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ค ำสั่งโรงเรยีนชะอวดวิทยำคำร 
ที ่375/2563 

เรื่อง แก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งและมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ลูกจ้ำงประจ ำและลกูจ้ำงชัว่ครำว ปีกำรศึกษำ 2563 (เพ่ิมเติม) 

……….………………………………………………………..…………………… 
ตามท่ี โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ไดแ้ตง่ตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563 ตามค าสั่งที่ 207/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เพ่ือให้
การบริหารงานภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการภายในสถานศึกษาและการกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

ในการนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ได้ครบวาระ
เกษียณอายุราชการไปจ านวนหนึ่ง และมีข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวมาบรรจุใหม่ ดังนั้น ทางโรงเรียน      
ชะอวดวิทยาคาร จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างประจ า ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 109/2550  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่งที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม)  ดังนี้ 
 

เดิม  
1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม   

ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
        1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

       3. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
        4. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
        5. นางจรรยพร  แจ้งจุล   กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
        6. นางจิราพร  ควนวิไล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
        7. นางอรสา  บุญรินทร์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
                 8. นางสาวธนพร  ทองลมุล     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
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 9. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 11. นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
 12. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
         13. นางสาววจิรา  สังข์ทอง     ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

        14. นายฤชายุส  พลายด้วง     ครูช านาญการ            ผู้ช่วยเลขานุการ 
         15. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน    ครูช านาญการพิเศษ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
หมำยเหตุ   ล ำดับที่ 14 – 15 ให้ปฏิบัติหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร  มีหน้ำที่ เตรียมเอกสำร  
              จัดท ำบันทึกวำระประชุม รำยงำนกำรประชุม และงำนอ่ืนๆ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมอบหมำย 
ใหม่  

1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม   
ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย   
        1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

       3. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
        4. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
        5.  นางจิราพร  ควนวิไล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
        6.  นางอรสา  บุญรินทร์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
        7.  นางสาวธนพร  ทองลมุล     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
                 8.  นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 11. นางสาววจิรา  สังข์ทอง     กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ  
 12. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน    ครูช านาญการพิเศษ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
หมำยเหตุ   ล าดับที่ 12 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ เตรียมเอกสารจัดท าบันทึกวาระประชุม    
               รายงานการประชุม และงานอ่ืนๆ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย 
 

เดิม 

2. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร    
2.3 ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

           2.3.2 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 - ด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีได้รับจากทางโรงเรียน 
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 - บริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  งานบริหารกลุ่มสาระฯ งานวิชาการกลุ่มสาระฯ 
งานทะเบียนและวัดผลกลุ่มสาระฯ งานธุรการ (พัสดุ การเงิน  สารบรรณ) กลุ่มสาระฯ  งานกิจการกลุ่มสาระฯ  
งานบริหารของกลุ่มสาระฯ เพ่ือให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 
     - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ ให้เพียงพอ 
  - ควบคุมรักษาวัสดุอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระฯ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระฯ 
  - จัดท างบประมาณ  และควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
  - รับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  
  - รับผิดชอบในการด าเนินการวัดผล  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ   
  - ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดตารางสอนการจัดแผนการเรียนและการเปิดวิชาเลือกต่างๆ  
  - ควบคุม  และจัดท าบัญชีพัสดุ  ประจ ากลุ่มสาระฯ 
  - ตรวจติดตามการเรียนการสอน  การจัดท าแผนการเรียนการสอน และการจัดสอนแทน 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานของครู  ภายในกลุ่มสาระฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 
  - นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการใช้
วัสดุอุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระฯ 
  - เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความดี  ความชอบ  ของบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
  - ด าเนินการทดสอบ ก าหนดแนวออกข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่างๆ 
  - ศึกษาค้นคว้า ประเมิน วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง  แก้ไขปัญหา  
งานวิชาการในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ 
  - ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับครู  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
  - พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

    2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
      1. นายฤชายุส  พลายด้วง   ครชู านาญการ  หัวหน้า  

         2. นางสาวอุทัยวรรณ   สังคานาคิน ครชู านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
               3. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

4. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
6. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุปราณีต  ปานมา       ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
9. นางสาวพรนภา   แสงนาค  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
10. นางสาวสุภาวิดา  คงทองด า  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
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11. นางสาวปาวิณี  ปลัดสงคราม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
12. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

          3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ประกอบด้วย 
1. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
3. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางมณฑา  แก้วมณ ี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
5. นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
6. นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
8. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร ์  คร ู   ผู้ช่วย 
9. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  คร ู   ผู้ช่วย 

               10. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์  คร ู   ผู้ช่วย 
   11. นายศรีหราช   ขุนทอง  คร ู   ผู้ช่วย 
   12. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   13. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   14. นางสาวณัฐสุดา  ดอกจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   15. นางสาวทิพย์สุดา  เนียมนาค  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   16. นางสาวฉวีวรรณ  สามัครคี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   17. นางสาวธิติภรณ์   แขกเต๊ะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   18. นายจิณณวัตร   พงศาปาน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย  
   19. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครชู านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

    6) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
  1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

   2. นางสาวจิรา  จริตงาม   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   5. นางอัมพร   แสงจันทร์     ครูช านาญการ           ผู้ช่วยและเลขานุการ    

 

   8) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
   1. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางลภารัตน์  รอดสง   ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
  3. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย ์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย   
  4. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์  คร ู   ผู้ช่วย  
  5. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
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  6. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  7. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  8. นางสาวภวิษย์พร  บุญสุวรรณ์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  9. Mr. Bernard GalangLatoZa JR. ครูจ้างชาวต่างชาติ ผู้ช่วย 

  10. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  9) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ดังนี้ 
     -  จัดระบบบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     -  นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     -  สรรหาวางแผนจัดอัตราก าลังตามความต้องการของกิจกรรม 
     -  งานแนะแนว 
     -  งานกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร 
    -  ลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารฯลฯ 
     -  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     -  กิจกรรมชุมนุม 
     -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   -  ประสานงานกับงานส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
     -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  ประกอบด้วย 
   1. นายฤชายุส  พลายด้วง  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
   2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  หน.งานลูกเสือเนตรนารี  รองหัวหน้า 
   3. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู    รองหัวหน้า 
   4. นางอรสา  บุญรินทร์  หน.กิจกรรมแนะแนว  ผู้ช่วย 
   5. นางอัจฉรา  ไชยทอง  หน. งานวัดผลและประเมินผล  ผู้ช่วย  
   6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ หน.กิจกรรมในเครื่องแบบ(นศท.)   ผู้ช่วย 
   7. นางสมจิตร  คงทองเอียด     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   8. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   9. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   10. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   11. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   12. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   13. นางศันสนีย์  สมสีแสง ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   14. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ คร ู     ผู้ช่วย 
   15. นายชิตพล  เต็มนา  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
                               16. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
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   17. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   18. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   19. นางสาวจิรา   จริตงาม ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   20. นายวรัญญู  ทะเดช  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   21. นางสาวธันญ์ชนก  สุมาลี ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  22. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า หน.กิจกรรมชุมนุม  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

ใหม่  
2. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร    
2.3 ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

           2.3.2 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 - ด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีได้รับจากทางโรงเรียน 
 - บริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  งานบริหารกลุ่มสาระฯ งานวิชาการกลุ่มสาระฯ 
งานทะเบียนและวัดผลกลุ่มสาระฯ งานธุรการ (พัสดุ การเงิน  สารบรรณ) กลุ่มสาระฯ  งานกิจการกลุ่มสาระฯ  
งานบริหารของกลุ่มสาระฯ เพ่ือให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 
     - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ ให้เพียงพอ 
  - ควบคุมรักษาวัสดุอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระฯ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระฯ 
  - จัดท างบประมาณ  และควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
  - รับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  
  - รับผิดชอบในการด าเนินการวัดผล  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ   
  - ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดตารางสอนการจัดแผนการเรียนและการเปิดวิชาเลือกต่างๆ  
  - ควบคุม  และจัดท าบัญชีพัสดุ  ประจ ากลุ่มสาระฯ 
  - ตรวจติดตามการเรียนการสอน  การจัดท าแผนการเรียนการสอน และการจัดสอนแทน 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานของครู  ภายในกลุ่มสาระฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 
  - นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการใช้
วัสดุอุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระฯ 
  - เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความดี  ความชอบ  ของบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
  - ด าเนินการทดสอบ ก าหนดแนวออกข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่างๆ 
  - ศึกษาค้นคว้า ประเมิน วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง  แก้ไขปัญหา  
งานวิชาการในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ 
  - ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับครู  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
  - พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมาย  
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ประกอบด้วย 
 

    2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
      1. นางกาญจนา   ชูเมฆา   ครูช านาญการ  หัวหน้า  

         2. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
               3. นางสาวอุทัยวรรณ   สังคานาคิน ครชู านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

4. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นายฤชายุส  พลายด้วง   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
6. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุปราณีต  ปานมา       ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่ว 
9. นางสาวพรนภา   แสงนาค  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
10. นางสาวสุภาวิดา  คงทองด า  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
11. นางสาวปาวิณี  ปลัดสงคราม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
12.นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

                     3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ประกอบด้วย 
1. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
3. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางมณฑา  แก้วมณ ี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
5. นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
6. นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
8. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร ์  คร ู   ผู้ช่วย 
9. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  คร ู   ผู้ช่วย 

               10. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์  คร ู   ผู้ช่วย 
   11. นายศรีหราช   ขุนทอง  คร ู   ผู้ช่วย 
   12. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ ์ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   13. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   14. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
   15. นางสาวณัฐสุดา  ดอกจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   16. นางสาวทิพย์สุดา  เนียมนาค  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   17. นางสาวฉวีวรรณ  สามัครคี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   18. นางสาวธิติภรณ์   แขกเต๊ะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
   19. นายจิณณวัตร   พงศาปาน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย  
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   20. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครชู านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

    6) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
  1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

   2. นางสาวจิรา  จริตงาม   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
   4. นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   5. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   6. นางอัมพร   แสงจันทร์     ครูช านาญการ           ผู้ช่วยและเลขานุการ    

 

   8) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
   1. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางลภารัตน์  รอดสง   ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
  3. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย   
  4. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์  คร ู   ผู้ช่วย  
  5. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  7. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  8. นายสุรกานต์   เกลี้ยงข า  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
  9. นางสาวภวิษย์พร  บุญสุวรรณ์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  10. Mr. Bernard GalangLatoZa JR. ครูจ้างชาวต่างชาติ ผู้ช่วย 
  11. Mr. Nkume Prince Ekane  ครูจ้างชาวต่างชาติ ผู้ช่วย  
   12. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

   9) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ดังนี้ 
     -  จัดระบบบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     -  นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     -  สรรหาวางแผนจัดอัตราก าลังตามความต้องการของกิจกรรม 
     -  งานแนะแนว 
     -  งานกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร 
    -  ลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารฯลฯ 
     -  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     -  กิจกรรมชุมนุม 
     -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   -  ประสานงานกับงานส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
     -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ   หัวหน้า 
   2. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู    รองหัวหน้า 
   3. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  หน.งานลูกเสือเนตรนารี  ผู้ช่วย  
   4. นางอรสา  บุญรินทร์  หน.กิจกรรมแนะแนว  ผู้ช่วย  
   5. นางอัจฉรา  ไชยทอง  หน. งานวัดผลและประเมินผล ผู้ช่วย 
   6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ หน.กิจกรรมในเครื่องแบบ(นศท.)   ผู้ช่วย 
   7. นางสมจิตร  คงทองเอียด     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   8. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   9. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   10. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   11. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   12. นางศันสนีย์  สมสีแสง ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   13. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ คร ู     ผู้ช่วย 
   14. นายชิตพล  เต็มนา  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
                               15. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   16. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   17. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   18. นางสาวจิรา   จริตงาม ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   19. นายวรัญญู  ทะเดช  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   20. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   21. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   22. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
   23. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
   24. นางสาวนวิญญา  กุณฑล ครูช านาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

   25. นางสาวธันญ์ชนก  สุมาลี ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
   26. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า หน.กจิกรรมชุมนุม  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
เดิม 
3. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ  
    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ       

3.1 คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
 1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
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3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการท างานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
  1. นางจิราพร  ควนวิไล  ครชู านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครชู านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  4. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครชู านาญการ  กรรมการ 
  6. นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์ คร ู   กรรมการ  
  7. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์   คร ู   กรรมการ 
  8. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
  9. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  10. นางฉลวย   หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 

  11. นางศันสนีย์    สมสีแสง ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ     
 3.2. งำนบริหำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
     1. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     2. งานประกันคุณภาพภายใน 
     3. งานแผนงานสารสนเทศ 
     4. งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     5. งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     6. วางแผนจัดระบบการน าเสนอของกลุ่มบริหารงานก่อนเสนอลงนาม 
     7. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม 
     8. ดูแลสวัสดิการทั่วไปของส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     9. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
     10. ประเมินผลการด าเนินงาน 
     11. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ประกอบด้วย 
1. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ             หัวหน้า 
2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครชู านาญการ       ผู้ช่วย 
4. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์   คร ู    ผู้ช่วย 

       5. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วย 
6. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 
7. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
8. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ   ผช.และผช.เลขานุการ 

                      3.2.4 งำนพัสดุและสินทรัพย ์  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  
2. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
3. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
5. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
7. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงบประมาณ 
9. ประเมินผลการด าเนินงาน 
10. จัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม และโปร่งใส ถูกต้อง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
11. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณราคามาตรฐาน  

        คุณลักษณะเฉพาะและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
12. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
13. ควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ 
14. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การใช้ยานพาหนะราชการและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
15. จัดท าเอกสารการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของโรงเรียน 
16. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
17. การบ ารุง รักษาพัสดุและการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
18. ตรวจสอบวัสดุถาวรเมื่อสิ้นปีการศึกษาและตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
19. พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการข้ึน 

ทะเบียนเป็นราชพัสดุ กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษา
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

20. จัดท าเอกสารควบคุมการเบิก/จ่ายเงินของกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการต่างๆ 
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21. ก ากับดูแล  เลขรหัสวัสดุถาวร  และครุภัณฑ์ ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจนและ 
การจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

22. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร วัสดุสิ้นเปลืองและการจัดท ารายงาน 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี         

23. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และการจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
24. สรุปผลการด าเนินงาน 
25. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
    1. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

   2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
   3. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครชู านาญการ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่งานควบคุมทรัพย์สิน 

   4. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์     คร ู  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP และ GFMIS 

   5. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP และ 
         การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
ใหม่ 
3. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ  
    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ       

3.1 คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
 1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. ส่งเสริมและพัฒนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการท างานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
  1. นางจิราพร  ควนวิไล  ครชู านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครชู านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  4. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครชู านาญการ  กรรมการ 
  6. นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์ คร ู   กรรมการ  
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  7. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์   คร ู   กรรมการ 
  8. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
  9. นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  9. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  10. นางฉลวย   หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 

  11. นางศันสนีย์    สมสีแสง ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ    
  

          3.2. งำนบริหำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 1. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. งานประกันคุณภาพภายใน 
 3. งานแผนงานสารสนเทศ 
 4. งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. วางแผนจัดระบบการน าเสนอของกลุ่มบริหารงานก่อนเสนอลงนาม 
 7. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม 
 8. ดูแลสวัสดิการทั่วไปของส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 9. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
 10. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 11. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
           ประกอบด้วย 

1. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ             หัวหน้า 
2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ       ผู้ช่วย 
4. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์   ครู    ผู้ช่วย 
5. นายรัตนชัย  ตัญญะ     ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
5. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วย 
6. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 
7. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
8. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ   ผช.และผช.เลขานุการ  

3.2.4 งำนพัสดุและสินทรัพย์   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน    
2. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
3. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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4. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/ 
โครงการ  

5. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
7. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงบประมาณ 
9. ประเมินผลการด าเนินงาน 
10. จัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม และโปร่งใส ถูกต้อง  

         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
11. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณราคามาตรฐาน  

        คุณลักษณะเฉพาะและด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
12. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
13. ควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ 
14. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การใช้ยานพาหนะราชการและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
15. จัดท าเอกสารการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของโรงเรียน 
16. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
17. การบ ารุง รักษาพัสดุและการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
18. ตรวจสอบวัสดุถาวรเมื่อสิ้นปีการศึกษาและตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
19. พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการข้ึน 

ทะเบียนเป็นราชพัสดุ กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษา
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

20. จัดท าเอกสารควบคุมการเบิก/จ่ายเงินของกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการต่างๆ 
21. ก ากับดูแล  เลขรหัสวัสดุถาวร  และครุภัณฑ์ ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจนและ 

        การจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
22. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร วัสดุสิ้นเปลืองและการจัดท ารายงาน 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี        
23. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และการจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
24. สรุปผลการด าเนินงาน 
25. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย   
    1. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

   2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
   3. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครชู านาญการ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่งานควบคุมทรัพย์สิน 

   4. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์     คร ู  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP และ GFMIS 
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   5. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP และ 
         การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   6. นายรัตนชัย  ตัญญะ     ครผูู้ช่วย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีร่ะบบ E-GP และ  GFMIS 

 
เดิม 

4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

    4.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการท างานของบุคลากร 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของบุคลากร 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้  
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
   1. นางจรรยพร  แจ้งจุล      ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววจิรา สังข์ทอง     ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
         3. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  4. นางเพ็ญนภา  สุคตะ     ครูช านาญการ  กรรมการ 
  5. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  6. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
  7. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
         8. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

    4.2 ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 4.2.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มบุคคล 
  2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบุคคล 
  3. จัดเตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุมพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มบุคคล 
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  4. จัดท า/รวบรวม/เผยแพร่เอกสารและผลงานของกลุ่มบุคคล 
  5. จัดเอกสาร – แบบฟอร์ม ไว้บริการครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  6. รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศกลุ่มบุคคล 
  7. ประสานงานกับงานเลขานุการผู้อ านวยการ/เลขานุการกลุ่มบริหารและงานอ่ืนๆ  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานกลุ่มบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8. จัดท ารายงานประจ าปีของกลุ่มบุคคล เพ่ือน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
  9. อ านวยความสะดวกแก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือชุมชนที่เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียน 
  10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนใน

การท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
  11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารที่สังกัดและ

ผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย      
 1. นางจรรยพร  แจ้งจุล       ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

           2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   ผู้ช่วย 

 
 

 4.2.2 งำนประกันคุณภำพภำยใน   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก

หน่วยงานภายนอก 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนและ/หรือผู้อ านวยการโรงเรียน  
ประกอบด้วย    1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า      ครชู านาญการ     หัวหน้า 

2. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ ์ ครผูู้ช่วย      ผู้ชว่ย 
3. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครอัูตราจ้าง     ผู้ชว่ย 

4.2.3 งำนแผนงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
   1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ ค าสั่ง สารสนเทศ  

เข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย         
1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง            ครชู านาญการ      หัวหน้า 
1. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู    ผู้ช่วย 
2. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
3. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครอัูตราจ้าง      ผู้ช่วย 

 

                    4.2.4 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้   
 1. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
 3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
 5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
 6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงานบุคคล 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปผลการด าเนินงาน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย   
   1. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย  หัวหน้า  
   2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง     ครชู านาญการ ผู้ช่วย 

 4.2.5 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 1. วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

3. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและใน
รูปแบบของคณะกรรมการ 

 4. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย   

1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า    ครชู านาญการ  หัวหน้า 
   2. นางสาววจิรา   สังข์ทอง ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
 



- 18 – 
 

 4.3 ฝ่ำยวำงแผนอัตรำก ำลัง   
                    4.3.1 งำนสรรหำ/บรรจุ/แต่งตั้ง/ย้ำย/กำรลำ/หลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร มีขอบข่ายและ      
        ภาระหน้าที่ ดังนี้   
   1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงเรียน 

 2. วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดท าข้อมูลบุคลากร-ลูกจ้าง 
 4. บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า การลาออกและเกษียณอายุราชการ 
 5. งานประเมินผลครูผู้ช่วย      
 6. ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการครู   ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
 7. ควบคุมการลาของบุคลากร  จัดท าทะเบียนควบคุมการลา  และจัดท ารายงานการลา

เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     8. งานการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

9. งานการขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ               
งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ  งานขอลาศึกษาต่อ   

     10. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย      

1. นางจรรยพร  แจ้งจุล   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า   ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
3. นางสาววจิรา   สังข์ทอง    ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
4. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู      ผู้ช่วย  
5.   นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
6.   นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
7.   นางสาวจันทร์จิรา   บัวทอง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

    4.3.2 งำนอัตรำจ้ำง   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
2. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา

ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
         3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกครูชาวต่างประเทศเก่ียวกับเอกสารต่างๆ 

      4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย    

1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครชู านาญการ     หัวหน้า 
2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครชู านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
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4.  นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย       ผู้ช่วย 
5.  นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  ครอัูตราจ้าง   ผู้ช่วย 

    4.4  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
                 4.4.1 งำนทะเบียนประวัติบุคลำกร   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดท าข้อมูลบุคลากร จัดท าทะเบียนประวัติและแฟ้มประวัติบุคลากร บันทึกข้อมูลการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับต าแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

        2. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
          ประกอบด้วย 
   1. นางจรรยพร  แจ้งจุล    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง    ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
3. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู      ผู้ช่วย 

4.4.2 งำนเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้   
                1. จัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้าง 

ลูกจ้างประจ า 
      2. รวบรวมหลักฐานเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของข้าราชการครู  

           และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
                           3.  สรุปผลการประเมินผลงานของบุคลากร  เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
                4. ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
                          5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

           ประกอบด้วย 
  1. นางจรรยพร  แจ้งจุล       ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้า 
  2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง              ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 

3. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์   คร ู       ผู้ช่วย    
              4.4.3 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดล าดับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู 
4. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

          ประกอบด้วย 
   1. นางจรรยพร  แจ้งจุล                   ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้า 
   2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง                ครชู านาญการ    ผู้ช่วย 
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   3. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์      ครู        ผู้ช่วย 
 

  4.5  ฝ่ำยส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ   
     4.5.1 งำนมำตรฐำนวิชำชีพ    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
         1. ด าเนิการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการ 
 ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

          2. ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของ 
ข้าราชการครู 

3. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรในโรงเรียน  

4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย 

1. นางจรรยพร  แจ้งจุล            ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง         ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
3. นางเพ็ญนภา  สุคตะ           ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
4. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู     ผู้ช่วย 
5. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์   ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 

     4.5.2 งำนพัฒนำบุคลำกร  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
   1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น 

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 3. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรข้ึนเอง เช่น การประชุม การอบรม  การสัมมนา   

การศึกษาและดูงาน 
                                4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย  
    1. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
    2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ        ผู้ช่วย 
                4.5.3 งำนส่งเสริมขวัญก ำลังใจ   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  

 1. ปฏิบัติกิจกรรมบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากรในวาระต่างๆ 
 2. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิญชูเกียรติ  

ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม  
                     3. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย      
1. นางเพ็ญนภา  สุคตะ           ครูช านาญการ หัวหน้า 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า          ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
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3. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์     ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
     4.6  ฝ่ำยวินัยและกำรรักษำวินัย  ประกอบด้วย  

                   4.6.1 งำนด ำเนินกำรทำงวินัย    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
         1.พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่าง 

แก่เพ่ือนร่วมงาน 
 2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร  ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

       3. ด าเนินการจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของบุคลากร 
  4. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

                               5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 

1. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ  กรรมการ         
3. นางสาววจิรา สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ              
4. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ  กรรมการ  
5. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท ์ คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภกัดิ์  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 

  4.6.2 งำนกำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
1. จัดรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องวินัย  เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้และเป็น

ข้อมูลของผู้บริหารในการพิจารณาด าเนินการทางวินัย 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับควบคุมบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตของวินัย 

               3.  พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่
เพ่ือนร่วมงาน 

                          4. ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 
          5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 

                          6. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย    

1. นางจรรยพร  แจ้งจุล      ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า      ครูช านาญการ  ผู้ช่วย        
3. นางสาววจิรา สังข์ทอง     ครูช านาญการ  ผู้ช่วย       
4. นางเพ็ญนภา  สุคตะ      ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   ผู้ช่วย  
6. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์     ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  

 



- 22 – 
 

    4.6.3 งำนออกจำกรำชกำร   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
                                 1. ด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปีการเกษียณอายุราชการ  
   2. ประสานงานการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3. รับเรื่องและประสานการให้ออกจากราชการกรณีอ่ืนๆ (เช่น ขาดคุณสมบัติ,  
 ทุพพลภาพ, หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่)  
    4. ประสานงานการออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
      5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า     ครชู านาญการ     หัวหน้า 
2. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์          ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

 

 4.7 งำนกองทุนงำนบุญสวัสดิกำรครู นักเรียน และบุคลำกรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
  4.7.1 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกองทุนงำนบุญสวัสดิกำรครู นักเรียน และบุคลำกร   

 1. นายประดิษฐ์    ทองค าปลิว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
                 ประธานกรรมการ 

2. นางสุภาภรณ์     คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน          รองประธานกรรมการ 

3. นายวรรณวิทย์    ควนวิไล ผู้แทนครู   กรรมการ 
4. นางปภาวี       เมืองทอง ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
5. นางสายพิน   สรรพกิจไพศาล   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
6. นายชัยรัตน์      รัตนะมาศ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
7. นายอาคม      จันทร์นวล ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
8. นางอารมย์      มีชนะ ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. นายประพันธ์โชค  เสนาช ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
10. นายเจตน ์      พงศาปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นายรวมวุฒิ      แก้วไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายจิรศักดิ์    ข้องจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
13. นายนิคม       คงเมฆ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
14. นางไพเราะ   ขุนพลช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
15. นางบุญยัง   สิงห์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

                      16. นางจิราพร   ควนวิไล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
          17. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

      18. นางจ าเนียน   เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
      19. นางจรรยพร  แจ้งจุล   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  20. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4.7.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกองทุนงำนบุญสวัสดิกำรครู นักเรียน และบุคลำกร  มีขอบข่าย 
และภาระหน้าที่ ดังนี้ ด าเนินงานกองทุนงานบุญสวัสดิการครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         
ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนงานบุญสวัสดิการ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ประกอบด้วย 

1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวปภาวี  เมืองทอง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.ต้น กรรมการ 
6. นางสาวปวีณ์ธิดา  บุญวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.ปลาย กรรมการ 
7. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

ใหม่ 

4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

4.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน   
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการท างานของบุคลากร 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของบุคลากร 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
   1. นางสาววจิรา สังข์ทอง     ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
         3. นางเพ็ญนภา  สุคตะ     ครูช านาญการ  กรรมการ 
  4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  5. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  6. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
  7. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
         8. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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    4.2 ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 4.2.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มบุคคล 
  2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบุคคล 
  3. จัดเตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุมพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มบุคคล 
  4. จัดท า/รวบรวม/เผยแพร่เอกสารและผลงานของกลุ่มบุคคล 
  5. จัดเอกสาร – แบบฟอร์ม ไว้บริการครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  6. รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศกลุ่มบุคคล 
  7. ประสานงานกับงานเลขานุการผู้อ านวยการ/เลขานุการกลุ่มบริหารและงานอ่ืนๆ  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานกลุ่มบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8. จัดท ารายงานประจ าปีของกลุ่มบุคคล เพ่ือน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
  9. อ านวยความสะดวกแก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือชุมชนที่เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียน 
  10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนใน

การท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
  11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารที่สังกัดและ

ผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย       

 1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  หัวหน้า 
           2.  นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   ผู้ช่วย 

 

4.2.3 งำนแผนงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
   1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ ค าสั่ง สารสนเทศ  

เข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย         

1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง            ครชู านาญการ      หัวหน้า 
2. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู    ผู้ช่วย 
3. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
4. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครอัูตราจ้าง      ผู้ช่วย 
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 4.3 ฝ่ำยวำงแผนอัตรำก ำลัง   
                    4.3.1 งำนสรรหำ/บรรจุ/แต่งตั้ง/ย้ำย/กำรลำ/หลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร    มีขอบข่ายและ      
        ภาระหน้าที่ ดังนี้   
   1. ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงเรียน 

 2. วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดท าข้อมูลบุคลากร-ลูกจ้าง 
 4. บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า การลาออกและเกษียณอายุราชการ 
 5. งานประเมินผลครูผู้ช่วย      
 6. ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
 7. ควบคุมการลาของบุคลากร จัดท าทะเบียนควบคุมการลาและจัดท ารายงานการลา

เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     8. งานการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

9. งานการขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ               
งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ  งานขอลาศึกษาต่อ   

     10. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย      

1. นางสาววจิรา   สังข์ทอง    ครชู านาญการ     หัวหน้า 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า   ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
3. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย  
5.   นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
6.   นางสาวจันทร์จิรา   บัวทอง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 

  4.3.2 งำนอัตรำจ้ำง   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
2. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา

ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
         3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกครูชาวต่างประเทศเก่ียวกับเอกสารต่างๆ 

      4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย  

1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครชู านาญการ     หัวหน้า 
2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครชู านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
4.  นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย       ผู้ช่วย 



- 26 – 
 

5.  นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย       ผู้ช่วย  
6.  นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  ครอัูตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 

    4.4  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
                 4.4.1 งำนทะเบียนประวัติบุคลำกร   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดท าข้อมูลบุคลากร จัดท าทะเบียนประวัติและแฟ้มประวัติบุคลากร บันทึกข้อมูลการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับต าแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

        2. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
           ประกอบด้วย 
   1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง    ครูช านาญการ     หัวหน้า 

2. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู      ผู้ช่วย 
3. นางสาวขวัญจิรา  นวลแปน้  ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
 

4.4.2 งำนเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้   
                1. จัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้าง 

ลูกจ้างประจ า 
      2. รวบรวมหลักฐานเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของข้าราชการครู  

           และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
                           3.  สรุปผลการประเมินผลงานของบุคลากร  เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
                4. ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
                          5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

           ประกอบด้วย 
  1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง              ครชู านาญการ    หัวหน้า 
  2. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์   คร ู     ผู้ช่วย 

 

              4.4.3 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
1. จัดล าดับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู 
4. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

           ประกอบด้วย 
   1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง                ครชู านาญการ หัวหน้า 
   2. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์      ครู        ผู้ช่วย 
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  4.5  ฝ่ำยส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ   
     4.5.1 งำนมำตรฐำนวิชำชีพ    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
         1. ด าเนิการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการ 
 ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

          2. ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของ 
ข้าราชการครู 

3. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรในโรงเรียน  

4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย 

1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง         ครชู านาญการ  หัวหน้า 
2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ           ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    คร ู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์   ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

 

     4.5.2 งำนพัฒนำบุคลำกร  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
   1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น 

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 3. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรข้ึนเอง เช่น การประชุม การอบรม  การสัมมนา   

การศึกษาและดูงาน 
                                4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย  
    1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูช านาญการ    หัวหน้า 
    2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ        ผู้ช่วย 
    3. นางสาวขวัญจิรา  นวลแปน้ ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
 

     4.6  ฝ่ำยวินัยและกำรรักษำวินัย  ประกอบด้วย  
                   4.6.1 งำนด ำเนินกำรทำงวินัย    มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
         1.พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่าง 

แก่เพ่ือนร่วมงาน 
 2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร  ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

       3. ด าเนินการจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของบุคลากร 
  4. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

                               5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  ประกอบด้วย 
1. นางสาววจิรา สังข์ทอง  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ  กรรมการ         
3. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ  กรรมการ   
4. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภกัดิ์  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 

 

  4.6.2 งำนกำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
1. จัดรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องวินัย  เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้และเป็น

ข้อมูลของผู้บริหารในการพิจารณาด าเนินการทางวินัย 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับควบคุมบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขต

ของวินัย 
               3.  พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่
เพ่ือนร่วมงาน 

                          4. ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 
          5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 

                          6. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย    

1. นางสาววจิรา สังข์ทอง     ครูช านาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า      ครูช านาญการ  ผู้ช่วย        
3. นางเพ็ญนภา  สุคตะ      ครูช านาญการ  ผู้ช่วย       
4. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   ผู้ช่วย 
5. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์     ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  

 
 

 4.7 งำนกองทุนงำนบุญสวัสดิกำรครู นักเรียน และบุคลำกรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
  4.7.1 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกองทุนงำนบุญสวัสดิกำรครู นักเรียน และบุคลำกร   

 1. นายประดิษฐ์    ทองค าปลิว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
                 ประธานกรรมการ 

2. นางสุภาภรณ์     คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน          รองประธานกรรมการ 

3. นายวรรณวิทย์    ควนวิไล ผู้แทนครู   กรรมการ 
4. นางปภาวี       เมืองทอง ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
5. นางสายพิน   สรรพกิจไพศาล   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
6. นายชัยรัตน์      รัตนะมาศ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
7. นายอาคม      จันทร์นวล ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
8. นางอารมย์      มีชนะ ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. นายประพันธ์โชค  เสนาช ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
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10. นายเจตน ์      พงศาปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นายรวมวุฒิ      แก้วไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายจิรศักดิ์    ข้องจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
13. นายนิคม       คงเมฆ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
14. นางไพเราะ   ขุนพลช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
15. นางบุญยัง   สิงห์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

                      16. นางจิราพร   ควนวิไล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
          17. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

      18. นางจ าเนียน   เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
      19. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  20. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท ์คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

4.7.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกองทุนงำนบุญสวัสดิกำรครู นักเรียน และบุคลำกร  มีขอบข่าย 
และภาระหน้าที่ ดังนี้ ด าเนินงานกองทุนงานบุญสวัสดิการครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ให้
เป็นไปตามระเบียบกองทุนงานบุญสวัสดิการ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู 
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ประกอบด้วย 

1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวปภาวี  เมืองทอง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.ต้น กรรมการ 
5. นางสาวปวีณ์ธิดา  บุญวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.ปลาย กรรมการ 
6. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

 

เดิม 
        5. กลุม่บริหำรท่ัวไป    

   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป  
5.4  ฝ่ำยอำคำร สถำนที่และกำรใช้บริกำรอำคำร สถำนที่  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้           
       วางแผนการใช้บริการอาคาร สถานที่ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ ประสานงานกับบุคลากรสนับสนุนการซ่อมบ ารุง อ านวยความสะดวกในการใช้อาคาร   
สถานที่แก่บุคคลภายนอก โดยหัวหน้าอาคารจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ให้ 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรับปรุง ดูแล บริเวณของโรงเรียนทั้งหมด เพ่ือให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีหน้าที่ตรวจอาคารแต่ละอาคาร  ประกอบด้วย 

  1. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า / 
ผู้ตรวจห้องน้ าชายและ
ห้องน้ าชายอาคาร4 
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  2. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
  3. นางสุดารัตน์  ชวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
  4. นางอรสา  บุญรินทร์  ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 1 
  5. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 1 
  6. นางขนิษฐา   ใจดี  ครชู านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
  7. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู   ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
  8. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 3 
  9. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 4 
  10. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 4  
  11. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครูผู้ช่วย   ผู้ตรวจอาคารเรียน 4 

   12. นายวรัญญู  ทะเดช  ครผูู้ช่วย   ผู้ตรวจห้องน้ าชาย/ 
ห้องน้ าอาคาร4 

   13. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจห้องน้ าหญิง/ 
          ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร4 
   14. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจห้องน้ าหญิง/ 
          ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร4 
   15. นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ           นักการประจ าอาคารเรียน 1 

  16. นายจรงค ์ วรรณศิลป์  ช่างปูน   นักการประจ าอาคารเรียน 2/ 
         หอพระ /หน้าโรงเรียน 
  17. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจ าอาคารเรียน 4/ 
         อาคารอุตสาหกรรม 
  18. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจ าอาคาร 1/ 

ดูแลโรงน้ า/หน้าโรงเรียน  
   19. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  นักการประจ าอาคารเรียน 3/ 

หอประชุม/Copy Print 
  20. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 

   21. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
22. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 

   23. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

          5.4.1 งำนควำมสะอำดและเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบของนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้         
ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   1. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
   3. นายชูศักดิ์    นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันจันทร ์
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   4. นายสานิตย์   แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันอังคาร 
   5. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  หัวหน้าเวรวันพุธ  
   6. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี 
   7. นายวิระ   พูนเอียด  ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันศุกร์ 

8. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
9. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  คร ู   ผู้ช่วย 
10. ครูทีป่รึกษาชั้น ม.1 - ม.6    ผู้ช่วย 
11. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
12. นายจรงค์  วรรณศิลป์  ช่างปูน   ผู้ช่วย 
13. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
14. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย  
15. คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน   ผู้ช่วย   
16. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
17. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  
18. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์   ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         5.4.2 งำนระบบภูมิทัศน์  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนงานระบบภูมิทัศน์  
ปรับปรุงให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม 
โดยร่วมมือกับส านักงานผู้อ านวยการในการด าเนินการ   ประกอบด้วย 
   1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 
   3. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
   4. นายจรงค์  วรรณศิลป์  ช่างปูน   ผู้ช่วย 

5. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วย 
6. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
7. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
8. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
9. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ   

 

 

5.4.3 งำนสำธำรณูปโภค   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  ให้บริการสาธารณูปโภค ซ่อมแซม     
ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ปลอดภัยและติดตามการใช้ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า   ประกอบด้วย 
      1. นายจรงค์  วรรณศิลป์ ช่างปูน   หัวหน้า 
      2. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 
      3. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
      4. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
      5. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
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                                  6. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
      7. นางวรรณา  จันทรัตน ์ พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

5.4.4  งำนออกแบบก่อสร้ำง ซ่อมบ ำรุง มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนร่วมกับ 
แผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนองบประมาณการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง งานอาคารสถานที่ในโรงเรียน    
ประกอบด้วย 
 1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
       2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
                                   2. นายวิเชียร  บุญรัตน ์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 3. นางกาญจนา  ชูเมฆา ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 4. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
       5. นายจรงค์  วรรณศิลป์ ช่างปูน   ผู้ช่วย 

    6. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
    7. นายวรัญญู   ทะเดช ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

 5.4.5 บุคลำกรสนับสนุนรับผิดชอบดูแลอำคำรเรียนและบริเวณต่ำงๆ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่   
ดังนี้  ดูแลให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ทั้งระบบไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือดับเพลิง 
หากมีข้อบกพร่องหรือช ารุดให้รายงานหัวหน้างานอาคารสถานที่รับทราบ และรับการประเมินสรุปผลการปฏิบัติงาน  
ประกอบด้วย  

1. นางวรรณา  จันทรัตน์     พนักงานธุรการ งานต้อนรับแขกส านักงานผู้อ านวยการ  
ระเบียงหน้าอาคารเรียน 1  
และห้องน้ าครูในอาคารเรียน 1 

2. นายจรงค์  วรรณศิลป์       ช่างปูน              ดูแลอาคาร 2 ,หน้าโรงเรียนฝั่งทิศเหนือ 
หอพระ,ที่จอดรถข้างหอพระ 
ม้านั่งด้านหลังอาคาร 1  
และดูแลห้องน้ านักเรียนชาย                     

3. นายถาวร  สังแป้น           ช่างไฟฟ้า   ดูแลอาคาร 3 , หอประชุม  
และดูแลห้องน้ านักเรียนหญิง  

4. นายประยงค์  ช านาญแป้น   ลูกจ้างชั่วคราว    ดูแลอาคาร 4 ห้องน้ าอาคาร 4  
และบริเวณโดยรอบ 
ดูแลป้อมยามและที่จอดรถข้างป้อมยาม  

5. นายสิงหรา   แสงจันทร์    ลูกจ้างชั่วคราว ดูแลโรงน้ าโรงเรียน , ดูแลบริเวณอาคาร 1 
ถนนหน้าอาคาร 1 , โดม 
หน้าโรงเรียนฝั่งทิศใต้ 
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        ใหม่ 
        5. กลุม่บริหำรท่ัวไป    

   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป  
 

5.4  ฝ่ำยอำคำร สถำนที่และกำรใช้บริกำรอำคำร สถำนที่  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้           
       วางแผนการใช้บริการอาคาร สถานที่ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ ประสานงานกับบุคลากรสนับสนุนการซ่อมบ ารุง อ านวยความสะดวกในการใช้อาคาร   
สถานที่แก่บุคคลภายนอก โดยหัวหน้าอาคารจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ให้ 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรับปรุง ดูแล บริเวณของโรงเรียนทั้งหมด เพ่ือให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีหน้าที่ตรวจอาคารแต่ละอาคาร  ประกอบด้วย 

  1. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า / 
ผู้ตรวจห้องน้ าชายและ
ห้องน้ าชายอาคาร4 

  2. นางสุดารัตน์  ชวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
  3. นางอรสา  บุญรินทร์  ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 1 
  4. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 1 
  5. นางขนิษฐา   ใจดี  ครชู านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
  6. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู   ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
  7. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 3 
  8. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 4 
  9. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครชู านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 4  
  10. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครูผู้ช่วย   ผู้ตรวจอาคารเรียน 4 

   11. นายวรัญญู  ทะเดช  ครผูู้ช่วย   ผู้ตรวจห้องน้ าชาย/ 
ห้องน้ าอาคาร4 

   12. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจห้องน้ าหญิง/ 
          ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร4 
   13. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจห้องน้ าหญิง/ 
          ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร4 
   14. นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ           นักการประจ าอาคารเรียน 1/ 
          ห้องส านักงานกลุ่มงานต่างๆ/ 

ห้องน้ าอาคาร1 
  15. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจ าอาคารเรียน 2/  
         หอพระ/หน้าโรงเรียน/โรงน้ า  
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  16. นายประยงค์  ช านาญแป้น  ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจ าอาคารเรียน 4/ 
อาคารอุตสาหกรรม/
หอประชุม/ 

   18. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  นักการประจ าอาคารเรียน 3/ 
ด้านหลังอาคารเรียน3/ 
หอประชุม/Copy Print 

   19. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  อาคารโดมหลังเก่าและใหม่/ 
          คูระบายน้ าฝั่งทิศตะวันออก/ 
          โรงจอดรถนักเรียน 

  20. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 
   21. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 

22. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 
   23. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

          

  5.4.1 งำนควำมสะอำดและเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบของนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้         
ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   1. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
   3. นายชูศักดิ์    นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันจันทร ์
   4. นายสานิตย์   แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันอังคาร 
   5. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  หัวหน้าเวรวันพุธ  
   6. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี 
   7. นายวิระ   พูนเอียด  ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันศุกร์ 

8. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
9. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
10. นางศันสนีย์  สมสีแสง ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
11. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์ คร ู   ผู้ช่วย 
12. ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1 - ม.6    ผู้ช่วย 
13. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
14. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
15. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
16. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
17. คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน   ผู้ช่วย   
18. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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         5.4.2 งำนระบบภูมิทัศน์  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนงานระบบภูมิทัศน์  
ปรับปรุงให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม 
โดยร่วมมือกับส านักงานผู้อ านวยการในการด าเนินการ   ประกอบด้วย 
   1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 
   3. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
   4. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วย 

5. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
6. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
7. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
8. นายจ าลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
9. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ  

 

5.4.3 งำนสำธำรณูปโภค   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  ให้บริการสาธารณูปโภค ซ่อมแซม     
ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ปลอดภัยและติดตามการใช้ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า   ประกอบด้วย 
      1. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  หัวหน้า 
      2. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 
      3. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
      4. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
      5. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
      6. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
                                  7. นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 

5.4.4  งำนออกแบบก่อสร้ำง ซ่อมบ ำรุง มีขอบขา่ยและภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนร่วมกับ 
แผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนองบประมาณการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง งานอาคารสถานที่ในโรงเรียน    
ประกอบด้วย 
 1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
       2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
                                   2. นายวิเชียร  บุญรัตน ์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 3. นางกาญจนา  ชูเมฆา ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 4. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
       5. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
       6. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 

    7. นายวรัญญู   ทะเดช ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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 5.4.5 บุคลำกรสนับสนุนรับผิดชอบดูแลอำคำรเรียนและบริเวณต่ำงๆ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่   
ดังนี้ ดูแลให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ทั้งระบบไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือดับเพลิง 
หากมีข้อบกพร่องหรือช ารุดให้รายงานหัวหน้างานอาคารสถานที่รับทราบ และรับการประเมินสรุปผลการปฏิบัติงาน     

ประกอบด้วย   
1. นางวรรณา  จันทรัตน์     พนักงานธุรการ งานต้อนรับแขกส านักงานผู้อ านวยการ 
      ห้องส านักงานกลุ่มงานต่างๆ  

ระเบียงหน้าอาคารเรียน 1  
และห้องน้ าครูในอาคารเรียน 1 

2. นายสิงหรา   แสงจันทร์    ลูกจ้างชั่วคราว ดูแลอาคาร 2 ,หน้าโรงเรียนฝั่งทิศเหนือ 
หอพระ,ที่จอดรถข้างหอพระ 
ม้านั่งด้านหลังอาคาร 1  
และดูแลห้องน้ านักเรียนชาย    
ดูแลโรงน้ าโรงเรียน , ดูแลบริเวณอาคาร 1 
ถนนหน้าอาคาร 1 , หน้าโรงเรียนฝั่งทิศใต้ , 
ตัดหญ้าในสนามใหญ่                

3. นายถาวร  สังแป้น           ช่างไฟฟ้า   ดูแลอาคารเรียน 3 ด้านหน้าและด้านหลัง ,  
ตัดหญ้าหลังอาคารเรียน3, หอประชุม  
และดูแลห้องน้ านักเรียนหญิง  

4. นายประยงค์  ช านาญแป้น   ลูกจ้างชั่วคราว    ดูแลอาคาร 4 ห้องน้ าอาคาร 4  
และบริเวณโดยรอบ,  
ดูแลป้อมยามและที่จอดรถข้างป้อมยาม, 
ตัดหญ้าในสนามใหญ่ 

   5. นายจ าลอง  อ้นประวัติ     ลูกจ้างชั่วคราว อาคารโดมหลังเก่าละใหม่ , 
โรงจอดรถนักเรียน,  
คูระบายน้ าฝั่งทิศตะวันออก, 

         ตัดหญ้าในสนามใหญ่, 
 

     5.5  ฝ่ำยโภชนำกำรและร้ำนค้ำสวัสดิกำร  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้   จัดท าแผนงาน  
โครงการ และงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ร้านค้าสวัสดิการ การประกาศและการประมูลร้านค้า การขอใช้ ควบคุม 
ดูแลการประกอบการ  การจ าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปริมาณอาหารให้ 
เหมาะสม ดูแลการจัดน้ าดื่มที่สะอาด ให้ความรู้ทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
ให้แก่นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียน    ประกอบด้วย  
     1. นางลภารัตน์  รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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   4. นางเกวลิน  เกตุแก้ว    ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   5. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   6. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์ คร ู   ผู้ช่วย 
    7. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   8. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   9. นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจนัทร์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   10. อย.น้อยโรงเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
   11. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   ผู้ช่วย 
   12. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 
 

      5.6  ฝ่ำยงำนอนำมัยโรงเรียน  มีหน้าที่  ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล สุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับงานอนามัย สรุปประเมินผลภาวะ
โภชนาการ สถิติข้อมูลต่าง ๆ จัดหาเวชภัณฑ์ ยา ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล ผู้ปกครอง และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  
     1. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
   2. นางสมจิตร  คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
   4. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
   5. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์ คร ู   ผู้ช่วย  
   6. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   7. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

      5.7  ฝ่ำยงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ มีหน้าที่ จัดท าแผนงาน โครงการของงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและงานที่ได้รับอนุมัติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับงานอนามัยโรงเรียน 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดท าเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
     1. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
   2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   4. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   5. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   6. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   7. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   8. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ  ผู้ช่วย   
   9. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย    
   10. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ  ผู้ช่วย   



- 38 – 
 

   11. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   12. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ คร ู   ผู้ช่วย 
   13. นางสาวเกศริน   สิทธิฤกษ์ คร ู   ผู้ช่วย 
   14. นายชิตพล  เต็มนา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   15. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   ผู้ช่วย 
   16. อย.น้อยโรงเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
   17. นางสาวธันยช์นก  สุมาล ี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

เดิม 

6. กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  
  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน    

6.3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
- จัดท าเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ 

ปรึกษา  ได้แก่  เอกสารการคัดกรองนักเรียน (SDQ)  เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน  สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
สมุดระเบียนสะสมของนักเรียน  แบบส ารวจการเข้าแถวเคารพธงชาติ  คู่มือครูที่ปรึกษา  แบบบันทึกการตรวจผม
นักเรียน   

- จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
- ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
- ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
- ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
- ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธนพร   ทองลมุล   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง   ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
3. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
6. นางสาววันทนา  หนูนะ  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
7. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
8. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
9. นางอรอุมา   นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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10. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
11. นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
12. นายฤชายุส  พลายด้วง  ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
13. นางสาวจิรา  จริตงาม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
14. นางสาวภวิษย์พร  บุญสุวรรณ์ ครอัูตราจ้าง  ผู้ช่วย 
15. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครชู านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
16. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.4 งำนหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ  
       6.4.1 หัวหน้ำระดับและรองหัวหน้ำระดับ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

- ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
- ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
- ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมแก้ไข/พัฒนานักเรียน 
- ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับ ให้เข้าใจและชัดเจน  

ง่ายต่อการปฏิบัติ 
- จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
- อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไขเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
- จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย  

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน การตรวจเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน  ให้เป็นปัจจุบัน 
- ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียนโดยส่งหนังสือถึง 

ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป  
- จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี 
- ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย   
1.  นางสาวธนพร  ทองลมุล    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

                           2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์    ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
                           3. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
1. นางสาวธนพร ทองลมุล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หัวหน้า 
2. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ช่วย 
3. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วย 
4. นางชัชฎา เทพอ านวย  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ช่วย 
6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ผช.และลขานุการ 
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    ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หัวหน้า 
2. นางขนิษฐา ใจดี   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ช่วย 
3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้ช่วย 
4. นางจรรยพร แจ้งจุล   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ช่วย 
5. นางอัมพร  แสงจันทร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          ผช.และเลขานุการ 

 

6.6 งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชำธิปไตย และสภำนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
- จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
- จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ  

สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
- จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
- ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/ 

โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
- ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคีการเคารพ 

นบนอบของนักเรียนต่อครู 
- ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน 

ขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
- จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/ 

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย  เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมให้ นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ต่อโรงเรียน 
- สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ 

กิจกรรม เช่น มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่างๆ  
- ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 

เรื่องความสะอาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน  เช่น  วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความ 

ผูกพันระหว่างนักเรียน ครู และโรงเรียน เป็นการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษา 
- ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 
1. นายฤชายุส  พลายด้วง   ครชู านาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาววันทนา  หนูนะ   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
4. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
6. นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย  
8. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
9. นางสาวจิรา  จริตงาม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
10. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
11. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
12. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
13. นายสาธร  มหาสวัสดิ์   คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ใหม่ 
6. กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  

  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน     
    6.3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
- จัดท าเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ 

ปรึกษา  ได้แก่  เอกสารการคัดกรองนักเรียน (SDQ)  เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน  สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
สมุดระเบียนสะสมของนักเรียน  แบบส ารวจการเข้าแถวเคารพธงชาติ  คู่มือครูที่ปรึกษา  แบบบันทึกการตรวจผม
นักเรียน   

- จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
- ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
- ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
- ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
- ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
  1. นางสาวธนพร   ทองลมุล   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง   ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
3. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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4. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
7. นางอรอุมา   นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
8. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
9. นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
10. นางสาวจิรา  จริตงาม   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
11. นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
12. นางสาวภวิษย์พร  บุญสุวรรณ์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
13. นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
14. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6.4   งำนหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ  
       6.4.1 หัวหน้ำระดับและรองหัวหน้ำระดับ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

- ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
- ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
- ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมแก้ไข/พัฒนานักเรียน 
- ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับ ให้เข้าใจและชัดเจน  

ง่ายต่อการปฏิบัติ 
- จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
- อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไขเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
- จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย  

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน การตรวจเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน  ให้เป็นปัจจุบัน 
- ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียนโดยส่งหนังสือถึง 

ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป  
- จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี 
- ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย   
1. นางสาวธนพร  ทองลมุล    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

                           2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์    ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
                           3. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
1. นางสาวธนพร ทองลมุล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หัวหน้า 
2. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ช่วย 
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3. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วย 
4. นางชัชฎา เทพอ านวย  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ช่วย 
6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ผช.และลขานุการ 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หัวหน้า 
2. นางขนิษฐา ใจดี   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ช่วย 
3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้ช่วย 
4. นางสาวจิรา  จริตงาม รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ช่วย 
5. นางสาวอุทัยวรรณ  สงัคานาคิน  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ช่วย 
6. นางอัมพร  แสงจันทร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          ผช.และเลขานุการ 

 

6.6 งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชำธิปไตย และสภำนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
- จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
- จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ  

สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
- จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
- ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/ 

โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
- ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคีการเคารพ 

นบนอบของนักเรียนต่อครู 
- ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน 

ขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
- จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/ 

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย  เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมให้ นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ต่อโรงเรียน 
- สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ 

กิจกรรม เช่น มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่างๆ  
- ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 

เรื่องความสะอาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน  เช่น  วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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- ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความ 
ผูกพันระหว่างนักเรียน ครู และโรงเรียน เป็นการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษา 

- ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครชู านาญการ  หัวหน้า 
2. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
5. นางศันสนีย์   สมสีแสง  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
6. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  คร ู   ผู้ช่วย 
8. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย  
9. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
10. นางสาวจิรา  จริตงาม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
11. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
12. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
13. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
14. นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
15. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
16. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  
17. นายสาธร  มหาสวัสดิ์   คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
       ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป  
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป    
 

สั่ง  ณ วันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563    
  

 
 

 

 

                                                               (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์)      
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 


