
 

 
 
 

                                             ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนทำ่ข่อย 
                                                     ที่  ๓๐ /๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานต่าง ๆ  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

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

เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าข่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตลอดจนผลการ ด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อาศัยอ านาจ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(1) และมาตรา 86    
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
๑. นายติณณพัศ  กล่ าจีน              ผู้อ านวยการสถานศึกษา            ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนุชศรา  หล๊ะหมูด         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 

                                                       และหัวหน้าบริหารงบประมาณ 
๓. นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ์   หัวหน้างานบริหารทั่วไป        กรรมการ 
๔. นางสาวศิริพร  เต็มภูมิ              หัวหน้าบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
๕. นางบุญศรี  ฉิ้มล่องด า             หวัหน้าบริหารงานบุคคล              กรรมการเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่ำงๆเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำเพ่ือให้ด ำเนินไปด้วย 

ควำมเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 ๒. วิเครำะห์และวำงแผนปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของทำงรำชกำร 
 ๓. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในงำนฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๒.  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 นางสาวนุชศรา  หล๊ะหมูด  ต าแหน่ง ครู คศ.2 
มีหน้ำที่ 

๑.  ท าหน้าทีร่ักษาการคนที่ 1 และปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 
2. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. บริหำรงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
          ๑.นำงสำวหัทยำ  ฉิมแก้ว          ต ำแหน่ง ครู คศ.๑  (ระดับปฐมวัย) 
          ๒.นางสาวศิริพร  เต็มภูมิ                  ต าแหน่ง ครู คศ.1 (ระดับประถมศึกษำ)  และรักษาการคนที่        
2 ในระหว่างที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาไปติดต่อราชการภายนอกโรงเรียน 
          ๓.นางสาวนูรอัยนีย์  เจ๊ะปูเต๊ะ        ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย (งานวัดผลและประเมินผล) 
          ๔.นางสาวจุไรพร  สุขปักษา              ต าแหน่ง พนักงานราชการ     

หน้ำที ่
 1.  ท าหน้าที่หัวหน้าบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแต่ละระดับ 
 2.  เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีน่ายทะเบียนของโรงเรียน 
 3.  สอนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.  ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 5.  ควบคุม  ติดตาม  ดูแลการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูทุกคนในโรงเรียน  
 6.  ก ากับ  ดูแลการวางแผน  ประสานงาน  นิเทศ  การปฏิบัติงานของ 
  -  งานวางแผนวิชาการ 
  -  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
  -  งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  -  งานการจัดการเรียนการสอน 
  -  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  -  งานการวัด  ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน/School Mis 
  -  งานทะเบียนนักเรียน 
  -  งานแนะแนวการศึกษา 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
  -  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
  -  งานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
  -  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  -  งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระ 
  -  งานพัฒนาระบบการเรียน 
  -  งานส่งเสริมชุมชนให้มีความแข็งแรงทางวิชาการ 
  -  งานคัดเลือกหนังสือเรียน 
  -  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
  -  งานห้องสมุด 

-  งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           7. จัดท าแบบรายงานผลการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ปพ.3) 
  8.  ด าเนินการออกใบแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) และ ใบรับรองการจบ
หลักสูตร  
 9.  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่จบการศึกษา 
         10.  จัดท าสารสนเทศงานทะเบียน 
         11.  ก าหนดระเบียบ  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการโดยเห็นชอบของโรงเรียน 
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         12.  สรุปประเมิน  รายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มวิชาการ 
         13.  ประสานงาน  ให้ความร่วมมือและบริการสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชน  และฝ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
         14.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
4. บริหำรงำนบุคคล 
 นางบุญศรี  ฉิ้มล่องด า ต าแหน่ง ครู คศ.2  
หน้ำที ่

1.  เป็นหัวหน้าบริหารงานบคุคล   และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ 
2.  สรุปประเมิน รายงานผลงานครูที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเกี่ยวข้องเสนอ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 3.  ก ากับ ดูแลการวางแผน ประสานงาน นิเทศการปฏิบัติงานของครู 
  -  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  -  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  -  งานขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยาฐานะข้าราชการครู 
  -  งานแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  -  งานวินัยลา  การรักษาวินัย 
  -  งานบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  -  งานการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  -  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
  -   งานทะเบียนประวัติ 
  -   งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  -   งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  -   งานออกจากราชการ 
 4.  สรุปประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการ 
 6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.  บริหำรงำนทั่วไป 
 ๑.นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ์  ต าแหน่ง พนักงานราชการ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)  
          ๒.นางสาวจุไรพร  สุขปักษา    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ   
          ๓.นางมณฑาทิพย์  บุญชูมณี   ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 

หน้ำที ่
 1.  เป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ 
 2.  วางแผนปฏิบัติงาน  และปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
 3.  ดูแลให้ความอบอุ่น  และปลอดภัยแก่นักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียน 
 4.  อบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
 5.  วางแผนควบคุม  และแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
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 6.  จัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 7.  ประสานงานกับชุมชน  ส่วนราชการ  และหน่วยงานองค์กรอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 8.  เสนอแต่งตั้งครูท าหน้าที่  หัวหน้าระดับชั้น  และครูประจ าชั้น 
 9.  สรุปประเมิน  รายงานผลงานครูที่ปฏิบัติงานในฝ่ายปกครอง  และเกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป
เสนอผู้อ านวยการสถานสถานศึกษา 
 10.  ก ากับ  ดูแลการวางแผน  ประสานงาน  นิเทศ  การปฏิบัติงานของ 
  -   งานประชาสัมพันธ์และประสานงานราชการ 
  -   งานกิจการนักเรียน 
  -   งานปกครอง 
  -   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  -   งานสัมพันธ์ชุมชน 
  -   งานอาคารสถานที่ 
  -   งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  -   งานบริการสาธารณะ 
  -   งานอนามัย 
  -   งานโภชนาการ 
 12.  สรุปประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. งำนบริหำรงบประมำณ 
 นางสาวนุชศรา  หล๊ะหมูด  ต าแหน่ง ครู คศ.2  
          หน้ำที่ 

1.   เป็นหัวหน้างานบริหารงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ 
2.  จัดท าหลักฐานการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  

ควบคุมดูแลรับผิดชอบหลักฐานการเงินต่าง ๆ ทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน 
 3.  จัดเตรียมเอกสารการเงินและการบัญชี  เพ่ือการตรวจสอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ
การเงินและบัญชีของโรงเรียนประจ าวัน 
 4.  การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน  มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บเงิน  โดยปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ  น าส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เป็น
ปัจจุบันทุกวัน 
 5.  การใช้จ่ายเงิน ให้ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอน  ครบทุกประเภท   
รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ  
 6.  ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ และ
การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ  เงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่ารักษาพยาบาล ตรวจ
หลักฐานเบิกจ่ายและลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภท 
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 7.  ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน    ท าทะเบียนคุมการเก็บเงิน  เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน  ท าบัญชี
ควบคุมการใช้ใบเสร็จ  เก็บเอกสารการจ่ายตรวจสอบใบส าคัญ ท าสุมดบัญชีเงินสดรายงานเงินคงเหลือ 
รายงานการรับ – จ่ายเงิน  รายงานประเภทเงินคงเหลือ  สมุดคู่มือการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือจ่ายในราชการ  
ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  สมุดคู่มือฝาก  
 8.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา  เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
 1.   นางบุญศรี ฉิ้มล่องด า         ต าแหน่ง ครู คศ.2   
 2.   นางสาวหัทยา ฉิมแก้ว        ต าแหน่ง ครู คศ.1 
          ๓.   นางสาวนูรอัยนยี์  เจ๊ะปูเต๊ะ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

หน้ำที ่
1. ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ตรวจรับ  ลงทะเบียนรับผิดชอบ  เก็บรักษา         

ให้ควบขั้นตอน  ให้เป็นไปตามระเบียบ  ถูกต้องเรียบร้อยทุกขั้นตอน  ด าเนินการให้รวดเร็วทันเวลา  
ควบคุมดูแลการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ให้เป็นไปโดยประหยัด  ได้พัสดุที่มีคุณภาพ 
 2.  ด าเนินการจัดท าบัญชีพัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ และด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชการพัสดุ  
จัดท าบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุ  หรือมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่ โรงเรียน  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ด าเนินการ
ให้ถูกต้อง ตามระเบียบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3.  ติดตามการดูแลปรับซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุ  จัดให้มีการวางแผนปฏิบัติการ  มีงานปรับซ่อมไว้
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับซ่อมและการบ ารุงรักษา ควบคุมดูแล
ให้มีการปรับซ่อม  และบ ารุงรักษาพัสดุเป็นประจ า  มีการด าเนินการแนะน าวิธีใช้และปรับซ่อมรักษาพัสดุของ
โรงเรียน 
 4.  ด าเนินการให้มีการตรวจสอบประจ าปีและจ าหน่ายพัสดุ ควบคุมดูแลบัญชีวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์  
รายงานการตรวจรับ – จ่ายพัสดุประจ าปี  รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร  หลักฐานการอนุมัติจ าหน่ายและ
เอกสารอื่น ๆที่เก่ียวข้อง ติดตามให้มีการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและตรวจสอบวัสดุถาวร  โดยต้อง
ให้รายงานทันก าหนด  ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ 
 5.  ด าเนินการจัดท าเอกสาร  แนะน าวิธีใช้  การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็น  จัดท าแบบ
รายงาน  แบบฟอร์มในการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
 6.  ด าเนินการใช้บริการด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนได้รวดเร็ว ทัน
ก าหนดเวลา 
 7.  ควบคุมดูแลการประเมินผลด้านงานพัสดุ  มีการจัดท าข้อมูลสถิติเก่ียวกับงานพัสดุ 
 8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 



 
๖ 

 
 
8. งำนทะเบียนนักเรียน 
 นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ์  ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
          นางมณฑาทิพย์  บุญชูมณี    ต าแหน่ง พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยงานทะเบียนนักเรียน) 

หน้ำที ่
 1.  จัดท าปฏิทินงานทะเบียน  และจัดท าโครงการ/งานทะเบียน 
 2.  จัดท าแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับงานทะเบียน 
 3.  บันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน  ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 4.  จัดเตรียมเอกสารต่างๆ  ในการรับมอบตัวนักเรียน  ให้เลขประจ าตัว  พิมพ์รายชื่อ  จัดห้องเรียน  
และรวบรวมข้อมูลหลักฐานการมอบตัวนักเรียนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
 5.  ด าเนินการรับนักเรียนเข้าและจ าหน่ายออก – ออกหลักฐานในการเรียน 
 6.  ด าเนินการรับค าร้องและแก้ไขหลักฐานของนักเรียน 
 7.  จัดระบบการเก็บข้อมูลและหลักฐานต่างๆ  ของนักเรียน  
 8.  ด าเนินการออกใบแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองการจบหลักสูตร 
 9.  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่จบการศึกษา 
 10.จัดท าสารสนเทศงานทะเบียน 
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
9. งำนปกครอง และระเบียบวินัย 
 1.   นางสาวจุไรพร สุขปักษา ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
 2.   นางสาวชุลีกร ประสมพงศ์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
 3.   นางสาวหัทยา  ฉิมแก้ว ต าแหน่ง ครู คศ.1 (ระดับปฐมวัย)  
 หน้ำที ่

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารและแผนงานปกครอง 
2.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
3.   ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
4.   ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5.   ด าเนินงานสารวัตรนักเรียน 
6.   ควบคุมป้องกันความประพฤติของนักเรียน  
7.  ส่งเสริม และแก้ไขความประพฤติ  พร้อมทั้งระเบียบวินัยของนักเรียน 
8.  จัดกิจกรรมงานส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมนักเรียน  
9.  งานประชุมอบรมนักเรียน  
10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



 
๗ 

 
 

10. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.   นางสาวชุลีกร ประสมพงศ์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
 2.   นางสาวนชุศรา  หล๊ะหมูด     ต าแหน่ง ครู คศ.๒ /นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 

3.   นางสาวจุไรพร  สุขปักษา ต าแหน่ง พนักงานราชการ  
๔.   นางสาวหัทยา  ฉิมแก้ว ต าแหน่ง ครู คศ.1 (ระดับปฐมวัย)  

 หน้ำที ่
1. ประสานงานและให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและ 

มีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินการให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกัน 

โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน  พร้อมด้วยเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบหรือรับ
การประเมินได ้

3.   ด าเนินการส่งเสริม  การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา  โดยมี   วิธีการและเครื่องมือส าหรับครู
ประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ      
ที่พึงประสงค์โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสามารถ  และมีความสุขในการด ารงชีวิต 

4.   ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
5.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
11. งำนอำคำรสถำนที่ 
 ๑.  นางสาวจุไรพร  สุขปักษา      ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

๒.  นางมณฑาทิพย์  บุญชูมณี     ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
 

หน้ำที ่
1.   ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 2.  จัดท าแผนงานซ่อมบ ารุงสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร 
 3.  จัดท าแผนงานความปลอดภัยของสถานศึกษา และแนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัย อัคคีภัย และ
วาตภัยในสถานศึกษา 

4.   บ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ 
มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 

5.   ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
6.   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
12. งำนอนำมัยโรงเรียน และงำนประกันอุบัติเหตุ 
 1.  นางสาวชุลีกร ประสมพงศ์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ (งานประกันอุบัติเหตุ) 
 2.  นางสาวจุไรพร สุขปักษา ต าแหน่ง พนักงานราชการ (งานอนามัยโรงเรียน) 
           3.  นางมณฑาทิพย์  บุญชูมณี     ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
หน้ำที ่

1.  จัดท าแผน/โครงการงานอนามัยโรงเรียนให้ได้มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่หน่วยงานรับผิดชอบระดับสูง 
 2.  ประสานงานกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย สาธารณสุขอ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ทุกหน่วย เพ่ือรับบริการและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 3.  จัดบริการการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 4.  จัดหายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ไว้ในห้องพยาบาลตามความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 5.  ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าการใช้ยาสามัญประจ าบ้านอย่างถูกต้อง 
 6.  จัดห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ 
 7.  จัดท าบัตรบันทึกสุขภาพแก่นักเรียนทุกคน 
 8.  เผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย 
 9.  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 10. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพอนามัย เพื่อรณรงค์ด้านสุขภาพร่างกายและต่อต้าน             ภัย
จากโรคตามโอกาส 
 11. ประสานงานและบริการเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้าตรวจสุขภาพและให้
ความรู้กับนักเรียนด้านอนามัย 
 12. จัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 

 
13. งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) 

1. นางบุญศรี  ฉิ้มล่องด า ต าแหน่ง ครู คศ.2 
2. นางมณฑาทิพย์  บุญชูมณี ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
หน้ำที ่
1.  ท าแผนและโครงการงานโภชนาการ และอาหารเสริม (นม) 

 2.  ควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนและการปรุงอาหารของแม่ค้าให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
 3.  จัดบริการน้ าดื่มและจ าหน่ายน้ าดื่มที่สะอาดแก่ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 4.  ดูแลความสะอาดบริเวณจัดจ าหน่ายอาหารและรับประทานอาหารให้ถูกสุขหลักสุขาภิบาล 
 5.  ให้ความรู้โภชนาการแก่นักเรียน 
 6.  ให้ค าแนะน าการประกอบอาหารแก่ผู้จ าหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาล 
 7.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของงานโภชนาการเพ่ือเผยแพร่ 
 8.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 9.  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและโครงการ 
 
 



 

๙ 
 
 
 
 
 

14. งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ/สหกรณ์โรงเรียน 
 ๑.นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ์  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 

๒.นางมณฑาทิพย์  บุญชูมณี ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
หน้ำที ่
1. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการร้านค้าในโรงเรียน จัดท าคู่มือบริหารจัดการสหกรณ์โรงเรียน  

จัดท าทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
2. รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ผลก าไรของสหกรณ์ในรอบเดือนและรอบปี 
3. จัดท าบัญชีเงินปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคนในรอบปีการศึกษา 
4. ด าเนินงานกิจการสหกรณ์โรงเรียนด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

15. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 1.   นายติณณพัศ กล่ าจีน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 2.   นางสาวชุลีกร ประสมพงศ์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
   3.    นางสาวจุไรพร สุขปักษา ต าแหน่ง พนักงานราชการ  
 หน้ำที่   
 1. ส ารวจค้นหา และคัดกรองเยาวชนในสถานศึกษา นักเรียนที่มีปัญหาการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง   
 2. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งสอดส่องดูแล    
และเฝ้า  ระวังไม่ให้กลับไปมีพฤติกรรมเดิม   
 3. พัฒนากระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 4. พัฒนาเยาวชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง  และเฝ้าระวังปัญหา           
ยาเสพติดต่อไป 
 5.  งานอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
16.งำนห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 
          1.   นางสาวจุไรพร สุขปักษา ต าแหน่ง พนักงานราชการ  
 2.   นางสาวศิริพร เต็มภูมิ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1  
 หน้ำที่   

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความหลากหลายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 
2. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกอย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด 
7. จัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนา 

ห้องสมุด 



 

 
๑๐ 

 
 
17. งำนธุรกำรโรงเรียน 
 นางมณฑาทิพย์  บุญชูมณี  ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 
 หน้ำที่    
 1.  จัดท าทะเบียน รับ – ส่ง  เอกสารและหนังสือราชการ  ให้มีการลงทะเบียนถูกต้อง  ตามระเบียบ
งานสารบรรณ  มีระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง  การติดตามเก็บเรื่องคืน  การจัดเข้าแฟ้มเรื่องตามระบบ         
งานสารบรรณ 
 2.  การโต้ตอบหนังสือราชการ  ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็วทันเวลา    
มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การโต้ตอบหนังสือ  การติดตามด าเนินการ และ
การส่งหนังสือราชการ 
 3.  ประมวลระเบียบ  แนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ท าบันทึก  ถ่ายเอกสาร  หรือพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่  เช่น  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ให้ครูทราบ 
 4.  การแยกประเภทหนังสือ  ให้รหัสเอกสาร  จัดท าบัญชีคุมเอกสาร  ท าทะเบียนเก็บเอกสารต่าง ๆ 
เป็นหมวดหมู่  มีระบบการเก็บที่สามารถค้นหาเรื่อง  หนังสือราชการ  หรือหลักฐานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
 5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร  แบบค าร้องต่าง ๆ อัดส าเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้
บริการ  ดูแลตู้ใส่แบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการทั่วไป 
 6.  การจัดเก็บรักษา  และท าลายหนังสือราชการมีระบบการเก็บรักษาและการท าลาย ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 7.  จัดบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ในส านักงานไว้บริการ    
จัดบุคลากรไว้ช่วยงาน  ให้ความสะดวก  ให้บริการ 
 8.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 9.  มีการประเมินผลด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย   
 
 ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ เต็มก าลังความสามารถ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.256๔  เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ.2563 
 
 
            
 
                       (นายติณณพัศ กล่ าจีน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย 


