูแลสวนหย่อม ลำนพระฯ ควำมสะอำด ตัดหญ้ำบริเวณหน้ำโรงเรียน ตลอดแนว 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
คู่มือการบริหารงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนเมืองเชลยีง 
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