
 
คำสั่งโรงเรียนเสิงสาง 

ที่  168/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565  

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
----------------------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย มีความคล่องตัว สอดคล้อง  
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจตามบริบทของโรงเรียน 
ตลอดจนผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  
และขอยกเลิกคำสั่งโรงเรียนเสิงสางที่ 82/2565 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
ประจำปีการศึกษา 2565 และโรงเรียนเสิงสางจึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตาม
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้  

ฝ่ายบริหาร 
นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง 
นางพูนเกษม  ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง 
นางบุปผา  แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง 
นางสาวเวสารัช  โกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง 
นางกรณิศา  สำเร็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง 

 

1.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
1.  นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง ประธานกรรมการ 
2.  นางพูนเกษม  ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง กรรมการ 
3.  นางบุปผา  แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง กรรมการ 
4.  นางกรณิศา  สำเร็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง กรรมการ 
5.  นางปราณี  เพชรประไพ ที่ปรึกษากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
6.  นายสมเกียรติ  โภคสมบตัิ ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
7.  นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน รองประธานกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
8.  นายชัยวฒุิ  ปทุมรังสรรค์ รองประธานกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
9.  นางอุไร  ปทุมรังสรรค์ รองประธานกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
10.  นายประเสริฐ  แก้วหาญ รองประธานกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
11.  นางสาวเวสารัช  โกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง กรรมการและเลขานุการ 
12.  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ ร่วมวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
การจัดการศึกษาให้กับทุกกลุ่มงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

/  กลุ่มบริหารวิชาการ… 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางพูนเกษม  ตั้งพงษ์ 
ที่ปรึกษากลุ่มบริหารวิชาการ นางปราณี  เพชรประไพ 
 
1.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

1.1  นางพูนเกษม  ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน คร ู รองประธานกรรมการ 
1.3  นายวีระยุทธ  เพชรประไพ คร ู กรรมการ 
1.4  นางเพ็ญ  ประเมศรี คร ู กรรมการ 
1.5  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู กรรมการ 
1.6  นางสาวดารัตน์  ดีอุบล คร ู กรรมการ 
1.7  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู กรรมการ 
1.8  นางสาวเกษร  แหวนมุก คร ู กรรมการ 
1.9  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู กรรมการ 
1.10  นางธันยชนก  แก้ววิเศษ คร ู กรรมการ 
1.11  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพิ่มพูล คร ู กรรมการ 
1.12  นางสาวโชษิตา  ศิริมั่น คร ู กรรมการ 
1.13  นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน คร ู กรรมการ 
1.14  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ คร ู กรรมการ 
1.15  นางสาววิภาพร  มีมาก คร ู กรรมการ 
1.16  นางสาวนาจตะยา  นามวงค์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
1.17  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  
 2.  กำหนดภาระงานของบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ รวบรวมและประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.  งานสำนักงาน 

2.1  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ คร ู หัวหน้า 
2.2  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพิ่มพูล คร ู รองหัวหน้า 
2.3  นางสาวเกษร  แหวนมุก คร ู ผู้ช่วย 
2.4  นางสาวนารีนารถ  ชาวนา คร ู ผู้ช่วย 
2.5  นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน คร ู ผู้ช่วย 
2.6  นายอลงกต  สระนอก คร ู ผู้ช่วย 
2.7  นางสาวเบญจมาภรณ์  บรรดาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึก
ข้อมูล  รวมถึงการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้สถานที่ เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนิน
ไปได้โดยราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

/  2.  รวบรวม… 
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 2.  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ                          
เพ่ือความสะดวกต่อการค้นหา   
 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ 
 4.  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 5.  ให้การบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน 
 6.  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่องาน 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  งานหลักสูตรสถานศึกษา 

3.1  นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน คร ู หัวหน้า 
3.2  นางสาวนาจตะยา  นามวงค์ คร ู รองหัวหน้า 
3.3  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
3.4  นางสาวเกษร  แหวนมุก คร ู ผู้ช่วย 
3.5  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
3.6  นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน คร ู ผู้ช่วย 
3.7  นายอภิสิทธิ์  คุมโพธิ ์ ครผูู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน หลักสูตรสถานศึกษา ดูแลและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
สถานศึกษา  
 2.  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามประเมิน และรายงานผล                
การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4.1  นางปราณี  เพชรประไพ คร ู หัวหน้า 
4.2  นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน คร ู รองหัวหน้า 
4.3  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู ผู้ช่วย 
4.4  นางเพ็ญนภา  ไชยรา คร ู ผู้ช่วย 
4.5  นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล คร ู ผู้ช่วย 
4.6  นายเสกสรรค์  ประเมศรี คร ู ผู้ช่วย 
4.7  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
4.8  นางสาววรียา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วย 
4.9  นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
4.10  นายปัญญา  สิทธิเสือ คร ู ผู้ช่วย 
4.11  นางสาวเบญจมาภรณ์  บรรดาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทั้งภายในและนอกหลักสูตร 

/  2.  วิเคราะห์… 
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  2.  วิเคราะห์หลักสูตร  พัฒนาจัดหาสื่อ ICT และวัดผลประเมินผลเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.  งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 

5.1  นางสาวเกษร  แหวนมุก คร ู หัวหน้า 
5.2  นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน คร ู รองหัวหน้า 
5.3  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ คร ู ผู้ช่วย 
5.4  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพิ่มพูล คร ู ผู้ช่วย 
5.5  นางสาวนารีนารถ  ชาวนา คร ู ผู้ช่วย 
5.6  นายอภิสิทธิ์  คุมโพธิ ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
5.7  นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน  วัดผลประเมินผลเทียบโอนและดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.  ดำเนินการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล เอกสารสถิติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
แจ้งและประสานกับครูที่ปรึกษาในการติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ติด 0, ร, มส 
 3.  ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.  งานทะเบียนและสำมะโนประชากร 

6.1  นางสาววภิาพร  มีมาก คร ู หัวหน้า 
6.2  นางสาวนารีนารถ  ชาวนา คร ู รองหัวหน้า 
6.3  นางเรณู  โตเหมือน คร ู ผู้ช่วย 
6.4  นายทรงศักดิ์  คำโฮง คร ู ผู้ช่วย 
6.5  นางสาวโชษิตา  ศิริมั่น คร ู ผู้ช่วย 
6.6  นายอลงกต  สระนอก คร ู ผู้ช่วย 
6.7  นายอานนท์  แก้วม่วงพะเนาว์ คร ู ผู้ช่วย 
6.8  นายอภิสิทธิ์  คุมโพธิ ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
6.9  นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ พนักงานราชการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน  
 2.  จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนจัดทำเอกสารสำหรับการลงทะเบียนเรียนแก่นักเรียนทุกภาคเรียน 
 3.  จัดทำเอกสารในการมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน ตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษานักเรียน
ที่จบหลักสูตร 
 4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7.  งานเรียนรวม 

7.1  นางธันยชนก  แก้ววิเศษ คร ู หัวหน้า 
7.2  นางอภิญญา  อรัญศักดิ์ คร ู รองหัวหน้า 
7.3  นางสาวเบญจวรรณ  บุง่ง้าว คร ู ผู้ช่วย 
7.4  นายพิชนันท์  ขันอาสา คร ู ผู้ช่วย 
7.5  นางสาววรัติญา  ไพลกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

/  หน้าที่… 
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หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานเรียนรวมดูแลและคัดกรองนักเรียนพิการ
หรือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2.  จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.  งานห้องเรียนแบบเข้ม (Intensive  Classroom) 

8.1  นางปราณี  เพชรประไพ คร ู หัวหน้า 
8.2  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู รองหัวหน้า 
8.3  นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล คร ู ผู้ช่วย 
8.4  นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน คร ู ผู้ช่วย 
8.5  นางเพ็ญนภา  ไชยรา คร ู ผู้ช่วย 
8.6  นางสาววรียา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วย 
8.7  นายทรงศักดิ์  คำโฮง คร ู ผู้ช่วย 
8.8  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
8.9  นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 หน้าที ่ 1.  จัดทำหลักสูตร  แผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานห้องเรียนแบบเข้ม  เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 2.  จัดหาสื่อนวัตกรรมในการสอนของนักเรียนห้องเรียนแบบเข้ม   
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
9.  งานจัดการเรียนการสอน 

9.1  นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน คร ู หัวหน้า 
9.2  นางสาวเกษร  แหวนมุก คร ู รองหัวหน้า 
9.3  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ คร ู ผู้ช่วย 
9.4  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพ่ิมพูล คร ู ผู้ช่วย 
9.5  นางสาวนารีนารถ  ชาวนา คร ู ผู้ช่วย 
9.6  นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
9.7  นางสาวเบญจมาภรณ์  บรรดาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำตารางสอน  ตารางเรียน 
 2.  จัดทำแบบบันทึกกำกับห้องเรียน  ตรวจเช็คการเข้าสอนของคุณครู และรายงานผล 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10.  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
10.1  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู หัวหน้า 
10.2  นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล คร ู รองหัวหน้า 
10.3  นางสาวดารัตน์  ดีอุบล คร ู ผู้ช่วย 
10.4  นางสาววีรยา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วย 
10.5  นางเพ็ญนภา  ไชยรา คร ู ผู้ช่วย 
10.6  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
10.7  นายทรงศักดิ์  คำโฮง คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

/  หน้าที่… 
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หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.  รวบรวมและจัดทำเอกสาร ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตร 
 3.  ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ  สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4.  จัดเตรียมหลักสูตร และวางแผนการประเมินผลรายวิชา IS    
 5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
11.  งานทวิศึกษา 

11.1  นายสำราญ  แทนคำ คร ู หัวหน้า 
11.2  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม คร ู ผู้ช่วย 
11.3  นายปิโยรส  จงใจกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานทวิศึกษา 
 2.  วิเคราะห์สภาพทั่วไปของสถานที่ ห้องเรียนและตัวผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการมีงานทำ
จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
12.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

12.1  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ คร ู หัวหน้า 
12.2  นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์ คร ู รองหัวหน้า 
12.3  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพิ่มพูล คร ู ผู้ช่วย 
12.4  นายภาณุวัฒน์  โกมาร คร ู ผู้ช่วย 
12.5  นางสาวโชษิตา  ศิริมั่น คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างาน  
กิจกรรมชุมนุม หัวหน้ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  หวัหน้างานแนะแนว หัวหน้างาน  
ลูกเสือ-เนตรนารี 
 2.  มอบหมายภาระงานสอน วัดผลประเมินผล กำกับติดตาม ให้เป็นไปตามหลักสูตรของลูกเสือ  
เนตรนารี, หลักสูตรงานแนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ และงานกิจกรรมชุมนุม  
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

 12.1  งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
1.  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายประเสริฐ  แก้วหาญ คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
5.  นางสาวนพวรรณ หิปะนัต คร ู ผู้ช่วย 
6.  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานลูกเสือ-เนตรนารี  
 2.  จัดการเรียนการสอนรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี วัดผลและประเมินผล จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ให้กับลูกเสือทุกระดับชั้น 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/  12.2  งานแนะแนว… 
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 12.2  งานแนะแนว 
1.  นางสาวโชษิตา  ศิริมั่น คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ์ คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายสุริยา  วานนท์ คร ู ผู้ช่วย 
5.  นางสาวจิราพร  วาสิงห์หน ครอัูตราจ้าง ผู้ช่วย 
6.  นางสาวณัฏฐ์ฎาพร เพ่ิมพูล คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานแนะแนว จัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ประชาสัมพันธ์นักเรียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมแนะแนว 
 3.  ประสาน ส่งเสริม พิจารณาทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กสศ. และทุนอ่ืน ๆ  
 4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 12.3  งานนักศึกษาวิชาทหาร 

1.  นายภาณุวัฒน์  โกมาร คร ู หัวหน้า 
2.  นายอลงกต  สระนอก คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายประเสริฐ  แก้วหาญ คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายปัญญา  สิทธิเสือ คร ู ผู้ช่วย 
5.  นางสาวนพวรรณ  หิปะนัต คร ู ผู้ช่วย 
6.  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
7.  นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานนักศึกษาวิชาทหาร 
 2.  ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาและเข้าค่ายฝึกให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 12.4.  กิจกรรมชุมนุม 

1.  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน คร ู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ พนักงานราชการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม 
 2.  ติดตาม สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้น 

 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
12.5.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

1.  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพ่ิมพูล คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ พนักงานราชการ รองหัวหน้า 
3.  นายอลงกต  สระนอก คร ู ผู้ช่วย 
4.  นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน ครอัูตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

/  หน้าที่… 
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หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

 2.  ติดตาม สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้น 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
13.  งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

13.1  นางเพ็ญ  ประเมศรี คร ู หัวหน้า 
13.2  นางสาวดารัตน์  ดีอุบล คร ู รองหัวหน้า 
13.3  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู ผู้ช่วย 
13.4  นางเพ็ญนภา  ไชยรา คร ู ผู้ช่วย 
13.5  นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล คร ู ผู้ช่วย 
13.6  นายเสกสรรค์  ประเมศรี คร ู ผู้ช่วย 
13.7  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
13.8  นางสาววีรยา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วย 
13.9  นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
13.10  นายปัญญา  สิทธิเสอื คร ู ผู้ช่วย 
13.11  นางธันยชนก  แก้ววิเศษ คร ู ผู้ช่วย 
13.12  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
13.13  นางอภิญญา  อรัญศักดิ์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
 2.  จัดการอบรมการจัดทำสื่อนวัตกรรม ประเมินการใช้สื่อนวัตกรรมและรายงานการใช้สื่อนวัตกรรม 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
14.  งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 

14.1  นางสาวดารัตน์  ดีอุบล คร ู หัวหน้า 
14.2  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู รองหัวหน้า 
14.3  นางเพ็ญ  ประเมศรี คร ู ผู้ช่วย 
14.4  นางธันยชนก  แก้ววิเศษ คร ู ผู้ช่วย 
14.5  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
14.4  นางสาวจิราพร  วาสิงห์หน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.  บริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน รวบรวม
ผลงานวิจัย เพ่ือการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนผู้เรียน  
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
15.  งานนิเทศการศึกษา 

15.1  นางสาวนาจตะยา  นามวงค์ คร ู หัวหน้า 
15.2  นางสาวสุนสิา  ชูอิฐจนี คร ู รองหัวหน้า 
15.3  นายวีระยุทธ  เพชรประไพ คร ู ผู้ช่วย 

/  15.4  นางปราณี… 
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15.4  นางปราณี  เพชรประไพ คร ู ผู้ช่วย 
15.5  นางสาวเกษร  แหวนมุก คร ู ผู้ช่วย 
15.6  นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์ คร ู ผู้ช่วย 
15.7  นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน คร ู ผู้ช่วย 
15.8  นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
15.9  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา 
 2.  ให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายแก่ครูผู้สอน  
 3.  เป็นกรรมการนิเทศภายใน  กำกับติดตาม  สรุปผลการนิเทศ 
 4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
16.  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 16.1  งานหอศิลป์ 

1.  นายวีระยุทธ  เพชรประไพ คร ู หัวหน้า 
2.  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายอานนท์ แก้วม่วงพะเนาว์ ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.  นางสาววภิาพร  มีมาก คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานหอศิลป์ 
 2.  จัดการอบรมเกี่ยวกับงานหอศิลป์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานให้กับบุคลากรทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษาเกี่ยวกับงานหอศิลป์ 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 16.2  งานศูนย์อนุรักษ์สืบสานตามวิถีชีวิตไทย 

1.  นางเพ็ญ  ประเมศรี คร ู หัวหน้า 
2.  นายเสกสรรค์  ประเมศรี คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายชาตรี  ศรีพาฮาด คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายจรูญ  ดอกสูงเนิน คร ู ผู้ช่วย 
5.  นายสำราญ  แทนคำ คร ู ผู้ช่วย 
6.  นางสาวจิราพร  วาสิงห์หน ครอัูตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานงานศูนย์อนุรักษ์สืบสานตามวิถีชีวิตไทย
 2.  จัดการอบรมเกี่ยวกับงานศูนย์อนุรักษ์สืบสานตามวิถีชีวิตไทย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน 

ให้กับบุคลากรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
17.  งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

17.1  นางสาวนาจตะยา  นามวงค์ คร ู หัวหน้า 
17.2  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู รองหัวหน้า 
17.3  นางสาวสลุักขณา  ปวะภูตา คร ู ผู้ช่วย 

/  17.4  นางสาววรัติญา… 
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17.4  นางสาววรัติญา  ไพลกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
17.5  นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน ครอัูตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร 
  2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
18.  งานสารสนเทศ 

18.1  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู หัวหน้า 
18.2  นางสาวนาจตะยา  นามวงค์ คร ู รองหัวหน้า 
18.3  นางสาวสลุักขณา  ปวะภูตา คร ู ผู้ช่วย 
18.4  นางอลงกต  สระนอก คร ู ผู้ช่วย 
18.5  นางสาววรัติญา  ไพลกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
18.6  นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานสารสนเทศ 
  2.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 3.  ให้บริการและตอบข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
4.  พัฒนาและดูแลระบบเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

  5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
19.  งานห้องสมุด 

19.1  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู หัวหน้า 
19.2  นางสาวพิมฉวี  บุญมา คร ู รองหัวหน้า 
19.3  นางนิชา  แสงกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
19.4  นางสาวกศิณ์นันท์  บุญมาก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
19.5  นางสาววาสนา  นาด ี คร ู ผู้ช่วย 
19.6  นางสาววรัญญา  ละขะไพ เจ้าหน้าที่ท่ัวไป ผู้ช่วย 
19.7  นางสาวอนัญญา  ทุมกระโทก ครอัูตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานงานห้องสมุด  
 2.  ดำเนินการพัฒนา จัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ  
 3.  รับผิดชอบการติดตาม ควบคุมการยืม-คืนหนังสือ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบห้องสมุด 

4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
20.  โครงการพิเศษ 

20.1  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.  นายทรงศักดิ์  คำโฮง คร ู หัวหน้า 
2.  นางสุกัญญา  กล่อมวาจา คร ู รองหัวหน้า 
3.  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู ผู้ช่วย 
4.  นางวลยัรักษ์  อภเิกียรติสกลุ คร ู ผู้ช่วย 
5.  นายเสกสรรค์  ประเมศรี คร ู ผู้ช่วย 

/  6.  นายอุเทน… 



- 11 - 

6.  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
7.  นางศรีอุษา  อรุณใหม่ คร ู ผู้ช่วย 
8.  นางสาวดารัตน์  ดีอุบล คร ู ผู้ช่วย 
9.  นางเพ็ญนภา  ไชยรา คร ู ผู้ช่วย 
10.  นางสาววรียา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วย 
11.  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
12.  นายปัญญา  สิทธิเสือ คร ู ผู้ช่วย 
13.  นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
14.  นางสาวแคทรียา สวัสดิ์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
15.  นางสาวรัตนา  ยอดบุญหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
16.  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  2.  จัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานให้กับบุคลากรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
20.2  งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  นายธนาภัค  ฉาสันเทียะ คร ู หัวหน้า 
2.  นางเพ็ญ  ประเมศรี คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายเสกสรรค์  ประเมศรี คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายขจร  โปร่งจิตร คร ู ผู้ช่วย 
5.  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพ่ิมพูล คร ู ผู้ช่วย 
6.  นายภาณุวัฒน์  โกมาร คร ู ผู้ช่วย 
7.  นายอนันต์  ทิพย์โอสถ คร ู ผู้ช่วย 
8.  นางสาวนพวรรณ  หิปะนัต คร ู ผู้ช่วย 
9.  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
10.  นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
11.  นางสาวกศินันท์  บุญมาก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
12.  นางสาวจิราพร  วาสิงห์หน ครอัูตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  จัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานให้กับบุคลากรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
20.3  งานโรงเรียนสุจริต 

1.  นางชลิดา  อนุกูล คร ู หัวหน้า 
2.  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู ผู้ช่วย 
3.  นายอภิสิทธิ์  คุมโพธิ์ ครผูู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดหาหรือรวบรวมเอกสารงานโรงเรียนสุจริต 
  2.  วางแผน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร 

/  ต้านทุจริต… 
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ต้านทุจริตภายในสถานศึกษา 
  3.  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน 

4.  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

/  กลุ่มบริหารงบประมาณ… 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางบุปผา  แสงจันทร์ 
ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ นายสมเกียรติ  โภคสมบัติ 
 
1.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.1  นางบุปผา  แสงจันทร ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง ประธานกรรมการ 
1.2  นางอุไร  ปทุมรังสรรค์ คร ู รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวศิรินภา  รักษาศรี คร ู กรรมการ 
1.4  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู กรรมการ 
1.5  นางนิชา  แสงกระโทก คร ู กรรมการ 
1.6  นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
1.7  นางสาววาสนา  นาดี คร ู กรรมการ 
1.8  นายคมสัน  คำสันเทียะ คร ู กรรมการ 
1.9  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง คร ู กรรมการ 
1.10  นายสำราญ  แทนคำ คร ู กรรมการ 
1.11  นายพุทธพงศ์  สุขเพิ่ม คร ู กรรมการ 
1.12  นางสุนันทา  คำสงวน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
1.13  นางสาวกนกวรรณ  ผดักระโทก คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาด้านงบประมาณ  
 2.  กำหนดภาระงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ รวบรวมและประเมินผล ปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.  งานสำนักงาน 

2.1  นางอุไร  ปทุมรังสรรค์ คร ู หัวหน้า 
2.2  นางสุนันทา  คำสงวน คร ู รองหัวหน้า 
2.3  นางสาวแก้วตา  พลนงค์ คร ู ผู้ช่วย 
2.4  นางสาวตรีณัชฌา  ปัสสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
2.5  นายธนาภัค  ฉาสันเทียะ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึก
ข้อมูล  รวมถึงการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้สถานที่ เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนิน
ไปได้โดยราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 2.  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ                             
เพ่ือความสะดวกต่อการค้นหา   
 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ 
 4.  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

/  5.  ให้การบริการ… 
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 5.  ให้การบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน 
 6.  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่องาน 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  งานบริหารงานการเงิน 

3.1  นางสุนันทา  คำสงวน คร ู หัวหน้า 
3.2  นางอุไร  ปทุมรังสรรค์ คร ู รองหัวหน้า 
3.3  นายกิตติโชติ  โป๊ะไธสง ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
3.4  นางสาววาสนา  นาดี คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานบริหารการเงิน 
2.  จัดทำทะเบียนคุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสำคัญการเบิก 
3.  จ่ายเงินทุกประเภท  นำส่งเงินโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กำหนด 
4.  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปีดำเนินการเก่ียวกับ

การเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.  งานบริหารการบัญชี 

4.1  นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู หัวหน้า 
4.2  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู รองหัวหน้า 
4.3  นายกิตติโชติ  โป๊ะไธสง ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.4  นางสาวตรีณัชฌา  ปัสสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานบริหารการบัญชี 
2.  ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบ

ยอดเงินฝากธนาคารจัดทำรายงานประจำปีโดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำบัญชีทุกประเภทให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

3.  รายงานผล ให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบอย่างสม่ำเสมอ 
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

5.1  นางนิชา  แสงกระโทก คร ู หัวหน้า 
5.2  นายคมสัน  คำสันเทียะ คร ู รองหัวหน้า 
5.3  นายภาณุวัฒน์  โกมาร คร ู ผู้ช่วย 
5.4  นายธนาภัค  ฉาสันเทียะ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
2.  ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการจัดทำบัญชีวัสดุ                                     

และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
3.  ดูแลการซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุประจำปี

และรายงานการตรวจรับและจ่ายหรือจำหน่าย 

/  4.  ปฏิบัติงานอื่น… 
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4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.  งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 
6.1  นายคมสัน  คำสันเทียะ คร ู หัวหน้า 
6.2  นางนิชา  แสงกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
6.3  นายธนาภัค  ฉาสันเทียะ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานจัดทำและเสนอของงบประมาณ 
2.  จัดให้มีการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติจัดทำแผนกลยุทธ์

หรือแผนพัฒนาการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7.  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

7.1  นางสาววาสนา  นาดี คร ู หัวหน้า 
7.2  นางอุไร  ปทุมรังสรรค์ คร ู รองหัวหน้า 
7.3  นางสุนันทา  คำสงวน คร ู ผู้ช่วย 
7.4  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู ผู้ช่วย 
7.5  นางสาววริฐา  งาคชสาร คร ู ผู้ช่วย 
7.6  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
7.7  นายกิตติโชติ  โป๊ะไธสง ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
7.8  นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการศึกษา  
2.  วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการจัดทำแผนระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาและทุนการศึกษา จัดกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.  งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน 

8.1 นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู หัวหน้า 
8.2 นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู รองหัวหน้า 
8.3   นายกิตติโชติ  โป๊ะไธสง ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
8.4 นางสาววาสนา  นาดี คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผล
การใช้เงิน 

2.  การจัดทำแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งการตรวจสอบทางการเงินติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 

3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
9.  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

9.1  นางสาวศิรินภา  รักษาศรี คร ู หัวหน้า 
9.2  นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก คร ู รองหัวหน้า 

/  9.3  นางสวุรรณี… 
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9.3  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู ผู้ช่วย 
9.4  นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล คร ู ผู้ช่วย 
9.5  นางเพ็ญนภา  ไชยรา คร ู ผู้ช่วย 
9.6  นายเสกสรรค์  ประเมศรี คร ู ผู้ช่วย 
9.7  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
9.8  นายจำรูญ  ล้อมกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
9.9  นางสาววรียา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วย 
9.10  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
9.11  นายปัญญา  สิทธิเสือ คร ู ผู้ช่วย 
9.12  นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
9.13  นายกิตติโชติ  โป๊ะไธสง ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
9.14  นางสาวแก้วตา  พลนงค์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
2.  จัดระบบงานและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ

โรงเรียนให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
3.  ประสานงานและดำเนินการวางระบบการประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
10.  งานนโยบายและแผน 

10.1  นางสาวกนกวรรณ  ผดักระโทก คร ู หัวหน้า 
10.2  นางสาวศิรินภา  รักษาศรี คร ู รองหัวหน้า 
10.3  นายจำรูญ  ล้อมกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
10.4  นางสาวสลุักขณา  ปวะภูตา คร ู ผู้ช่วย 
10.5  นายกิตติโชติ  โป๊ะไธสง ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
10.6  นางสาวแก้วตา  พลนงค์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
2.  ประสานงานในการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนและกำกับติดตาม

แผนปฏิบัติการประจำปี 
3.  จัดให้มีการนิเทศการจัดทำแผนของโรงเรียนจัดทำปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
11.  งานการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

11.1  นางสาวศิรินภา  รักษาศรี คร ู หัวหน้า 
11.2  นางสาวกนกวรรณ  ผดักระโทก คร ู รองหัวหน้า 
11.3  นายจำรูญ  ล้อมกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
11.4  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
11.5  นางสาวแก้วตา  พลนงค์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

/  2.  จัดทำแผน… 
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2.  จัดทำแผนการตรวจสอบ การติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงรวมทั้ง 
การตรวจสอบทางการเงิน ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 

3.  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ 
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
12.  งานอาคารสถานที่ 
 12.1  อาคารสถานที่ 

1.  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง คร ู หัวหน้า 
2.  นายสมเกียรติ  โภคสมบตัิ คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายวิชิต  โสสสีุข คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายไมตรี  คะปัญญา คร ู ผู้ช่วย 
5.  นางสาวนภสักนก  สังฆะเวช คร ู ผู้ช่วย 
6.  นายคมสัน  คำสันเทียะ คร ู ผู้ช่วย 
7.  นายอนันต์  ทิพย์โอสถ คร ู ผู้ช่วย 
8.  นายอุดม  ใหญ่กระโทก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
9.  นางสาวพิมฉวี  บุญมา คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผน วางแผน พัฒนาปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน  
และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ตามความเหมาะสม  รวมทั้งจัดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนแต่ละชั้นเรียน 

2.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอ้ี ให้พร้อมใช้งาน 
3.  จัดให้มีครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จำเป็น เช่น โต๊ะเก้าอ้ี อุปกรณ์การทำความสะอาดให้

เพียงพอ 
4.  จัดทำระเบียบ แนวทางในการใช้อาคารสถานที่ กำกับดูแล รักษาอาคารสถานที่  

อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด มีความปลอดภัย พร้อมใช้ตลอดเวลา 
5.  ดูแลให้คำแนะนำการใช้อาคารสถานที่ และรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
6.  ประสานงานกับทุกฝ่ายในโรงเรียนและส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน ในการดูแล

รักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ 
7.  เพาะชำกล้าไม้ จัดสวน ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งบำรุงรักษา ตัดแต่งให้สวยงาม  

ปรับภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 12.2  อาคารเรียน 

12.2.1  อาคาร 1 
1.  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา คร ู ผู้ช่วย 
3.  นางสาววรัติญา  ไพลกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
12.2.2  อาคาร 2 
1.  นายขจร  โปร่งจิตร 
2.  นางสาวกศิณ์นันท์  บุญมาก 

คร ู หัวหน้า 
พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
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12.2.3  อาคาร 3 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช 
2. นายปัญญา  สิทธิเสือ 

คร ู
คร ู

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

12.2.4  อาคาร 4 
1.  นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรคุ้ม 
2.  นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งงา้ว 
3.  นายอภิสิทธิ์  กิจสอ 

คร ู หัวหน้า 
คร ู ผู้ช่วย 
คร ู ผู้ช่วย 

12.2.5  อาคาร 5 
1.  นางเพ็ญนภา  ไชยรา 
2.  นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล 

คร ู หัวหน้า 
คร ู ผู้ช่วย 

3.  นายไมตรี  คะปัญญา คร ู ผู้ช่วย 
 
 12.3  อาคารประกอบ 

12.3.1  หอประชุมใหม่ 
1.  นางสาวพิมฉวี  บุญมา 
2.  นางสาวรัตน์ริญญา มนอยูพ่ะเนา 

คร ู หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 

12.3.2  หอประชุมเก่า 
1.  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง 
2.  นายอุดม  ใหญ่กระโทก 

คร ู หัวหน้า 
พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

12.3.3  โรงอาหาร 
1.  นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา คร ู หัวหน้า 
2.  นายปัญญา  สิทธิเสือ คร ู ผู้ช่วย 
12.3.4  โรงฝึกงานและอาคารชั่วคราว 
1.  นายสำราญ  แทนคำ คร ู หัวหน้า 
2.  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม   คร ู ผู้ช่วย 
3.  นายปิโยรส  จงใจกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
4.  นางสาวสุมาลี  บุญพามี พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
12.3.5  โดมอนุสรณ์ 
1.  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง คร ู หัวหน้า 
2.  นายคมสัน  คำสันเทียะ คร ู ผู้ช่วย 
12.3.6  อาคารศิลปะ และอาคารยงสวัสดิ์ 
1.  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู หัวหน้า 
2.  นายวีระยุทธ  เพชรประไพ คร ู ผู้ช่วย 
3.  นางสาววภิาพร  มีมาก คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายอานนท์  แก้วม่วงพะเนาว์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

หน้าที ่ 1.  กำกับดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบให้พร้อมใช้งานและ 
จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.  จัดทำระเบียบ แนวทางในการใช้อาคารเรียนและอาคารประกอบ และรักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 
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3.  ประสานงานกับทุกงานในโรงเรียนและส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน ในการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องเรียน 
 
13.  งานนักการและแม่บ้าน 

13.1  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง คร ู หัวหน้า 
13.2  นายสมเกียรติ  โภคสมบัติ คร ู รองหัวหน้า 
13.3  นายวชิิต  โสสีสุข คร ู ผู้ช่วย 
13.4  นายอุดม  ใหญ่กระโทก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
13.5  นางสาวพิมฉวี  บุญมา คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผน หรือโครงการสำหรับนักการภารโรงและลูกจ้าง 
2.  มอบหมายหน้าที่ งานประจำที่รับผิดชอบและงานอ่ืน ๆ แก่นักการภารโรงและลูกจ้าง 
3.  ควบคุมกำกับติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและการช่วยเหลือนักการภารโรงและลูกจ้างด้วยความยุติธรรม 
5.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจำปี 

 
14.  งานระบบสาธารณูปโภค 

14.1  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง คร ู หัวหน้า 
14.2  นายธนาภัค  ฉาสันเทียะ คร ู รองหัวหน้า 
14.3  นายสมเกียรติ  โภคสมบัติ คร ู ผู้ช่วย 
14.4  นายวชิิต  โสสีสุข คร ู ผู้ช่วย 
14.5  นายคมสัน  คำสันเทียะ คร ู ผู้ช่วย 
14.6  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
  2.  จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา  
  3.  กำหนดข้อปฏิบัติ และติดตามการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  4.  จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า 

5.  บำรุงรักษาและซ่อมแซม เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยในโรงเรียน และ
สาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  
  6.  สำรวจ และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 
  7.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
  8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
15.  งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง 

15.1  นายสำราญ  แทนคำ คร ู หัวหน้า 
15.2  นายพุทธพงศ์  สุขเพิ่ม คร ู รองหัวหน้า 
15.3  นายชาตรี  ศรีพาฮาด คร ู ผู้ช่วย 
15.4  นายปิโยรส  จงใจกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
15.5  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ออกแบบสิ่งก่อสร้างตามที่โรงเรียนกำหนด 
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2.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.  ดูแลงานก่อสร้างและต่อเติม พร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน 
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
16.  งานยานพาหนะ 

16.1  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม คร ู หัวหน้า 
16.2  นายสำราญ  แทนคำ คร ู รองหัวหน้า 
16.3  นายปิโยรส  จงใจกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
16.4  นางสาวรัตน์ริญญา  มนอยู่พะเนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา  บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่ บุคลากรของ 
โรงเรียน นักเรียน และการให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

2.  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาการให้บริการ
ยานพาหนะแก่บุคลากร 

3.  กำกับ  ติดตาม จัดทำข้อมูลสถิติการใช้และการให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4.  กำกับดูแลความสะอาด บำรุงรักษารถโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้อยู่เสมอ 
5.  กำหนดแผนตรวจสอบ  ซ่อมบำรุง ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
17.  งานโสตทัศนูปกรณ์ 

1.  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู หัวหน้า 
2.  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู ผู้ช่วย 
4.  นางสาววรฐิา  งาคชสาร คร ู ผู้ช่วย 
5.  นายขจร  โปร่งจิตร คร ู ผู้ช่วย 
6.  นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง คร ู ผู้ช่วย 
7.  นายสำราญ  แทนคำ คร ู ผู้ช่วย 
8.  นายชาตรี  ศรีพาฮาด คร ู ผู้ช่วย 
9.  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
10.  นางสาวสลุักขณา  ปวะภูตา คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

17.1 ห้องบัวหลวง  
1.  นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง คร ู หัวหน้า 
2.  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

17.2 ห้องโสตทัศนูปกรณ์  
1.  นายชาตรี  ศรีพาฮาด คร ู หัวหน้า  
2.  นางสาววรฐิา  งาคชสาร คร ู ผู้ช่วย  
3.  นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ  
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17.3 ห้องสัตตบงกช  
1.  นายขจร  โปร่งจิตร คร ู หัวหน้า 
2.  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู ผู้ช่วย 
4.  นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา คร ู ผู้ช่วย 
5.  นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง คร ู ผู้ช่วย 
6.  นายสำราญ  แทนคำ คร ู ผู้ช่วย 
7.  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
8.  นายชาตรี  ศรีพาฮาด คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

17.4 หอประชุมใหม่  
1.  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายขจร  โปร่งจิตร คร ู ผู้ช่วย 
5.  นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง คร ู ผู้ช่วย 
6.  นายชาตรี  ศรีพาฮาด คร ู ผู้ช่วย 
7.  นายสำราญ  แทนคำ คร ู ผู้ช่วย 
8.  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
9.  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

17.5 โดมอนุสรณ์  
1.  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม คร ู หัวหน้า 
2.  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
3.  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
2.  จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับงานโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
3.  จัดทำระเบียบการใช้ห้องโสตฯ และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
4.  บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง และจัดเก็บข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ 
5.  ซ่อมบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
6.  อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มงาน หรือ กลุ่มสาระฯ เมื่อมีการประชุม อบรม สัมมนา 
7.  จัดทำสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
19.  โครงการพิเศษ 
 19.1  งานธนาคารขยะ 

1.  นายคมสัน  คำสันเทียะ ครู หัวหน้า 
2.  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง ครู รองหัวหน้า 
3.  นายวิชิต  โสสสีุข ครู ผู้ช่วย 
4.  นายไมตรี  คะปัญญา ครู ผู้ช่วย 

/  5.  นายอุดม… 
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5.  นายอุดม  ใหญ่กระโทก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
6.  นายอนันต์  ทิพย์โอสถ ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานงานธนาคารขยะ 
  2.  ดำเนินงานตามปฏิทินของงานธนาคารขยะ 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  

/  กลุ่มบริหารงานบุคคล… 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเวสารัช  โกรธา 
 
1.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.1  นางสาวเวสารัช  โกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง ประธานกรรมการ 
1.2  นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์ คร ู รองประธานกรรมการ 
1.3  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู กรรมการ 
1.4  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู กรรมการ 
1.5  นายอภิสิทธิ์  กิจสอ คร ู กรรมการ 
1.6  นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก คร ู กรรมการ 
1.7  นางจีราภา  พัดใหม่ คร ู กรรมการ 
1.8  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู กรรมการ 
1.9  นางชลิดา  อนุกูล คร ู กรรมการ 
1.10  นางสาวนพวรรณ  หปิะนัต คร ู กรรมการ 
1.11  นางสาวแคทรียา  สวสัดิ์กลาง คร ู กรรมการ 
1.12  นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
1.13  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ วางแผนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามระบบราชการและมีประสิทธิภาพ 
 
2.  งานสำนักงาน 

2.1  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู หัวหน้า 
2.2  นางสาวกรรณิการ์  นากลาง คร ู รองหัวหน้า 
2.3  นางสาวรัตนา  ยอดบุญหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
2.4  นางสาวประภัสรา  ภูมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
2.5  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครผูู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึก
ข้อมูล  รวมถึงการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้สถานที่ เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนิน
ไปได้โดยราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 2.  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อความ
สะดวกต่อการค้นหา   
 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ 
 4.  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 5.  ให้การบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน 
 6.  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่องาน 
 7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/  3.  งานวินัยข้าราชการ… 
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3.  งานวินัยข้าราชการ 
 3.1  วินัยข้าราชการ 

1.  นายชัยวฒุิ  ปทุมรังสรรค์ คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวนพวรรณ  หิปะนัต คร ู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
4.  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
5.  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
6.  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  รวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบ 

๒.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 

3.  ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  การจูงใจ เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ
จิตสำนึกท่ีดีให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้าง 

๔.  การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ที่เก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาและลูกจ้างตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน ในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ                        
เพ่ือดำเนินการสืบสวน/สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า  

5.  วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติขาด ลา มาสายและเกี่ยวกับข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จัดระบบแบบบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ในงานระเบียบวินัยและความประพฤติระบบ
การเก็บข้อมูล 

6.  การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย 
7.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 3.2  งานทะเบียนประวัติ 

1.  นางชลิดา  อนุกูล คร ู หัวหน้า 
2.  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย รองหัวหน้า 
3.  นางสาวรัตนา  ยอดบุญหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
4.  นางสาวนพวรรณ  หิปะนัต คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.๗/ก.ค.ศ. 16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

2.  บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประวัติลงในทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาและลูกจ้างในโรงเรียน 
4.  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

/  4.  งานวางแผนอัตรากำลัง… 
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4.  งานวางแผนอัตรากำลัง 
 4.1  วางแผนอัตรากำลัง 

1.  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครูผู้ช่วย รองหัวหน้า 
3.  นางสาวรัตนา  ยอดบุญหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
4.  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรายงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้แก่ จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจำนวนลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราวในโรงเรียน 

2.  วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จัดทำแผน
อัตรากำลังครู การกำหนดตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

๓.  เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ในโรงเรียนจำแนกตามสาขาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

4.  สรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการในโรงเรียนกรณีได้รับมอบหมายอำนาจจาก กศจ. และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา 

5.  การแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

6.  ดำเนินการเรื่องออกหนังสือรับรอง การขออนุญาตไปต่างประเทศ การขอลาอุปสมบทและการลา
ศึกษาต่อ 

7.  ดำเนินการในเรื่องการรับสมัครและจ้างลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน 
8.  ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง 
9.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 4.2  สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 

1.  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์ คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
5.  นายอภิสิทธิ์  คุมโพธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
6.  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จัดทำทะเบียน ฐานข้อมูล อัตรากำลัง และหรือการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
๒.  ร่วมกับฝ่ายบริหาร และหรือกลุ่มบริหารวิชาการ วางแผนและจัดทำแผนอัตรากำลังตามเกณฑ์ของ 

ก.ค.ศ. ให้ตรงตามความต้องการของสายงาน ความขาดแคลน และความต้องการของโรงเรียน 
3.  จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและหรือโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
๔.  จัดทำเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และประสานงานการประเมินครูผู้ช่วย 
๕.  รวบรวมข้อมูลการจ้างครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานจากทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือจัดทำ

โครงการจัดจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน 

/  ๖.  จัดทำประกาศ… 
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๖.  จัดทำประกาศรับสมัคร และหรือการคัดเลือก สรรหา ครู บุคลากร ลูกจ้างชั่วคราวและเจ้าหน้าที่
สำนักงานในโรงเรียนเพ่ือจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน 

7.  ดำเนินการตามข้ันตอนประกาศ สรรหาและพิจารณาคัดเลือก 
8.  จัดทำเอกสารคำสั่งจ้าง และคำสั่งเลิกจ้าง สัญญาจ้าง จัดทำทะเบียนคุมสัญญาจ้างของบุคลากร 

ลูกจ้างชั่วคราวและเจ้าหน้าที่สำนักงานในโรงเรียน 
9.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
5.  งานส่งเสริมวิทยฐานะและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 5.1  งานส่งเสริมวิทยฐานะ 

1.  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
5.  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการขอวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครู 
 2.  จัดทำหรือรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลบุคลากร เพื่อสะดวกในการวางแผน แจ้ง ประสาน อบรม
พัฒนาตนเอง เพ่ือขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 3.  จัดทำคำสั่ง ประกาศ หนังสือเชิญ ประสานคณะกรรมการในการประเมินเพ่ือขอมี/ขอเลื่อน       
วิทยฐานะ  

4.  ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์การอบรมและส่งเสริมการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
 5.2  การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

1.  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
3.  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

๒.  แจ้งเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับทราบ 

๓.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๔.  นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียน 

5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

/  5.3  การประเมินการปฏิบัติงาน… 
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 5.3  การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
1.  นายชัยวฒุิ  ปทุมรังสรรค์ คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ประสานการจัดทำแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

๒.  จัดทำประกาศและแจ้งเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ 

๓.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานงานฯ เพ่ือดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๔.  นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียน 

5.  จัดทำประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและแจ้งผลผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ รายบุคคล 

6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5.4  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู หัวหน้า 
2.  นายทรงศักดิ์  คำโฮง คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.  นางสาววีรยา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในโรงเรียนไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ที่กฎหมายกำหนด 

2.  ดำเนินการติดต่อหน่วยงานเพื่อทำเรื่องขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน 
3.  ติดต่อประสานงานและแจ้งข่าวสารบุคลากรเกี่ยวกับการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4.  จัดทำทะเบียนผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจำในโรงเรียน 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.  งานพัฒนาบุคลากร 

6.1  นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์ คร ู หัวหน้า 
6.2  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู รองหัวหน้า 
6.3  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
6.4  นางสาววรียา  เตไธสง คร ู ผู้ช่วย 
6.5  นางสาวฐิติยา  นามฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  

/  หน้าที่… 
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หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 2.  เผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

3.  วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ในโรงเรียน 

4.  ส่งเสริมบุคลากรได้ประชุม อบรม สัมมนาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.  จัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูลความรู้ ทักษะ เจตคติ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้
ประพฤติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

6.  รวบรวมและสรุปรายงานผลการอบรม ประชุม สัมมนา ทุกหน่วยงานที่จัดการอบรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจุบัน 

7.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและส่งเสริมกำลังใจ 
7.1  นางสาวนพวรรณ  หิปะนัต คร ู หัวหน้า 
7.2  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู รองหัวหน้า 
7.3  นางสาวรัตนา  ยอดบุญหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
7.4  นางชลิดา  อนุกูล คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ 
๒.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรจาก

ภายนอก 
๓.  ปฏิบัติภารกิจตามขอบข่ายภาระงาน เช่น เยี่ยมไข้ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจอ่ืน ๆ ให้

บรรลุผลผลสำเร็จตามเป้าหมายและทันต่อเหตุการณ์ 
4.  จัดทำและปฏิบัติงานตามกรอบงาน ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
๕.  สรุปผลการดำเนินการประจำปี รายงานต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
๖.  จัดทำสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยขวัญและกำลังใจ 
7.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.  งานรักษาความปลอดภัย 
8.1  นายอภิสิทธิ์  กิจสอ คร ู หัวหน้า 
8.2  นางสาวกรรณิการ์  นากลาง คร ู ผู้ช่วย 
8.3  นางสาวรัตนา  ยอดบุญหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  

/  หน้าที่… 
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หน้าที ่ 1.  จัดทำเอกสารงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในเวลากลางวัน-กลางคืน วันหยุด  
วันนักขัตฤกษ์ พร้อมแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

๒.  กำกับติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน 

๓.  กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๔.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกเสนอผู้ตรวจเวร รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารงานบุคคลและผู้อำนวยการ 
5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
9.  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

9.1  นางสาวแคทรียา  สวัสดิ์กลาง คร ู หัวหน้า 
9.2  นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์ คร ู รองหัวหน้า 
9.3  นางสาวรัตนา  ยอดบุญหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
9.4  นางนุชสรา  ปานเพ็ชร คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒.  สนับสนุนข้อมูลรับทราบหรือดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.  ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน 
4.  จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณี 
๕.  ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด  

การดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10.  งานสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง 
10.1  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู หัวหน้า 
10.2  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู รองหัวหน้า 
10.3  นางสาวดารัตน์  ดีอุบล คร ู ผู้ช่วย 
10.4  นางสุนันทา  คำสงวน คร ู ผู้ช่วย 
10.5  นางสาวศิรินภา  รักษาศรี คร ู ผู้ช่วย 
10.6  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู ผู้ช่วย 
10.7  นายจำรูญ  ล้อมกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
10.8  นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์ คร ู ผู้ช่วย 
10.9  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
10.10  นายทรงศักดิ์  คำโฮง คร ู ผู้ช่วย 
10.11  นางสาววิภาพร  มีมาก คร ู ผู้ช่วย 
10.12  นางสาวนารีนารถ  ชาวนา คร ู ผู้ช่วย 

/  10.13  นางสาวอคิราภ์… 
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10.13  นางสาวอคิราภ์  เทยีบโพธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
10.14  นายอานนท์  แก้วม่วงพะเนาว์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
10.15  นายปโิยรส  จงใจกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
10.16  นางสาววรัติญา  ไพลกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
10.17  นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
10.18  นางสาวเบญจมาภรณ ์ บรรดาศักดิ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
10.19  นางสาวตรีณัชฌา  ปัสสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
10.20  นางสาวนาจตะยา  นามวงค์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ประสานงานการดำเนินการระหว่างโรงเรียนกับสมาคมครู  ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า 
2.  ติดต่อและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสมาคมครู  ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ในการพัฒนา

โรงเรียน 
๓.  ประสานงานสมาคมฯ และจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาคมครู  ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า  

เชิญบุคคลภายนอกชุมชน, เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หรือศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม หรือร่วมประชุมจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือระดมทุน
ทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม 

4.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11.  งานสารบรรณ 
11.1  นางชลิดา  อนุกูล คร ู หัวหน้า 
11.2  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู รองหัวหน้า 
11.3  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
11.4  นางสาวประภัสรา  ภมููล เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
11.5  นางสาวรัตน์ริญญา  มนอยู่พะเนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
11.6  นางสาวเบญจมาภรณ์  บรรดาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
11.7  นางสาวตรีณัชฌา  ปสัสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
11.8  นางสาวนพวรรณ  หปิะนัต คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการเพ่ือพัฒนางานสารบรรณของโรงเรียน 
2.  จัดทำ กำกับ ดูแล รับผิดชอบบริหารงานและพัฒนางานสารบรรณ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบังเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
3.  ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ ที่ติดต่อกับส่วนราชการภายนอก 
4.  จัดเก็บและทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
5.  รับ-ส่ง หนังสือราชการและจัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณและ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
6.  สรุปย่อเรื่องจากหนังสือราชการภายใน และภายนอก เสนอผ่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน รับทราบและสั่งการ 
7.  สำเนาหนังสือราชการให้กลุ่มงานต่าง ๆ รับไปปฏิบัติ ตามการสั่งการของผู้อำนวยการโรงเรียน 
8.  ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ในส่วนที่นอกเหนือจากท่ีกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบ 
9.  ควบคุมการออกเลขหนังสือรับเข้า-ส่งออก และเลขที่คำสั่งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดเก็บสำเนา 

/  เอกสารทุกฉบับ… 
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เอกสารทุกฉบับ และจัดทำคำสั่งในรูปแบบออนไลน์ 
10.  ประสานงานกับสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

นครราชสีมาและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๑1.  ประสานงานกับครู-นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
๑2.  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
13.  จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน จดบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม

ประจำเดือนเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
14.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
12.  งานกองทุนสวัสดิการ 

12.1  นางจีราภา  พัดใหม่ คร ู หัวหน้า 
12.2  นางสาวรัตนา  ยอดบญุหล้า ครูอัตราจ้าง รองหัวหน้า 
12.3  นางสาวอนัญญา  ทุมกระโทก ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
12.4  นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
๒.  เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
๓.  กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
๔.  จัดสวสัดิการด้านขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
13.  งานประชาสัมพันธ์ 

13.1  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล คร ู หัวหน้า 
13.2  นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง คร ู รองหัวหน้า 
13.3  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ์ คร ู ผู้ช่วย 
13.4  นายสุริยา  วานนท์ คร ู ผู้ช่วย 
13.5  นายพุทธพงศ์  สุขเพ่ิม คร ู ผู้ช่วย 
13.6  นายอานนท์  แก้วม่วงพะเนาว์ ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
13.7  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
13.8  นางพิสชา  ยังกระโทก คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
กำหนดแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.  จัดทำเอกสารและประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว หนังสือวารสาร เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการบริหารจัดการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

๓.  จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อประซาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๔.  ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

/  ๕.  จัดทำทะเบียนประวัติ… 
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๕.  จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลและได้รับการ ยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณในแต่ละปีการศึกษา 

๖.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
14.  งานโรงเรียนกับชุมชน 

14.1  นางสุวรรณี  อินธิแสง คร ู หัวหน้า 
14.2  นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา คร ู รองหัวหน้า 
14.3  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
14.4  นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๒.  ให้การบริการด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
๓.  ดำเนินการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
4.  จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

15.  งานโภชนาการ 
15.1  นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา คร ู หัวหน้า 
15.2  นายปัญญา  สิทธิเสือ คร ู รองหัวหน้า 
15.3  นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก คร ู ผู้ช่วย 
15.4  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
15.5  นางสาวสุมาลี  บุญพามี พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
15.6  นางสาวกศิณ์นันท์  บุญมาก พนักงานราชการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ประชุม วางแผน จัดทำแผนงาน โครงการ ปรับปรุงพัฒนางานโภชนาการ และโรงอาหาร 
๒.  ประชุม ควบคุมกำกับ ดูแล จัดระเบียบการจำหน่ายอาหารแก่ผู้ประกอบการ เพื่อบริการแก่                 

ครู บุคลากรและนักเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
๓.  ดูแลข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาวะโภชนาการ ดูแลการคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน 

การปรุงอาหาร การจำหน่ายอาหาร และให้บริการนักเรียนประจำวัน 
๔.  จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ตามหลักโภชนาการ และสุขาภิบาล ตามความเหมาะสม 
5.  ควบคุม ดูแล ร้านค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงอาหารให้เรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
๖.  ควบคุม ดูแล แม่ค้าในเรื่องความสะอาดและการแต่งกาย 
๗.  ควบคุมดูแลการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย 
8.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
16.  งานปฏิคม 

16.1  นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก คร ู หัวหน้า 
16.2  นางสาววราพร  ขนันไทย คร ู รองหัวหน้า 
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16.3  นายพงษ์พิมล  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
16.4  นางสาววรัติญา  ไพลกลาง พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
16.3  นางสาวอนัญญา  ทุมกระโทก ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
16.4  นางสาวรัตนา  ยอดบญุหล้า ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
16.5  นางสาวเบญจมาภรณ์  บรรดาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
16.6  นางสาวประภัสรา  ภมููล เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
16.7  นางสาวตรีณัชฌา  ปสัสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
16.8  นางสาวรัตน์ริญญา  มนอยู่พะเนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
16.9  นางสาววรัญญา  ละขะไพ เจ้าหน้าที่ท่ัวไป ผู้ช่วย 
16.10  นางสาวพิมฉวี  บุญมา คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานปฏิคม 
2.  จัดหาอุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการตามกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3.  ประสานกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในการต้อนรับและบริการผู้มาเยือน 
4.  บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสและสถานที่ 
5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางกรณิศา   สำเร็จ 
 
1.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 

1.1  นางกรณิศา  สำเร็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง ประธานกรรมการ 
1.2  นายประเสริฐ  แก้วหาญ คร ู รองประธานกรรมการ 
1.3  นางศรีอุษา  อรุณใหม่ คร ู กรรมการ 
1.4  นางสาวนภสักนก  สังฆะเวช คร ู กรรมการ 
1.5  นายธีระวัฒน์  ดสีวัสดิ์ คร ู กรรมการ 
1.6  นายอนันต์  ทิพย์โอสถ คร ู กรรมการ 
1.7  นายสุริยา  วานนท์ คร ู กรรมการ 
1.8  นางสาวโชษิตา  ศิริมั่น คร ู กรรมการ 
1.9  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ ์ คร ู กรรมการ 
1.10  นางสาววราพร  ขนันไทย คร ู กรรมการและเลขานุการ 
1.11  นางสาวพิมฉวี  บุญมา คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  วางแผน จัดทำโครงการ กิจกรรม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป กำหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะทำงาน กำกับ ควบคุมและนิเทศ การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เกิด
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  งานสำนักงาน 
2.1  นางสาววราพร  ขนันไทย คร ู หัวหน้า 
2.2  นางสาวพิมฉวี  บุญมา  คร ู ผู้ช่วย 
2.3  นางสาวรัตน์ริญญา  มนอยู่พะเนา  เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึก
ข้อมูล  รวมถึงการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้สถานที่ เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนิน
ไปได้โดยราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 2.  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ                                 
เพ่ือความสะดวกต่อการค้นหา   
 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ 
 4.  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 5.  ให้การบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน 
 6.  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่องาน 
 7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  งานอนามัย 
3.1  นางศรีอุษา  อรุณใหม่ คร ู หัวหน้า 
3.2  นางสุกัญญา  กล่อมวาจา คร ู รองหัวหน้า 
3.3  นายจรูญ  ดอกสูงเนิน คร ู ผู้ช่วย 
3.4  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
3.5  นางสาววริฐา  งาคชสาร คร ู ผู้ช่วย 
3.6  นางสาวกรรณิการ์  นากลาง คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำประมาณการ จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2.  ให้บริการจ่ายยาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
3.  คัดเลือก สรรหา จัดอบรมนักเรียนที่ทำหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน 
4.  จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์พยาบาลให้สะอาด เป็นระเบียบพร้อมใช้งานได้ทันที 
5.  ประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง กรณีนักเรียนเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ 
6.  จัดทำสถิติผู้รับบริการ จำแนกการเจ็บป่วยและการใช้ยา 
7.  จัดให้มีการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ครูและนักเรียน  
8.  ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต 
9.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.  งานธนาคารโรงเรียน 
4.1  นางสาวนภสักนก  สังฆะเวช คร ู หัวหน้า 
4.2  นายปัญญา  ไข่พรมราช คร ู ผู้ช่วย 
4.3  นางสาวสุมาลี  บุญพามี พนักงานราชการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  รณรงค์ ส่งเสริม ให้นักเรียนมีการประหยัด และอดออมกับธนาคารโรงเรียน 
2.  กำกับ ดูแลการทำงานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธนาคารโรงเรียน 
3.  ตรวจสอบรายรับ - รายจา่ย ประจำวันของธนาคารโรงเรียน 
4.  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ในการรับเงินประจำวันและเงินอ่ืน ๆ 
5.  สรุปบัญชีประจำเดือนให้เป็นปัจจุบัน 
6.  สรุปรายงาน ผลการปฏิบตัิงานธนาคารโรงเรียน 
7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.1  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ์ คร ู หัวหน้า 
2.  นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรคุ้ม คร ู รองหัวหน้า 
3.  นายสุริยา  วานนท์ คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
5.  นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
6.  นายณัฐพงศ์  กฤตสิน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
7.  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  ผู้ช่วย 
8.  นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา คร ู ผู้ช่วย 
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9.  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

2.  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
3.  ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจำชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
5.  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียน ในแต่ละระดับชั้น 
6.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับภาคี

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น 
7.  ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
8.  จัดทำเอกสารการคัดกรองนักเรียน 
9.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน/โครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 5.2  หัวหน้าระดับ 

1.  นายประเสริฐ  แก้วหาญ คร ู หัวหน้า 
2.  นายชัยวฒุิ  ปทุมรังสรรค์ คร ู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา คร ู ผู้ช่วย 
4.  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ คร ู ผู้ช่วย 
5.  นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา คร ู ผู้ช่วย 
6.  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ์ คร ู ผู้ช่วย 
7.  นายสุริยา  วานนท์ คร ู ผู้ช่วย 
8.  นางสาวรัตน์ริญญา มนอยู่พะเนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจำชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
2.  ดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด 
3.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
4.  ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 
5.  อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
6.  จดัทำระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ

อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ในระดับ ให้เป็นปัจจุบัน 
7.  ควบคุม กำกับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน ในระดับ  โดยส่งหนังสือถึง

ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป 
8.  จัดแบ่งนักเรียน ครู ในระดับชั้น ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธีหรือ

กิจกรรมกับ ทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี 
9.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน/โครงการต่อผู้บริหารรับทราบ 
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 5.3  หัวหน้าเวรประจำวัน 
1.  นายประเสริฐ  แก้วหาญ ครู หัวหน้า 
2.  นายจำรูญ  ล้อมกระโทก ครู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวดารัตน์  ดีอุบล ครู ผู้ช่วย 
4.  นายขจร  โปร่งจิตร ครู ผู้ช่วย 
5.  นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  เพิ่มพูล ครู ผู้ช่วย 
6.  นายชาตรี  ศรีพาฮาด ครู ผู้ช่วย 
7.  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ ครู ผู้ช่วย 
8.  นายสำราญ  แทนคำ ครู ผู้ช่วย 
9.  นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา ครู ผู้ช่วย 
10.  นายอนันต์  ทิพย์โอสถ ครู ผู้ช่วย 
11.  นายธนาภัค  ฉาสันเทียะ ครู ผู้ช่วย 
12.  นางสาวรัตน์ริญญา  มนอยู่พะเนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำคำสั่งเวรประจำวัน สมุดบันทึกเวรประจำวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลัก                
ความเหมาะสม 

2.  ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในห้องเรียนและอาคารเรียน ในแต่ละวัน 
3.  จดทำบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจำวัน และให้ความเห็นชอบ  

อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
4.  ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 

หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
5.  รับผิดชอบเหตุการณ์ประจำวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงาน

บริหารกิจการนักเรียน 
6.  สรุปเหตุการณ์ประจำวันลงในสมุดบันเวรประจำวัน 
7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.  งานระเบียบวินัย 

6.1  นายปัญญา  สิทธิเสือ ครู หัวหน้า 
6.2  นายประเสริฐ  แก้วหาญ ครู รองหัวหน้า 
6.3  นายจำรูญ  ล้อมกระโทก ครู ผู้ช่วย 
6.๔  นายขจร  โปร่งจิตร ครู ผู้ช่วย 
6.5  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล ครู ผู้ช่วย 
6.6  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง ครู ผู้ช่วย 
6.7  นายธีระวัฒน์  ดสีวัสดิ์ ครู ผู้ช่วย 
6.8  นายคมสัน  คำสันเทียะ ครู ผู้ช่วย 
6.9  นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา ครู ผู้ช่วย 
6.10  นายอลงกต  สระนอก ครู ผู้ช่วย 
6.11  นางสาวนพวรรณ  หปิะนัต ครู ผู้ช่วย 
6.12  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ ครู ผู้ช่วย 
6.13  นายอุดม  ใหญ่กระโทก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
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6.14  นายปิโยรส  จงใจกลาง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
6.15  นายณัฐพงศ์  กฤตสิน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
6.16  หวัหน้าระดับ   ผู้ช่วย 
6.17  หวัหน้าเวรประจำวัน  ผู้ช่วย 
6.18  นางสาวพิมฉวี  บุญมา ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
2.  จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
3.  จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด 
4.  ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
5.  ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
6.  ประสานงานกับงานแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ

นักเรียน 
7.  ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
8.  การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7.  งานจราจรและงานดูแลความปลอดภัยนักเรียน 

7.1  นายธีระวัฒน์  ดสีวัสดิ์ ครู หัวหน้า 
7.2  นายประเสริฐ  แก้วหาญ ครู รองหัวหน้า 
7.3  นายอภิสิทธิ์  กิจสอ ครู ผู้ช่วย 
7.๔  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง ครู ผู้ช่วย 
7.๕  นายปัญญา  สิทธิเสือ ครู ผู้ช่วย 
7.๖  นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา ครู ผู้ช่วย 
7.7  นายภาณุวัฒน์  โกมาร ครู ผู้ช่วย 
7.8  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
7.9  นายณัฐพงศ์  กฤตสิน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
7.10  นายอลงกต  สระนอก ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
3.  ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 

 
8.  งานกิจกรรมนักเรียน 

8.1  นางสาวพิมฉวี  บุญมา ครู หัวหน้า 
8.2  นางสาววราพร  ขนันไทย ครู รองหัวหน้า 
8.3  นายไมตรี  คะปัญญา ครู ผู้ช่วย 
8.๔  นางสาวณัฏฐฎ์าพร  เพิ่มพูล ครู ผู้ช่วย 
8.๕  นายสมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง ครู ผู้ช่วย 
8.๖  นายจำรูญ  ล้อมกระโทก ครู ผู้ช่วย 
8.7  นางสุกัญญา  กล่อมวาจา ครู ผู้ช่วย 
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8.8  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ ์ ครู ผู้ช่วย 
8.9  นางสาวแก้วตา  พลนงค์ ครู ผู้ช่วย 
8.๑0  นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรคุ้ม ครู ผู้ช่วย 
8.11  นายสุริยา  วานนท์ ครู ผู้ช่วย 
8.12  นายปัญญา  สิทธิเสือ ครู ผู้ช่วย 
8.13  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
8.14  นายณัฐพงศ์  กฤตสิน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
8.15  นายอานนท์  แก้วม่วงพะเนาว์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ประชุมและวางแผนการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับนักเรียน ประสานงาน
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการมี  ส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามนโยบายของสถานศึกษา 

2.  จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน เมื่อสิ้นปีงบประมาณพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและชัดเจน 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนตาม
นโยบายของโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
9.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

9.1  นายอนันต์  ทิพย์โอสถ  ครู หัวหน้า 
9.2  นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ ครู รองหัวหน้า 
9.3  นางสาวเบญจวรรณ  บุง่ง้าว ครู ผู้ช่วย 
9.๔  นางจีราภา  พัดใหม่ ครู ผู้ช่วย 
9.๕  นายขจร  โปร่งจิตร ครู ผู้ช่วย 
9.6  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
9.7  นางสาวกศิณ์นันท์  บุญมาก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
9.8  นายณัฐพงศ์  กฤตสิน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
9.9  นางสาวจิราพร  วาสิงหห์น ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรีเสิงสาง  เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทำความดีด้านต่าง ๆ 

2.  จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.  ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 

เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
4.  ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ 
5.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
10  งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

10.1   นางสาวจุรีพร  โชติขนัธ์ ครู หัวหน้า 
10.2   นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรคุ้ม ครู รองหัวหน้า 
10.3   นายสุริยา  วานนท์ ครู ผู้ช่วย 

/  10.4   นางสาวเพ็ญนภา… 
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10.4   นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา ครู ผู้ช่วย 
10.5   นางสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ ครู ผู้ช่วย 
10.6   นางสาวกศิณ์นันท์  บุญมาก พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
10.7   ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  ผู้ช่วย 
10.8   นางสาวโชษิตา  ศิริมั่น ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานงานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
  2.  ดำเนินกิจกรรมงานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนตามปฏิทินที่วางไว้ 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
11.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

11.1  นายขจร  โปร่งจิตร ครู หัวหน้า 
11.2  นายชาตรี  ศรีพาฮาด ครู รองหัวหน้า 
11.3  นางสาววีรยา  เตไธสง ครู ผู้ช่วย 
11.4  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ ครู ผู้ช่วย 
11.5  นายสุริยา  วานนท์ ครู ผู้ช่วย 
11.6  นางสาวโชษิตา  ศิริมั่น ครู ผู้ช่วย 
11.7  นายสาวอคิราภ์  เทียบโพธิ์ ครู ผู้ช่วย 
11.8  นางสาวนพวรรณ  หปิะนัต ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน 
2.  ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
4.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
5.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ

สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
6.  ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน

ขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
7.  จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
8.  ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์

และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
9.  ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 
12.  โครงการพิเศษ 
 12.1  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

1.  นายประเสริฐ  แก้วหาญ ครู หัวหน้า 
2.  นายสุริยา  วานนท์ ครู รองหัวหน้า 
3.  นายณัฐวุฒิ  อนุกูล ครู ผู้ช่วย 
4.  นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ ครู ผู้ช่วย 
5.  นายปัญญา  สิทธิเสือ ครู ผู้ช่วย 
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6.  นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา ครู ผู้ช่วย 
7.  นางสาวอคิราห์  เทียบโพธิ์ ครู ผู้ช่วย 
8.  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ์ ครู ผู้ช่วย 
9.  นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง ครู ผู้ช่วย 
10.  นายสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
11.  นายณัฐพงศ์  กฤตสิน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
12.  นางสาวพิมฉวี  บุญมา ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
2.  ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3.  การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4.  การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
5.  การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
6.  ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
7.  ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
8.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9.  การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 
10.  การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11.  การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 12.2  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1.  นายอนันต์  ทิพย์โอสถ ครู หัวหน้า 
2.  นายภาณุวัฒน์  โกมาร ครู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวอคิราห์  เทียบโพธิ์ ครู ผู้ช่วย 
4.  นางสาวจิราพร  วาสิงห์หน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
5.  นายธนาภัค  ฉาสันเทียะ ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  2.  จัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานให้กับ
บุคลากรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 12.3  งาน TO BE NUMBER ONE 

1.  นายสุริยา  วานนท์ ครู หัวหน้า 
2.  นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรคุ้ม ครู รองหัวหน้า 
3.  นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา ครู ผู้ช่วย 
4.  นายสุกฤษฎิ์  เฟ้นดี้ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
5.  นายณัฐพงศ์  กฤตสิน ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
6.  นางสาวจุรีพร  โชติขันธ์ ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ  To be number one 

/  2.  จัดการอบรม… 



- 42 - 

  2.  จัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการ To be number one เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานให้กับ
บุคลากรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  สั่ง ณ วันที่  28  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง 

 
 


