
  
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
ที่   24   / 2565 

เรื่อง   แต่งตั้งและมอบหมายพนักงานครู บุคลากร  ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 / 2565 

*************************************** 
การบริหารงานจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการร่วมคิด ร่วมกันท างาน และร่วมรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมาย ส ารวจถูกต้องด้วยความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน    จึงขอแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานฝ่าย
ต่าง ๆ  4 ฝ่าย ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
1. นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค์ รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสมาภรณ์  ชินสีดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
3. นางนิตยา สมบัติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
4. นางลักขณา  ทิพย์ฤาตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล/ 

หัวหน้าอาคารคูนพะยอม  กรรมการ 
5. นางสาวเบญจมาศ   ฦาชา หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย  กรรมการ  
6. นางวิภาวี    วอยพิมพ์ หัวหน้าอาคารฐานพะยอม  กรรมการ        
7. นางวราภรณ์   บุญภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าอาคารศรีคูน    
 มีหน้าที่      

1. ก าหนดนโยบายการบริการจัดการภายในโรงเรียน 
2. ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบติดตามและด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์บนพ้ืนฐานของนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์แผนงาน
และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน    

 

2. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงาน  4  ฝ่าย  ประกอบด้วย 
2.1  ด้านการบริหารงานวิชาการ นางสมาภรณ์  ชินสีดา ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายฯ 

1. นางสมาภรณ์  ชินสีดา  ครูเชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
2. นางปวีณา  ศรีกุลวงศ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางกิริยา  ชาส าโรง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวบุปผา  แก่นแก้ว ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 

 
/ 7. นางธัชกร... 



6. นางธัชกร  ศิริสุริยเดช ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวเบญจมาศ   ฦาชา  ครชู านาญการ  กรรมการ 
8. นางศรันย์ชนก  อดทน  คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวจุรีรัตน์   กองเป้า  ผู้ช่วยคร ู  กรรมการ 

10. นางพัทธนันท์  โคตรทัศน์ คร ู  กรรมการและเลขาฯ 
11. นางสาวสุวรรณิดา   ยุพานิช  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
2.2  งานพัฒนาบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา/หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและ

หลักสูตรท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
1. นางสมาภรณ์ ชินสีดา  หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้า 
2. นางธัชกร    ศิริสุริยเดช หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์  สมีแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
4. นางสาววัลลี   จ่าสอน  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
5. นางกิริยา  ชาส าโรง  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา  กรรมการ 
6. นายณรงค์    นามชัยสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางพัทธนันท์   โคตรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพ   กรรมการ 
8. นายวิชาญ    ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มศิลปะ   กรรมการ 
9. นางสาวเบญจมาศ  ฦาชา  หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย   กรรมการ 
10. นางปวีณา   ศรีกุลวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมกา  
11. นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว คร ู     กรรมการ 
12. นางสาวบุปผา แก่นแก้ว ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
๑๓. นางสาวสุวรรณิดา  ยุพานิช คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๑๔. นางสาวจุรีรัตน ์ กองเป้า  ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
  มีหน้าที่  

1. พัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทั้ง  8  กลุ่มสาระและ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ให้มีความทันสมัยตรงตาม
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

2. จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร 
     

2.3  งานทะเบียน-วัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
1. สายชั้นอนุบาล (อ.๒-๓) 

๑> นางสาวเบญจมาศ ฦาชา  ครชู านาญการ    หัวหน้า 
๒> นางปวีณา   ศรีกุลวศ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓> นางธนากาญจน์ พาเหมาะ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔> นางกนกวรรณ   คุณศักดิ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕> นางสาวฐิรกานดา    แก่นบุตรดี    นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
๖> นางสาวคัทธิยา    ลมมูลตรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ      
๗> นางสาวกัลยารัตน์    กุซัว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ                                 
๘> นางสาวณัฐพร  วงศ์ศรีจันทร์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 

/ 2.สายชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)... 



 
2. สายชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) 

๑> นางพัทธนันท์   โคตรทัศน์ คร ู   หัวหน้า 
๒> นางธัชกร    ศิริสุริยเดช ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓> นางกิริยา   ชาส าโรง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔> นางศรันย์ชนก อดทน  คร ู   กรรมการ 
๕> นางสาวศิริลักษณ์   สมีแจ่ม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขาฯ 
๖> นางสาวจุรีรัตน์   กองเป้า  ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

3. สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม,1-3) 
๑> นางสาวสุวรรณิดา   ยุพานิช  คร ู   หัวหน้า  
๒> นางสาวบุบผา แก่นแก้ว ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓> นายชัยชนะ  เสนามนตรี ครูช านาญการ  กรรมการและเลขาฯ 

มีหน้าที่  
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งภายในต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง 
2. ด าเนินการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
4. รวบรวมการเรียนที่ได้รับคุณวุฒิแล้วจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ 

 
 

2.4  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นางสมาภรณ์ ชินสีดา  ครูเชี่ยวชาญ  หัวหน้า 
2. นางปวีณา   ศรีกุลวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวบุปผา แก่นแก้ว ครูช านาญการ  กรรมการและเลขาฯ 
4. นางกิริยา ชาส าโรง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้าที่  
1. ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. ส่งเสริมการจัดท าหนังสือ/การพัฒนาสื่อที่ทันสมัยต่อการพัฒนาการศึกษา 
3. เก็บรวบรวมผลงานการวิจัยของครูทุกคนเสนอผู้บริหารตามล าดับ 

 

2.5  งานนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวางแผนงานวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นางสมาภรณ์   ชินสีดา  ครเูชี่ยวชาญ    หัวหน้า 
2. นางสาวเบญจมาศ ฦาชา  ครชู านาญการ /อนุบาล   กรรมการ 
3. นางธัชกร   ศิริสุริยเดช ครูช านาญการ/ประถมศึกษา  กรรมการ 
4. นางพัทธนันท์   โคตรทัศน์ คร/ูประถมศึกษา    กรรมการ 
5. นางสาวสุวรรณิดา  ยุพานิช ครู/มัธยมศึกษา   กรรมการและเลขาฯ 
6. นางสาวบุปผา   แก่นแก้ว ครชู านาญการ/มัธยมศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
7. นางธัชกร   ศิริสุริยเดช หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยฯ  
8. นางสาวศิริลักษณ์  สมีแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยฯ 
9. นางสาววัลลี   จ่าสอน  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยฯ 

            /10.นางกิริยา ... 



10. นางกิริยา ชาส าโรง  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา กรรมการและผู้ช่วยฯ 
11. นายณรงค์   นามชัยสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยฯ 
12. นางพัทธนันท์   โคตรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพ  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
13. นายวิชาญ   ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มศิลปะ  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
14. นางสาวเบญจมาศ  ฦาชา  หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย  กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 
มีหน้าที่  

1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2. จัดระบบนิเทศภายในและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
3. จัดตารางสอนและตารางเรียน 

 

2.6  งานแนะแนวอาชีพและการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นางสาววัลล ี จ่าสอน  คร ู    หัวหน้า 
2. นางธนากาญจน์ พาเหมาะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. Miss. Marisa Nunez Penalasa English Teacher  กรรมการ 
4. นางสาวบุปผา แก่นแก้ว ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
5. นางสาวสุวรรณิดา  ยุพานิช คร ู   กรรมการและผู้ช่วยฯ 
6. นางศรันย์ชนก อดทน  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 
มีหน้าที่  

1. จัดท าแผน/โครงการ กิจกรรมงานแนะแนว 
2. จัดบริการแนะแนว บริการแก่นักเรียนเช่นการให้ค าปรึกษา การบริการนักเรียนรายบุคคล 
3. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรแนะแนว 
4. จัดรวบรวมข้อมูลสถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
5. ประชาสัมพันธ์ แนะแนว การศึกษาต่อของนักเรียน 

 
2.7  งานระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 

1. นางธัชกร ศิริสุริยเดช ครูช านาญการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้า 
2. นางสมาภรณ์  ชินสีดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นางกิริยา  ชาส าโรง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
4. นายวิชาญ  ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
5. นายณรงค์  นามชัยสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
6. นางสาววัลลี  จ่าสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

7.  นางสาวเบญจมาศ  ฦาชา  หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย 

8. นางลักขณา  ทิพย์ฤาตรี  ครูเชี่ยวชาญ 
9. นางวราภรณ์  บุญภา  ครเูชี่ยวชาญ   
๘. นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์ ครชู านาญการพิเศษ 
๙. นางสาวบุปผา แก่นแก้ว ครูช านาญการ  

                                     / 10.นางสาวสุวรรณิดา...   



๑๐. นางสาวสุวรรณิดา  ยุพานิช คร ู  
๑๑. นางสาวศิริลักษณ์  สมีแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการและเลขาฯ 
๑๒. นางพัทธนันท์ โคตรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการและผู้ช่วยฯ 
๑๓.นางปวีณา ศรีกุลวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยฯ 
๑๔. นางสาวจุรีรัตน์  กองเป้า  ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
15. นางศรันย์ชนก อดทน  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยฯ 
๑๗. บุคลากรทุกคน      กรรมการและผู้ช่วยฯ 

มีหน้าที ่
1. จัดระบบบริหารและสาระสนเทศ 
2. พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
6. รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
7. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 
2.8  งานคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

1. นางสาววัลลี   จ่าสอน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   หัวหน้า 
2. นางสมาภรณ์  ชินสีดา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
3. นางกิริยา ชาส าโรง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
4. นายวิชาญ   ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
5. นายณรงค์   นามชัยสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
6. นางพัทธนันท์ โคตรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
7. นางสาวบุปผา แก่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. นางสาวเบญจมาศ ฦาชา  หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย     
9.  นางนิตยา   สมบัติ  ครชู านาญการพิเศษ 
10. นางวิภาวี วอยพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ 
11. นางศรันย์ชนก อดทน  คร ู  
12.  ตัวแทนนักเรียน         
13.  ตัวแทนผู้ปกครอง        
14.  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
15.  นางสาวสุวรรณิดา  ยุพานิช  คร ู       กรรมการและเลขาฯ 
16. นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
17.  นายสราวุธ   ศรีอิสาณ  เจ้าหน้าที่การเงิน      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

18. นางสาวยุภาลัย  ภูลายยาว  เจ้าหน้าที่พัสดุ      กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 

/  มีหน้าที่.... 



มีหน้าที่  
1. จัดประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานให้ตรง

ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและมีเนื้อหาตรงตามความต้องการของ
ครูผู้สอน 

2. รวบรวมรายชื่อหนังสือเรียนจากทุกกลุ่มสาระและสรุปรวบรวมน าเข้าประชุมคณะกรรมกร
รบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน 

3. สรุปและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย เพื่อเห็นชอบ 

4. จัดพิมพ์รายการหนังสือทั้งหมดที่ผ่านความคิดเห็นจากท่ีประชุมแล้วน าเสนอผู้อ านวยการ
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อต่อไป 
 

2.๘  งานระบบ SIS, LEC,CCIS,กองทุนเสมอภาค, ประกอบด้วย 
  1. นายเวคิน  ยุพานิช  ครูช านาญการ/มัธยมศึกษา หัวหน้า 
  2. นางสาวศิริธร     จันทร์โฮง ผู้ช่วยครู/มัธยมศึกษา  กรรมการ 

3. นางสาวสุวรรณิดา      ยุพานิช  ครู/มัธยมศึกษา   กรรมการ 
  4. น.ส.เบญจมาศ  ฦาชา  ครชู านาญการ/ปฐมวัย  กรรมการ 
  5. นางปวีณา    ศรีกุลวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ/ปฐมวัย กรรมการ 
  6. นางสาวอลิษา   พเยียสวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ/ประถมศึกษา กรรมการ 
  7. นางธัชกร    ศิริสุริยเดช ครูช านาญการ/ประถมศึกษา กรรมการ 

8. นางพัทธนันท์   โคตรทัศน์ ครู/ประถมศึกษา   กรรมการ 
  9. นางศิริลักษณ์   สมีแจ่ม  ครชู านาญการ/ประถมศึกษา กรรมการ 

10.น.ส.สิภาลักษณ์   สิโรจน์บุญญาพร ครูช านาญการพิเศษ/ประถมศึกษา กรรมการ 
11.นางสาววิจิตรา     ศรีสูงเนิน ผู้ช่วยคร ู/ประถมศึกษา  กรรมการ 
12.นางสาวภลิณี   กอแก้ว  ผู้ช่วยครู/ประถมศึกษา  กรรมการ 

 13.นางสาวบุปผา   แก่นแก้ว ครูช านาญการ/มัธยมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
    
มีหน้าที่  

๑. จัดคีย์ข้อมูลระบบสารสนเทศ SIS, LEC,CCIS,กองทุนเสมอภาค ให้เป็นปัจจุบัน 
๒. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ เมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  นางนิตยา  สมบัติ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายฯ 

1. นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2. นางวิภาว ี  วอยพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์   สมีแจ่ม  ครูช านาญการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
4. นางณัฐฐิณี  พิมพาศรี คร ู   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
5. นางสาวยุภาลัย  ภูลายยาว ผช.จนท.พัสด ุ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
6. นายสราวุธ    ศรีอิสาณ ผช.จนท.การเงินการบัญชี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

  
 
 
 
 

                                                    /   งานแผนงานและงบประมาณ  ประกอบด้วย ... 



2.1  งานแผนงานและงบประมาณ  ประกอบด้วย 
1. น.ส.สภิาลักษณ์   สิโรจน์บุญญาพร ครชู านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาวศิริลักษณ์   สมีแจ่ม  ครชู านาญการ   กรรมการ 
3. นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นายสราวุธ     ศรีอิสาณ เจ้าหน้าที่การเงิน   กรรมการ 

 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณ 
4. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก อปท. และต้นสังกัด 
6. รายงานการเบิกใช้งบประมาณ 
7. ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

 

2.2   งานพัสดุ   ประกอบด้วย 
1. นางวิภาว ี วอยพิมพ์ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางณัฐฐิณี พิมพาศรี คร ู   กรรมการ 
3. นางสาวยุภาลัย ภูลายยาว เจ้าหน้าที่พัสดุ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลและสาระสนเทศเพ่ือการจัดหาพัสดุ 
3. จัดหาพัสดุ 
4. ควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจัดจ าหน่ายพัสดุ 
5. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

 

2.3  งานการเงินการบัญชี   ประกอบด้วย 
1. นางนิตยา สมบัติ ครชู านาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2. นางณัฐฐิณี พิมพาศรี คร ู    กรรมการ  
มีหน้าที่ 

1. เก็บรักษาเงิน 
2. เก็บรับเงินและเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
3. การน าเงินส่งคลัง 
4. การจัดท าบัญชีการเงิน 
5. การจัดท ารายงานการเงินและงบประมาณการเงิน 
6. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีและทะเบียนและรายงาน 

 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล นางลักขณา  ทิพย์ฤาตรี   ครูเชี่ยวชาญ  หัวหน้าฝ่ายฯ  
1. นางสาวอลิษา  พเยียสวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2. นางสาวรวมพร   ชาญวิรัตน์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายพิชิตพล  หอมทอง ผู้ช่วยคร ู  กรรมการ 
4. นางสาวพัชร์อัมพร  จันทร์ด า ผช.จพง.ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

                           /  มีหน้าที่... 



มีหน้าที่         
1. วางแผนอัตราก าลังน าเสนอต่อต้นสังกัด 
2. อัพเดท ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน/ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พนักงานจ้าง 
4. การลาทุกประเภท/การออกจากราชการ 
5. การจัดท าบัญชีรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6. การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร 
7. การพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป นางวราภรณ์  บุญภา  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าฝ่ายฯ 
1. นางอรพินธ์  สาระกุล  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
2. นางธนากาญจน์   พาเหมาะ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางกนกวรรณ  คุณศักดิ์  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางกัญจนา  ลดาเขต  ครชู านาญการ  กรรมการ 
5. นายเวคิน  ยุพานิช  ครชู านาญการ  กรรมการ 
6. นายณรงค์  นามชัยสงค์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นายชัยชนะ    เสนามนตรี ครูช านาญการ  กรรมการ 
8. นายปิยะ  สิมลาโคตร ครชู านาญการ  กรรมการ 
9. นางสาววัลล ี  จ่าสอน  คร ู   กรรมการ 

10. นายวิชาญ    ศรีสมบัติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขาฯ 
11. นายคณา  ทิพย์ฤาตรี คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
12. นางสาวศิริธร  จันทร์โฮง ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13. นางสาวภลิน ี  กอแก้ว  ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
14. นางสาววิจิตรา  ศรีสูงเนิน ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
15. นายสุรนิตร  นามคุณ  นักการภารโรง  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
16. น.ส.ธัญญารัตน์   ปั้นทิม  นักการภารโรง  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
17. นางอรปรียา  นามบุตร แม่ครัว   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
18. นายชาญชัย  ชินวงษ์  พ่อครัว   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
4.1 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ  เครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

1. นายเวคิน    ยุพานิช  ครชู านาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวสิภาลักษณ์   สิโรจน์บุญญาพร ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวบุปผา    แก่นแก้ว  ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวศิริธร  จันทร์โฮง ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
5. นางสาวภลิน ี  กอแก้ว  ผู้ช่วยคร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  
มีหน้าที่ 

1. พัฒนาระบบเว็บไซต์เพจ/ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
2. แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนแก่ภายนอก 
3. ประสานงานเครือข่ายการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าเสนอข้อมูลโรงเรียน 

/ 4.2 งานธุรการ... 



4.2 งานธุรการ   ประกอบด้วย 
1. นางวราภรณ์ บุญภา  ครเูชี่ยวชาญ หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา ศรีสูงเนิน ผู้ช่วยคร ู กรรมการ 
3. นางสาวพัชร์อัมพร   จันทร์ด า  ผช.จพง.ธุรการ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
1. งานรับ – ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
2. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
3. ร่างหนังสือตอบโต้หนังสือราชการ 
4. งานเก็บรักษา  ยืม ท าลายเอกสาร หนังสือราชการ 
5. งานแจ้งเวียนหนังสือราชากร  ค าสั่ง  ประกาศ  ให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 
6. น าแฟ้มเสนอเพ่ือลงนามหรือสั่งการ             
7. งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับครูฝ่ายต่าง ๆ  
8. งานลงเวลา จัดท าเอกสารลงเวลาต่าง ๆ  
9. ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
10. จัดพิมพ์ค าสั่งหนังสือต่าง ๆ 
11. จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเตรียมเอกสารการประชุม 
12. ประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 
13. บันทึกการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุม ประจ าเดือน 
14. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.3 งานอนามัย/ห้องพยาบาลโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางสาววัลล ี จ่าสอน  คร ู   หัวหน้า 
2. นายณรงค์  นามชัยสงค์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
3. นางกัญจนา  ลดาเขต  ครูช านาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวยุภาลัย ภูลายยาว ผช.จนท.พัสด ุ  กรรมการ  

มีหน้าที่ 
1. วางแผน ด าเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน

และบุคลากรของโรงเรียน 
2. จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์และจัดบุคลากรไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

อย่าง เพียงพอและรวดเร็ว 
3. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบัน 
4. จัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการ  ใช้

งาน ตลอดเวลา 
5. จัดท าห้องปฐมพยาบาลให้สะอาดและพร้อมต่อการใช้งาน 

 

4.4 งานอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 
1. นายวิชาญ   ศรีสมบัติ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์   บุญภา  ครูเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
3. นางธนากาญจน์   พาเหมาะ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 

/ 4. นางกนกวรรณ... 



4. นางกนกวรรณ คุณศักดิ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายเวคิน  ยุพานิช  ครชู านาญการ  กรรมการ 
6. นายปิยะ  สิมลาโคตร ครชู านาญการ  กรรมการ 
7. นายคณา  ทิพย์ฤาตรี คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวศิริธร จันทร์โฮง ผู้ช่วยคร ู  กรรมการ 
9. นางสาวภลิน ี กอแก้ว  ผู้ช่วยคร ู  กรรมการ 
10. นางสาวศิริธร จันทร์โฮง ผู้ช่วยคร ู  กรรมการ 
11. นายณรงค์  นามชัยสงค์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
12. นายสุรนิตร นามคุณ  นักการภารโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13. น.ส.ธัญญารัตน ์  ปั้นทิม  นักการภารโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที ่     
ตรวจสอบอาคารสถานที่ให้อยู่ในความเรียบร้อย  ปลอดภัย และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

    

4.5 งานกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 
1. นายคณา  ทิพย์ฤาตรี คร ู   หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์ บุญภา  ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 
3. นางกัญจนา  ลดาเขต  ครชู านาญการ  กรรมการ 
4. นายปิยะ  สิมลาโคตร ครชู านาญการ  กรรมการ 
5. นายวิชาญ    ศรีสมบัติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายชัยชนะ   เสนามนตรี ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นายณรงค์  นามชัยสงค์ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
8. นายเวคิน  ยุพานิช  ครชู านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่     
1. ตรวจดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนเรื่องการแต่งกาย การเข้าโรงเรียน 
2. จัดทีมสภานักเรียนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพ่ือโรงเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
4. การด าเนินงานระบบดูแลความช่วยเหลือนักเรียน 

 

4.6 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ประกอบด้วย 
1. นางณัฐฐิณี  พิมพาศรี คร ู   หัวหน้า  
2. นางอรพินธ์  สาระกุล  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. น.ส.เบญจมาศ ฦาชา  ครชู านาญการ  กรรมการ 
4. นางสาววัลล ี จ่าสอน  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวยุภาลัย ภูลายยาว จนท.พัสดุ  กรรมการ 
6. นายชาญชัย  ชินวงษ์  พ่อครัว   กรรมการ 
7. นางอรปรียา  นามบุตร แม่ครัว   กรรมการ 
8. นางพัทธนันท์ โคตรทัศน์ คร ู   กรรมการและเลขาฯ 
9. ครูและบุคลากรทุกคน     กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 
 
 

/ มีหน้าที่... 



มีหน้าที ่     
1. วางแผน ด าเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ด้วยการ 
 
2. ประสานงานกับกรรมการโภชนาการของโรงเรียนดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาด 

ร้านค้า จ าหน่ายอาหารและตรวจสุขภาพแม่ค้าโรงอาหาร 
3. จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์และจัดบุคลากรไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนอย่าง เพียงพอและรวดเร็ว 
4. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบัน 

พร้อม จัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งาน 
5. จัดท าห้องปฐมพยาบาลให้สะอาดและพร้อมต่อการใช้งาน 

 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความรู้ความสามารถ และ

สามารถประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ให้ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายจนเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพต่อทางราชการ  มิ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการต่อไป 

 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

           สั่ง  ณ   วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นางสาวสายสุดา   ฤทธิยงค์ )           
          รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

             ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
  


