
 
 

คาํสั 'งโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี'ยม 
ที'    ๓๗ / ๒๕๖๔ 

เรื'อง  มอบหมายหน้าที'ปฏิบติัราชการ  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................. 

 เพื&อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที&ราชการภายในโรงเรยีน เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มผีูร้บัผดิชอบ
หน้าที&อยา่งเป็นระบบ ถกูตอ้งตามระเบยีบ ทาํใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพและเกดิผลดต่ีอราชการ  
อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ จงึแต่งตั Tงและมอบหมายหน้าที& ความ
รบัผดิชอบใหค้รปูฏบิตัหิน้าที&ราชการ ประจาํปีการศกึษา ๒๕๖๓ ดงันีT 
 
ฝ่ายบริหารการจดัการจดัศึกษา 

๑. นายบุญธรรม   โบราณมลู    ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
       ปฏบิตัิหน้าที&ผู้อํานวยการสถานศกึษา บงัคบับญัชาพนักงานครู และบุคลากรทางการ

ศกึษา           ในสถานการศกึษา บรหิารกจิการของสถานศกึษา การวางแผนการปฏบิตังิาน การ
ควบคุม กํากบั ดแูล เกี&ยวกบัการบรหิารวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบรหิารทั &วไป 
ความสมัพนัธก์บัชมุชนและงานอื&นที&เกี&ยวขอ้ง หรอืที&ไดร้บัมอบหมาย 

๒. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
ปฏบิตัหิน้าที&รองผูอ้ํานวยการสถานศกึษา ฝ่ายงานบุคลากร วางแผนการบรหิารงานบุคคล   

การสรรหา การบรรจุ แต่งตั Tงการส่งเสรมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน วนิัย การรกัษาวนิัย  การ
ดําเนินการทางวนิัย   การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และรอ้งทุกข ์จดัทํามาตรฐานและภาระงาน
ของขา้ราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
ของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาส่งเสรมิสนับสนุนบุคลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันา 
อยา่งต่อเนื&องและงานอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งหรอืตามที&ไดร้บัมอบหมาย 

ปฏบิตัหิน้าที&รองผู้อํานวยการสถานศกึษา  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   โดยปฏบิตังิาน
ตามที&ไดร้บัมอบหมาย จากผูอ้ํานวยการสถานศกึษาในการช่วยบรหิารกจิการของสถานศกึษา  การ
วางแผนการปฏบิตังิาน การควบคมุ กาํกบั ดแูล เกี&ยวกบั  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  และงานอื&นๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งหรอืตามที&ไดร้บัมอบหมาย 

 

๓. นาอนุวตัร  เจอืจนัทร ์  ตาํแหน่ง   รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
ปฏบิตัหิน้าที&รองผูอ้าํนวยการสถานการศกึษา ฝ่ายวชิาการ โดยปฏบิตังิานตามที&ไดร้บั
มอบหมาย 

จากผูอ้ํานวยการศกึษา ในการช่วยบรหิารกจิการของสถานศกึษา การวางแผนการปฏบิตังิาน การ
ควบคุมกํากบั ดูแล เกี&ยวกบัการบรหิารงานทางวชิาการ และงานอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง หรอืตามที&ไดร้บั
มอบหมาย 



๒ 
 

           ปฏบิตัหิน้าที&รองผูอ้ํานวยการสถานศกึษา ฝ่ายบรหิารทั &วไป     โดยปฏบิตังิานตามที&ไดร้บั
มอบหมาย จากผู้อํานวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถาบนั  การวางแผนการ
ปฏบิตังิาน การควบคมุ กาํกบั ดแูล เกี&ยวกบั การบรหิารทั &วไป  และงานประกนัคณุภาพการศกึษา และ
งานอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งหรอืตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
การมอบหมายให้รกัษาราชการแทน 
      ในกรณทีี&ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาไปราชการ ใหร้องผูอ้าํนวยการสถานศกึษา รกัษา
ราชการแทนตามลาํดบั ดงันีT 
  ๑) นายกมลพงษ ์ ทองดนีอก    ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 
  ๒) นายอนุวตัร   เจอืจนัทร ์  ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 
 

คณะอนุกรรมการบริหารสถานศึกษา 
         ๑.    นายกมลพงษ ์ ทองดนีอก        รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา             ที&ปรกึษา                            
         ๒.    นายอนุวตัร   เจอืจนัทร ์ รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา             ที&ปรกึษา 
         ๓.    นางกญัจนา  จนัทะไพร  หวัหน้างานวชิาการประถมศกึษา            กรรมการ 

๔. นางสาวสาธนี ภสูนาม  หวัหน้างานแนะแนว              กรรมการ 
๕. นางรตันาภรณ์  จาํรสัภมู ิ หวัหน้าแผนการเงนิและงบประมาณ            กรรมการ 
๖. นางวลิาวณัย ์ สลีะพฒัน์ หวัหน้างานโภชนาการ              

กรรมการ 
๗. นางนฏัฐนนัท ์ นิภาธรกวนิศริ ิ หวัหน้างานประกนัคณุภาพ             กรรมการ 
๘. นายมงคล  เสมเหลา หวัหน้างานทะเบยีนนกัเรยีน                 กรรมการ 
๙. นางภทัรานิษฐ ์ นาสนิพรอ้ม     หวัหน้างานวดัผลประเมนิผล             กรรมการ 
๑๐. นายจริายทุธ ์ หลอ่ยดา หวัหน้างานทวศิกึษา              กรรมการ 
๑๑. นายแสนพล  จนัทะภา หวัหน้างานปกครอง              กรรมการ 
๑๒. นายบรรสทิธิ a  ดลีอ้ม หวัหน้างานพฒันาเครอืขา่ย สารสนเทศ            

กรรมการ 
๑๓. นายพนิิจ  โคตรงาม หวัหน้างานกจิการนกัเรยีน             กรรมการ 
๑๔. นายอนุรทุ  พรมม ี หวัหน้างานแผนและงบประมาณประจาํปี           

กรรมการ 
๑๕. นางประภสัสร  ธรรมวงษ ์ หวัหน้างานปฏคิม              กรรมการ 
๑๖. นางมะลกิา ไชยปรชีา หวัหน้างานประกนัอุบตัเิหตุ     กรรมการ 
๑๗. นางประภาลกัษณ์ ตระกลูเสนาธง หวัหน้างานอนามยัโรงเรยีน     กรรมการ 
๑๘. นางสาวมลฤด ี ศรบุีญเรอืง  หวัหน้างานวชิาการ              กรรมการ 
๑๙. นายอาํนวย  ใดจิcว  หวัหน้างานพสัด ุ     กรรมการ 
๒๐. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ    หวัหน้างานการเงนิ                        กรรมการ 
๒๑. นายนิลพงษ ์เอกพนัธ ์  หวัหน้างานลกูเสอื-เนตรนาร ีมธัยมศกึษา   กรรมการ 
๒๒. นายนิธศิ  กจิขนุทด     หวัหน้างานอาคารสถานที&     กรรมการ 
๒๓.  นางสาวสธุสิา  มณวีงค ์    หวัหน้างานลกูเสอื-เนตรนาร ีประถมศกึษา  กรรมการ 
๒๔.  นางแกว้ตา  โคตรงาม     หวัหน้างานบุคคล    กรรมการ 
๒๕.  นางสาวจฬุารตัน์  เหมอืนพนัธุ ์   หวัหน้างานประกนัคณุภาพปฐมวยั กรรมการ 
๒๖.  นางสาวชมพนุูช โนนทนวงษ ์     หวัหน้างานนิเทศการสอน               กรรมการ 



๓ 
 

         ๒๖. นางสาวกญัญาณฐั  เมฆพยพั  หวัหน้างานธรุการและสารบญั กรรมการ/เลขานุการ
  
 

การบริหารงานด้านวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารงานด้านวิชาการ ประกอบดว้ย 

๑. นายอนุวตัร    เจอืจนัทร ์ รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา ที&ปรกึษา 
๒. นางกญัจนา   จนัทะไพร ครเูชี&ยวชาญ   ประธาน   
๓. นางสาวมลฤด ี ศรบุีญเรอืง ครชูาํนาญการพเิศษ  รองประธาน  
๔. นางภทัรานิษฐ ์ นาสนิพรอ้ม ครเูชี&ยวชาญ   กรรมการ  
๕. นายมงคล  เสมเหลา ครชูาํนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๖. นางณฎัฐนนัท ์  นิภาธรกวนิศริ ิ ครชูาํนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๗. นายอนุรทุ  พรมม ี  ครชูาํนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๘. นางสภุสัสร    รนุรกัษา ครชูาํนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๙. นางสาววชิดุา ศรจีนัทร ์ ครชูาํนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๑๐. นายนิลพงษ ์ เอกพนัธุ ์ ครชูาํนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวจฑุารตัน์ จนัโทร ิ  ครชูาํนาญการพเิศษ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอุไรรตัน์      นุรติานนท ์       ครชูาํนาญการพเิศษ   กรรมการ 
๑๓. นางเพญ็พกัตร ์ จนัทระภ ู ครชูาํนาญการพเิศษ   กรรมการ 
๑๔. นางสาวชมพนุูท   โนนทนวงษ ์ ครชูาํนาญการพเิศษ       กรรมการ 
๑๕. หวัหน้าสายชั Tนทกุสายชั Tน      กรรมการ 
๑๖. หวัหน้ากลุม่สาระทกุกลุม่สาระฯ     กรรมการ 
๑๗. นางสาวสธุสิา มณวีงค ์ ครชูาํนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวสมฤทยั พทุธมนตส์งิห ์ ครอูตัรจา้ง      กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
หน้าที&และความรบัผดิชอบ 

 วางแผนและสง่เสรมิงานวชิาการ จดัหลกัสตูรและการนําไปใช ้จดัตารางการเรยีนการสอน จดั
ครเูขา้สอนพฒันาการเรยีนการสอน พฒันางานดา้นวชิาการ จดัใหม้กีารฝึกอบรมคร ูการประชมุสมัมนา
วชิาการนิเทศภายใน และงานอื&นๆ ที&ไดร้บัมอบหมาย 
 

ภาระงานในด้านวิชาการ  ประกอบดว้ย  ดงันีT 
๑. งานพฒันาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

๑.๑ นางกญัจนา จนัทะไพร   ประธาน 
๑.๒ นางสาวมลฤด ี  ศรบุีญเรอืง   รองประธาน 
๑.๓ นายมงคล  เสมเหลา   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจฑุารตัน์ จนัโทร ิ    กรรมการ 
๑.๕ นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์   กรรมการ 
๑.๖.นางสาวกมลกลัย ์ สตารตัน์   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวจฬุารตัน์ เหมอืนพนัธ ์   กรรมการ 
๑.๘ นางสาวสมฤทยั พทุธมนตส์งิห ์   กรรมการ 



๔ 
 

๑.๙ หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้   กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวสธุสิา มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. นางสาวมลฤด ี  ศรบุีญเรอืง   หวัหน้ากลุม่สาระฯ 
๒. นางรตันาภรณ์ จาํรสัภมู ิ   กรรมการ 
๓. นางวลิาวณัย ์ สลีะพฒัน์   กรรมการ 
๔. นางประภาลกัษณ์ ตระกลูเสนาธง   กรรมการ    
๕. นางสาวทองใส คาํม ี    กรรมการ 
๖. นางธนาภา    พศินุย    กรรมการ  
๗. นางฉว ี    บรรดาศกัดิ a   กรรมการ 
๘. นางสาววชิดุา  ศรจีนัทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑.๒ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 ๑. นางกญัจนา    จนัทะไพร   หวัหน้ากลุม่สาระฯ 
 ๒. นายแสนพล  จนัทะภา   กรรมการ 
 ๓. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวกนกลดา  วรรณการคณู   กรรมการ 
 ๕. นางสาววนัด ี ประแดงปยุ   กรรมการ 
   ๖. นางณฐัารชัต ์ เดโชสวสัดเิพชร   กรรมการ 
    ๗. นางสาววภิาพร นาทนั    กรรมการ 
 ๘. นางสาวจฑุารตัน์    จนัโทร ิ    กรรมการ 
 ๙. นางเพ็ญพักตร,   จันทระภ ู   กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวชมพนุูท  โนนทวงษ ์          กรรมการและเลขานุการ 
 

๑.๓ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๑. นางภทัรานิษฐ ์   นาสนิพรอ้ม   หวัหน้ากลุม่สาระฯ 
๒. นายอนุรทุ  พรมม ี    กรรมการ 
๓. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั              กรรมการ 
๔. นายบรรสทิธิ a    ดลีอ้ม   กรรมการ 
๕. นายนิลพงษ ์   เอกพนัธุ ์                   กรรมการ 
๖. นางสาวสมฤทยั พทุธมนตส์งิห ์   กรรมการ 
๗. นางวาร ี  พพิธิพงษพ์ฒัน์   กรรมการ 
๘. นายเรอืงฤทธิ a  ธาดา   กรรมการ 
๙. นางณฎัฐนนัท ์  นิภาธรกวนิศริ ิ   กรรมการ 
๑๐.นางสาวสธุสิา มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ  
 

๑.๔ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ๑.  นางมนสัชนก  กะไรยะ   หวัหน้ากลุม่สาระฯ 
 ๒.  นายวรีพล    ผาโคตร    กรรมการ 
 ๓.  นายขจรเดช  แกกสนัเทยีะ   กรรมการ 
 ๔.  นายวฒุศิกัดิ a  บุดด ี   กรรมการ 



๕ 
 

 ๕.  นายอาํนวย   ใดจิcว   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑.๕ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
 ๑.  นางบุญโฮม  อมรเลศิเรอืงศร ี  หวัหน้ากลุม่สาระฯ 
 ๒.  นางสาวสาธนี    ภสูนาม   กรรมการ 
 ๓.  นายภาคภมู ิ วรจนิดา  กรรมการ 
 ๔.  นายเมษยน  เพญ็ธสิาร  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑.๖ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นางประภสัสร   ธรรมวงษ,  หวัหน้ากลุม่สาระฯ 

๒. นายมงคล  เสมเหลา  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑.๗ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๑. นายจริยทุธ ์  หลอ่ยดา  หวัหน้ากลุม่สาระฯ 
 ๒. นายนิธศิ    กจิขนุทด                   กรรมการ 
 ๓. นางสภุสัสร  รนุรกัษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑.๘ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน-
ภาษาญี'ปุ่ น) 

๑. นางฉววีรรณ  ธรรมแสง  หวัหน้ากลุม่สาระ ฯ  
๒. นางศศธิร  เขื&อนแกว้  กรรมการ 
๓. นายพนิิจ  โคตรงาม  กรรมการ 
๔. นางแกว้ตา  โคตรงาม  กรรมการ 
๕. นางมะลกิา    ไชยปรชีา                   กรรมการ 
๖. นายวไิล    พลเสนา                    กรรมการ 
๗. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน            กรรมการ 
๘. นางสาวจฑุารตัน์   แกว้เรอืง              กรรมการ 
๙. นายวทิพงษ ์   สสีนุาม           กรรมการ 
๑๐. นางสาวรตันา   สดุหลกัทอง                กรรมการ    
๑๑. นางสาวกมลกลัย ์ สตารตัน์  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑.๙ อนุกรรมการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๑. นางสาวกนกลดา  วรรณการคณู  หวัหน้า/งานกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
๒. นางสาวสาธนี ภสูนาม            กรรมการ/งานแนะแนว 
๓. นายวรีพล   ผาโคตร   กรรมการ/งานกจิกรรมลกูเสอืมธัยมศกึษา 
๔. นางแกว้ตา   โคตรงาม  กรรมการ/งานกจิกรรมชมุนุม 
๕  นางสาวสธุสิา มณวีงค ์                     กรรมการ/งานกจิกรรมลกูเสอืประถมศกึษา 
๖. นายบรรสทิธิ a   ดลีอ้ม   กรรมการ/งานกจิกรรมรกัษาดนิแดน (รด.) 
 
 
 
หน้าที&และความรบัผดิชอบ 



๖ 
 

 ๑. กําหนดสดัส่วนสาระการเรยีนรู้กลุ่มวชิา และพฒันาหลกัสูตรรายวชิาของกลุ่มสาระการ
เรยีนรูแ้กนรว่ม แกนเลอืก และเลอืกเสรตีามหลกัสตูรการศกึษาขั TนพืTนฐาน 

๒. ดําเนินการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ที&เน้นผู้เรียนสําคญัที&สุด และการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูร้ายวชิาต่างๆ เพื&อใหไ้ดข้อ้มลูที&แสดงความสามารถที&แทจ้รงิของนกัเรยีน 

๓. พฒันาแผนการสอนรายวชิาที&เป็นมาตรฐานกลาง เพื&อใหผู้ส้อนสามารถปรบัใชต้ามความ
เหมาะสม และใหก้ารสอนนําไปสูก่ารเรยีนรูม้ากที&สดุ 

๔. พฒันาสื&อการเรยีนรูท้ี&เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูท้ี&เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
๕. กําหนดแนวทางพฒันาเครื&องมอื และกํากบัตดิตามการดําเนินการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่วชิาที&กาํหนด 
๖. วเิคราะหพ์ฒันาการของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล และรายกลุม่ 
๗. ดาํเนินการวจิยัการศกึษาในชั Tนเรยีน เพื&อแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
๘. นิเทศภายใน แลกเปลี&ยนประสบการณ์ดําเนินงาน เพื&อพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 

และประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
๙. รวบรวมข้อมูลเพื&อการปรบัปรุง และพฒันาหลกัสูตรรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนตรวจสอบ และประเมนิการบรหิารหลกัสตูรรายวชิา และกลุ่มวชิา ในภาคเรยีนที&ผ่านมา และ
วางแผนพฒันาการบรหิารหลกัสตูรในภาคเรยีนต่อไป 

๑๐. รายงานผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานของคร ูและผลการบรหิารหลกัสตูร
ของกลุ่มสาระ โดยเน้นผลที&เกิดกบัผู้เรียน ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั TนพืTนฐาน 

๑๑. ปฏบิตัหิน้าที&อื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
 

๒. งานวิจยัและพฒันาคณุภาพการศึกษา พฒันาสื'อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๑ นางกญัจนา จนัทะไพร   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางณฎัฐนนัท ์  นิภาธรกวนิศริ ิ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวมลฤด ี ศรบุีญเรอืง   กรรมการ  
๒.๔ นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวสธุสิา มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที'และความรบัผิดชอบ 
ดาํเนินการวจิยัการศกึษาในชั Tนเรยีน เพื&อแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้พฒันาสื&อ

การเรยีนรูท้ี&เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการจดักาเรยีนรูท้ี&เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 
๓. งานนิเทศการสอนและ “ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี” PLC (Professional Learning. Community) 

๓.๑ นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายนิลพงษ ์ เอกพนัธุ ์    รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางฉว ี  บรรดาศกัดิ a   กรรมการ 
๓.๔ นางสาววชิดุา ศรจีนัทร ์   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวสธุสิา มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที&และความรบัผดิชอบ 



๗ 
 

จดัระบบการนิเทศงานวชิาการและการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษา ดาํเนินการนิเทศทาง
วิชาการ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที&หลากหลาย จดัหาเอกสาร ผลงานวิชาการเพื&อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์แก่ครู เป็นประจํา ประเมนิผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา 
วางแผนและจดัระบบ “ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี” PLC (Professional Learning. Community) และ
ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
๔. งานวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

๔.๑ นางภทัรานิษฐ ์ นาสนิพรอ้ม   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายนิลพงษ ์ เอกพนัธุ ์   รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายอนุรทุ             พรมม ี   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวจฑุารตัน์   จนัโทร ิ              กรรมการ   
๔.๕ นางเพ็ญพักตร,   จันทระภ ู   กรรมการ 

๔.๖ นางสาวจฬุารตัน์ เหมอืนพนัธ ์   กรรมการ 
๔.๗ นายวทิพงษ ์   สสีนุาม            กรรมการ 
๔.๘ นางสาวสธุสิา มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
จดัทาํแผนการปฏบิตังิาน โครงการและปฏทินิการดาํเนินงาน  เอกสารและแบบฟอรม์ ระเบยีบ  

แนวปฏบิตัทิี&เกี&ยวกบังานวดัผลประเมนิผล สรุปผลสมัฤทธิ aทางการเรยีนของนกัเรยีน ดาํเนินการเทยีบ
โอนผลการเรยีนของนักเรยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของสถานศกึษาและแนวทางในการเทยีบโอนของ
กระทรวงศกึษา เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี&ยวกบังานวดัผลอย่างเป็นระบบ และใช ้ICT ในกระบวนการเกบ็
ขอ้มูล ตดิตามการแก้ไขผลการเรยีนของนักเรยีนที&ไม่ผ่านการประเมนิในทุกกรณี ตรวจสอบ ปพ.๑ 
ปพ.๕ ปพ.๖ และปพ.๘ ของนักเรยีน  จดัทําประกาศผลการเรยีนรายภาค/รายปี ประจําภาคเรยีน/ปี
การศกึษา ปฏบิตังิานอื&นๆตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
๕. งานทะเบยีนนักเรียน 

๕.๑ นายมงคล   เสมเหลา   ประธานกรรมการ  
๕.๒ นางสภุสัสร   รนุรกัษา    รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวสมฤทยั   พทุธมนตส์งิห ์   กรรมการ    
๕.๔ นางสาววชิดุา ศรจีนัทร ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
จดัทําทะเบยีนประวตัินักเรยีน ออกเลขประจําตวันักเรยีนใหม่ ออกบตัรประจําตวันักเรยีน 

ตรวจสอบวุฒกิารศึกษานักเรียนใหม่ ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาและการขออนุมตัิการสําเร็จ
การศกึษา ออกหนังสอืรบัรองต่างๆของนักเรยีน ดําเนินการเกี&ยวกบัคํารอ้งต่างๆที&เกี&ยวขอ้งกบังาน
ทะเบยีน ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
 

๖. งานแนะแนวการศึกษาต่อ และทนุการศึกษา 
๖.๑ นางสาธนี    ภสูนาม    ประธานกรรมการ  
๖.๒ นางณฐัารชัต ์ เดโชสวสัดิ aเพชร   รองประธานกรรมการ  
๖.๓ นางภทัรานิษฐ ์   นาสนิพรอ้ม   กรรมการ                                       
๖.๔ นายจริยทุธ ์ หลอ่ยดา   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์   กรรมการ 



๘ 
 

๖.๖ นายนิลพงษ ์ เอกพนัธุ ์   กรรมการ 
๖.๗ นายภาคภมู ิ วรจนิดา   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวศุภกานต ์ จนัทะสอน   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที&และความรบัผดิชอบ 

บริการข้อมูลสารสนเทศ ติดตามผลและให้คําปรึกษาแก่นักเรียน ดําเนินการเกี&ยวกับ
ทุนการศกึษาทุกประเภทและกองทุนกูย้มืฯ (กยศ.) ดาํเนินการเกี&ยวกบัการแนะแนวการศกึษาต่อของ
นกัเรยีน ดาํเนินกจิกรรมแนะแนวใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูร จดัทาํแผนและโครงการในการพฒันางานแนะ
แนวใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตร ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 

 

๗. งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บคุคล องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื'น 
๗.๑ นางกญัจนา จนัทะไพร   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวมลฤด ี ศรบุีญเรอืง   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นายมงคล   เสมเหลา   กรรมการ 
๗.๔ นางณฎัฐนนัท ์  นิภาธรกวนิศริ ิ   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์   กรรมการ 
๗.๖ นางสาวสธุสิา มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
ประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาของรฐั เอกชน ทั Tงการศกึษาขั Tน

พืTนฐานและระดบัอุดมศกึษา  สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัองค์กรต่างๆ ทั Tง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  ศกึษาและสาํรวจความตอ้งการ สนบัสนุนทางวชิาการของชุมชน และ
สถาบนัการจดัการศกึษาอื&น ส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลี&ยนเรยีนรู ้ใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดั
กจิกรรมทางวชิาการและภมูปัิญญาทอ้งถิ&น  ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
 

๘. งานตารางเรียน/ปฏิทินวิชาการ 
 ๘.๑ นางกญัจนา จนัทะไพร   ประธานกรรมการ  
 ๘.๒ นางสาวมลฤด ี ศรบุีญเรอืง   รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นายมงคล   เสมเหลา   กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวสธุสิา มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
จดัทําปฏทินิงานวชิาการ จดัทําตารางเรยีนของคณะครู ประสานงานในดา้นการจดักจิกรรม

งานวชิาการกบัทกุฝ่าย  ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
 

๙. งานห้องสมดุ 
๙.๑ นางกญัจนา จนัทะไพร   ประธานกรรมการ  
๙.๒ นางสภุสัสร  รนุรกัษา   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายขจรเดช แกกสนัเทยีะ   กรรมการ 
๙.๔ นางสาวรตันา สดุหลกัทอง   กรรมการ 
๙.๕ นางสาวจฑุารตัน์ จนัโทร ิ    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 



๙ 
 

จดัหนังสอืใหเ้ป็นไปตามระบบงานหอ้งสมุด สาํรวจ จดัหาหนังสอืเขา้หอ้งสมุดใหท้นัสมยั ทนั
เหตุการณ์และสอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิการเรยีนรู ้ควบคุม ดแูล รกัษา ตลอดจนการซ่อมบาํรุงหนงัสอื
และอุปกรณ์ของหอ้งสมุด จดัระบบการใหบ้รกิารแก่นกัเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิ&นอยา่งเหมาะสม 
ทนัสมยั  

โดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรกิาร จดัทําสถติ ิขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ เกี&ยวกบั
งานใหบ้รกิารของหอ้งสมุดใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื&อนํามาวเิคราะหป์รบัปรุง และพฒันางานการใหบ้รกิารมี
ประสทิธภิาพยิ&งขึTน จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดใหเ้อืTอต่อการส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ปฏิบัติงานอื&นๆ ตามที&ได้ร ับ
มอบหมาย 
 

๑๐. งานรบันักเรียนใหม่ 
๑๐.๑ นางสาวมลฤด ี ศรบุีญเรอืง   ประธานกรรมการ  
๑๐.๒ นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์   รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ หวัหน้าสายชั Tนอนุบาล    กรรมการ 
๑๐.๔ หวัหน้าสายชั Tนประถมศกึษาปีที& ๑   กรรมการ 
๑๐.๕ หวัหน้าสายชั Tนประถมศกึษาปีที& ๖   กรรมการ 
๑๐.๖ หวัหน้าสายชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๑   กรรมการ 
๑๐.๗ หวัหน้าสายชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๓   กรรมการ 
๑๐.๘ หวัหน้าสายชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๔   กรรมการ 
๑๐.๙ นางสาวจฑุารตัน์   จนัโทร ิ     กรรมการ 
๑๐.๑๐ นางสาวสมฤทยั  พทุธมนตส์งิห ์   กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางสาววชิดุา ศรจีนัทร ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
จดัทําแผน/โครงการ และปฏทินิการรบันักเรยีน กําหนดแนวปฏบิตั ิข ั Tนตอน และวธิกีารรบั

นักเรยีน จดัทําคู่มอืการรบันักเรยีนพรอ้มใบสมคัร แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ เพื&อประชาสมัพนัธ์และ
อํานวยความสะดวกแก่นักเรยีนและผูป้กครองที&สนใจ ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั Tงภายในและ
ภายนอกสงักดั จดัทําคําสั &งแต่งตั Tงคณะกรรมการรบันักเรยีนในหน้าที&ต่างๆ จดันักเรยีนเขา้เรยีนตาม
ศกัยภาพของนักเรยีน ตามความเหมาะสม โดยให้การดําเนินงานต่างๆสอดคล้องกบันโยบายของ
สถานศกึษา   ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 

 

๑๑. ฝ่ายงานประกนัคณุภาพ 
๑๑.๑ นางณฎัฐนนัท ์   นิภาธรกวนิศริ ิ   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์   รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ นายนิลพงษ ์  เอกพนัธุ ์    กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวจฬุารตัน์ เหมอืนพนัธ ์   กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวจฑุารตัน์  แกว้เรอืง       กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวสมฤทยั  พทุธมนตส์งิห ์   กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวสธุสิา  มณวีงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 



๑๐ 
 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทําแผนพฒันาการศึกษา/แผนการปฏิทิน
ประจําปี ประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  สรุปโครงการ/กจิกรรมต่างๆของสถานศกึษา จดัทํา
รายงานประจาํปีการศกึษา ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
 
๑๒. กลุ่มงานกีฬา 

๑) นายแสนพล  จนัทะภา     ประธานกรรมการ 
๒. นายนิธศิ  กจิขนุทด   รองประธานกรรมการ 
๓) นายวไิล  พลเสนา   กรรมการ 

 ๔) นายเมษยน  เพญ็ธสิาร   กรรมการ 
 ๕) นายภาคภมู ิ วรจนิดา      กรรมการ 
 ๖) นายวฒุศิกัดิ a  บุดด ี    กรรมการ 
 ๗) นางมะลกิา  ไชยปรชีา   กรรมการ 
 ๘) นายบรรสทิธิ a  ดลีอ้ม    กรรมการ 

๙.) นางบุญโฮม  อมรเลศิเรอืงศร ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
 วางแผนจดัทําโครงการและดําเนินงาน งบประมาณและการจดัการ อํานวยการ ประสานงาน
ดําเนินงาน การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยในแต่ละกจิกรรม รายงาน
ความก้าวหน้า ประเมนิผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานประจําปี และดําเนินการตาม
แผนงานที&กาํหนดไว ้รวมทั Tงปฏบิตังิานอื&นๆที&ไดร้บัมอบหมาย 
 

๑๓. กลุ่มงานทวิศึกษา 
๑. นายจริยทุธ ์  หลอ่ยดา   ประธานกรรมการ 
๒. นางมนสัชนก  กะไรยะ    รองประธานกรรมการ 
๓. นายภาคภมู ิ  วรจนิดา   กรรมการ 
๔. นายนิธศิ  กจิขนุทด     กรรมการ 
๕. นางสาวจฑุารตัน์   แกว้เรอืง       กรรมการ 

 ๖. นางสาวสมฤทยั พทุธมนตส์งิห ์   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
 วางแผนจดัทําโครงการและดําเนินงาน งบประมาณและการจดัการ อํานวยการ ประสานงาน
ดําเนินงาน การจัดการเรียนทวิศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม รายงาน
ความก้าวหน้า ประเมนิผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานประจําปี และดําเนินการตาม
แผนงานที&กาํหนดไว ้รวมทั Tงปฏบิตังิานอื&นๆที&ไดร้บัมอบหมาย 
 
๑๔. หวัหน้าสายชั gนและครทีู'ปรึกษา 
      ๑๔.๑ หวัหน้าสายชั gน 

อนุบาล   นางสาวจฬุารตัน์  เหมอืนพนัธ ์      คร ูคศ. ๑          

ประถมศึกษาป?ที่ ๑ นางฉว ี บรรดาศักดิ ์   คร ูคศ. ๑   

ประถมศึกษาป?ที่ ๒ นางธนาภา  พิศนุย   คร ูคศ. ๒ 

ประถมศึกษาป?ที่ ๓ นางสาวทองใส  คำม ี   คร ูคศ. ๓ 



๑๑ 
 

ประถมศึกษาป?ที่ ๔ นายอำนวย  ใดจิ๋ว   คร ูคศ. ๓ 

ประถมศึกษาป?ที่ ๕ นางประภาลกัษณ,  ตระกูลเสนาธง  คร ูคศ. ๓ 

ประถมศึกษาป?ที่ ๖ นางวิลาวัณย,  สีละพัฒน,   คร ูคศ. ๓ 

มัธยมศึกษาป?ที่ ๑ นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง  คร ูคศ. ๓ 

 มัธยมศึกษาป?ที่ ๒ นายนิลพงษ,  เอกพันธุ,   คร ูคศ. ๒ 

 มัธยมศึกษาป?ที่ ๓ นางสาวสาธนี  ภูสนาม   คร ูคศ. ๔ 

 มัธยมศกึษาป?ที่ ๔ นางสาวมนัสชนก   กะไรยะ  คร ูคศ. ๒ 

 มัธยมศึกษาป?ที่ ๕ นายแสนพล  จันทะภา          คร ูคศ. ๓ 

มัธยมศึกษาป?ที่ ๖ นางภัทรานิษฐ,  นาสินพรZอม  คร ูคศ. ๔ 
  

     ๑๔.๒ ระดบัชั gนอนุบาล 
 

 ๑.  นางสาวจฬุารตัน์   เหมอืนพนัธ ์     คร ูคศ. ๑ ประจาํชั Tนอนุบาล  ๒/๑       
๒.  นางสาวเดอืนเพญ็   ศรวีงศ ์ ครอูตัราจา้ง ประจาํชั Tนอนุบาล  ๒/๒   

 ๓.  นางสาวอรสิา     พรมจรรย ์ ครอูตัราจา้ง ประจาํชั Tนอนุบาล  ๓/๑   
 ๔.  นางสาวอุไรรตัน์   นิรตุานนท ์       คร ูคศ. ๒        ประจาํชั Tนอนุบาล  ๓/๒ 
        

      ๑๔.๓ ชั gนประถมศึกษาปีที' ๑ 
๑.   นางฉว ี               บรรดาศกัดิ a คร ูคศ. ๑ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๑/๑   
๒.   นางฉววีรรณ         ธรรมแสง คร ูคศ. ๔     ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๑/๑   

  
๓.   นางสาววนัด ี        ประแดงปยุ      คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๑/๒     

 ๔.   นางสาวรัตนา        สุดหลกัทอง ครอูตัราจา้ง ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๑/๒      
  

      ๑๔.๔ ชั gนประถมศึกษาปีที' ๒ 
 ๑.   นางสาววภิาพร     นาทนั              คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๒/๑   
   ๒.   นางสาววาร ี        พพิธิพงศพ์ฒัน์    คร ูคศ. ๒ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๒/๑   
          ๓.   นางธนาภา          พศินุย  คร ูคศ. ๒ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๒/๒     
          ๔.   นางมะลิกา         ไชยปรีชา  คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๒/๒ 
 

      ๑๔.๕ ชั gนประถมศึกษาปีที'  ๓ 
 ๑.   นางณฐัารชัต ์      เดโชสวสัดิ aเพชร   คร ูคศ. ๓  ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๓/๑ 
 ๒.   นางบุญโฮม        อมรเลศิเรอืงศร ี     คร ูคศ. ๓     ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๓/๑ 
 ๓.   นางสาวทองใส    คำม ี  คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๓/๒     

 ๔   นายขจรเดช        แกกสนัเทยีะ  คร ูคศ. ๒ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๓/๒  
 

      ๑๔.๖ ชั gนประถมศึกษาปีที' ๔ 
 ๑.   นายอาํนวย       ใดจิcว                คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๔/๑    
 ๒.   นางสาวสธุสิา     มณวีงค ์  คร ูคศ. ๒         ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๔/๑ 
 ๓.   นางศศธิร         เขื&อนแกว้  คร ูคศ. ๔  ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๔/๒ 

๔.   นางสภุสัสร       รนุรกัษา       คร ูคศ. ๓    ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๔/๒    



๑๒ 
 

 
 ๑๔.๗ ชั gนประถมศึกษาปีที' ๕ 

๑.   นางสาวจุฑารัตน,     จันโทร ิ  คร ูคศ. ๓        ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๕/๑ 

๒.   นางสาวประภัสสร   ธรรมวงษ, คร ูคศ. ๒        ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๕/๑ 

๓.   นางประภาลกัษณ์   ตระกลูเสนาธง คร ูคศ. ๓        ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๕/๒ 
 ๔.   นายเรอืงฤทธิ a        ธาดา  คร ูคศ. ๓        ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที& ๕/๒  
  

 
๑๔.๘ ชั gนประถมศึกษาปีที' ๖ 
 ๑.   นางกญัจนา         จนัทะไพร คร ูคศ. ๔ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๖/๑   
 ๒.   นางสาวกมลกลัย ์  สตารตัน์ คร ูคศ. ๑ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๖/๑   
 ๓.   นางณัฎฐนันท,      นิภาธรกวินศิร ิ คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๖/๒   

๔.   นางวลิาวณัย ์       สลีะพฒัน์         คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนประถมศกึษาปีที&  ๖/๓ 
 

๑๔.๙ ชั gนมธัยมศึกษาปีที' ๑ 
๑.  นางสาวปาณสิรา   ศรปีระมาณ คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๑/๑ 
๒.  นายมงคล           เสมเหลา  คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๑/๑ 
๓.  นางสาวจุฑารัตน,   แกZวเรือง     ครอูตัราจา้ง       ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& 

๑/๑ 
๔.  นางสาวชมพนุูท    โนนทนวงษ ์ คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๑/๒ 
๕.  นายเมษยน         เพญ็ธสิาร  ครอูตัราจา้ง      ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๑/๒ 
๖.  นางสาวมลฤด ี     ศรบุีญเรอืง คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๑/๓ 
๗.  นางสาวศุภกานต ์ จนัทะสอน ครอูตัราจา้ง      ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๑/๓ 

 

๑๔.๑๐ ชั gนมธัยมศึกษาปีที' ๒ 
 ๑.  นางแกว้ตา          โคตรงาม             คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๒/๑   

๒.  นางสาวกนกลดา   วรรณการคณู        คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๒/๑ 
๓.  นายวรีพล           ผาโคตร             คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๒/๑ 
๔.  นายนิลพงษ ์        เอกพนัธุ ์ คร ูคศ. ๒ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๒/๒ 
๕.  นางสาวกญัญานฐั  เมฆพยพั  คร ูคศ. ๒   ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที& ๒/๒  
  

๑๔.๑๑ ชั gนมธัยมศึกษาปีที' ๓ 
 ๑.  นางสาวสาธนี      ภสูนาม       คร ูคศ. ๔ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๓/๑  
 ๒.  นายบรรสทิธิ a       ดลีอ้ม  คร ูคศ. ๓   ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๓/๑  
 ๓.  นายวฒุศิกัดิ a        บุดด ี  ครอูตัราจา้ง ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๓/๑ 
 ๔.  นายพนิิจ            โคตรงาม  คร ูคศ. ๓   ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๓/๒ 

๕.  นางสาววชิดุา       ศรจีนัทร ์ คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๓/๒ 
 

๑๔.๑๒ ชั gนมธัยมศึกษาปีที' ๔ 
 ๑. นางมนสัชนก     กะไรยะ              คร ูคศ. ๒ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๔/๑ 
 ๒. นายภาคภมู ิ      วรจนิดา           ครอูตัราจา้ง ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๔/๑ 



๑๓ 
 

๓  นางเพ็ญพักตร,   จันทระภ ู  คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๔/๒ 

๔. นายวทิพงษ ์      สสีนุาม  ครอูตัราจา้ง ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๔/๒ 
 
๑๔.๑๓ ชั gนมธัยมศึกษาปีที' ๕ 

๑. นายแสนพล       จนัทะภา            คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๕/๑ 
๒. นางสาวสมฤทยั  พทุธมนตส์งิห ์        ครอูตัราจา้ง  ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๕/๑ 
๓. นายจิรายุทธ,      หล`อยดา  คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๔/๒ 

  ๔. นายนิธศิ           กจิขนุทด  คร ูคศ. ๒  ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๕/๒ 

 
 
๑๔.๑๔ ชั gนมธัยมศึกษาปีที' ๖ 
 ๑. นางภทัรานิษฐ ์  นาสนิพรอ้ม  คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๖/๑  
  ๒. นายอนุรทุ      พรมม ี    คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๖/๑ 
 ๓. นางรตันาภรณ์  จาํรสัภมู ิ  คร ูคศ. ๓ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๖/๒ 
 ๔. นายวไิล          พลเสนา  คร ูคศ. ๒ ประจาํชั Tนมธัยมศกึษาปีที&  ๖/๒ 

 

หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
เขา้พบนกัเรยีนในคาบโฮมรมู ดาํเนินการสาํรวจการมาโรงเรยีนของนกัเรยีน (ในกรณีนกัเรยีน

ไมม่าเรยีนเกนิ ๓ วนัใหแ้จง้หวัหน้าสายชั Tน) ตรวจเครื&องแต่งกาย ผม และความสะอาดของเครื&องแต่ง
กาย ตดิตามผลการปฏบิตังิานของเวรประจําวนั  ใหก้ารอบรม ชีTแจงเรื&องที&โรงเรยีนประกาศหรอืขอ
ความร่วมมอื จดัทําเอกสารต่างๆ ธุรการชั Tนเรยีน ประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวเกี&ยวกบัขอ้มลูต่างๆที&
เกี&ยวขอ้งกบันักเรยีน วางแผนและพฒันาห้องเรยีน จดักจิกรรมพเิศษในชั Tนเรยีน สรุปรายงานการ
ปฏบิตังิาน ปัญหาและขอ้เสนอแนะตลอดปี  ปฏบิตังิานอื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 

 
๑๕.. งานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ'นและ งานสิ'งแวดล้อมศึกษา   

๑. นางณฏัฐนนัท ์  นิภาธรกวนิศริ ิ  ประธานกรรมการ 
๒. นางฉว ี  บรรดาศกัดิ a  รองประธานกรรมการ 

          ๓. นายนิธศิ    กจิขนุทด  กรรมการ 
๔. นางมนสัชนก    กะไรยะ   กรรมการ 
๕. นางสาวชมพนุูท  โนนทนวงษ ์  กรรมการ 
๖. นายวไิล  พลเสนา   กรรมการ 
๗. นางสาวจฑุารตัน์    จนัโทร ิ   กรรมการ 
๘. นายนิลพงษ ์  เอกพนัธุ ์   กรรมการ 
๙. หวัหน้าสายชั Tนอนุบาล - มธัยมศกึษาปีที& ๖ กรรมการ 
๑๐. คณะกรรมการสภานกัเรยีน   กรรมการ 
๑๑. นางสาวสธุสิา มณวีงค ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที&และความรบัผดิชอบ 
 วางแผนจัดทําโครงการและดําเนินงาน ดําเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ&นและงาน
สิ&งแวดลอ้มศกึษา ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยในแต่ละกจิกรรม รายงานความกา้วหน้า ประเมนิผล



๑๔ 
 

การดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานประจําปี และดําเนินการตามแผนงานที&กําหนดไว ้รวมทั Tง
ปฏบิตังิานอื&นๆที&ไดร้บัมอบหมาย   
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   
 

๑. กลุ่มงานแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณ   มีขอบข่าย   ดงันีg  
 ๑) งานแผนพฒันาการศกึษา 
 ๒) งานวางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
 ๓) งานการจดัสรรงบประมาณ 
 ๔) การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 
 
 คณะกรรมการ  พิจารณาดาํเนินการในส่วนที'เกี'ยวข้องตามที'ได้รบัมอบหมาย 
  ๑  นายกมลพงษ ์          ทองดนีอก                  ที&ปรกึษา 
  ๒. นางรตันาภรณ์    จาํรสัภมู ิ ประธานกรรมการ 
  ๓. นายอนุรทุ พรมม ี รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายอาํนวย ใดจิcว กรรมการ 
  ๕. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ กรรมการ 
  ๖. นายบรรสทิธิ a ดลีอ้ม กรรมการ 
  ๗. นายนิลพงษ ์ เอกพนัธุ ์ กรรมการ 
  ๘. นางสาวกมลกลัย ์ สตารตัน์ กรรมการ 

 ๙. นางสาวชมพนุูท โนนทนวงษ ์  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวอมรรตัน์ สรุะทพิย ์ กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวรตันา สดุหลกัทอง กรรมการ 
  ๑๒. นายวทิพงษ ์ สสีนุาม กรรมการ 
  ๑๓.  นายบชูติ เพยีสพุรรณ กรรมการและเลขานุการ 
หนZาที่และภาระงาน   

1. ศึกษา วิเคราะห, นโยบาย และกลยุทธ,ของหน`วยงานตZนสังกัด รวมทั้งสภาพปdจจุบันและปdญหา 

ของโรงเรียนเพื่อใชZเปeนขZอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป? และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ป? โดยเนZนการมีส`วนร`วมของ

ผูZเกี่ยวขZอง  ทุกฝjาย 

3. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป? และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ป? ต`อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

๔. แจZงจัดสรรวงเงินและจัดทำขZอตกลงผลผลติใหZหน`วยงานในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ ประจำป?งบประมาณ 

๕. ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ`ายงบประมาณประเภทต`างๆใหZเปeนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป? 

๖. ประสานงานกับงานต`างๆ ในโรงเรียนในการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำป? เพื่อใหZการ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน/  โครงการ และกิจกรรมเปeนไปอย`างถูกตZองตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

กำหนด 



๑๕ 
 

๗. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติประจำป? เสนอ

รายงานผูZบริหารและหน`วยงานที่เกี่ยวขZองต`อไป 

        ๘. ปฏิบัติหนZาที่อื่นๆ ตามที่ไดZรับมอบหมาย 

 
๒. กลุ่มงานการเงินและบญัชี  มีขอบข่าย ดงันีg .- 
 ๑) งานแผนและงบประมาณประจาํปี 
 ๒) งานการเงนิและบญัช ี
 ๓) งานคา่จา้งลกูจา้ง 
 ๔) งานเงนิสวสัดกิารต่าง ๆ 
 คณะกรรมการ  พิจารณาดาํเนินการในส่วนที'เกี'ยวข้องตามที'ได้รบัมอบหมาย 
  ๑.นายกมลพงษ ์            ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรตันาภรณ์ จาํรสัภมู ิ รองประธานกรรมการ 
 ๑) งานแผนและงบประมาณประจาํปี 
                    ๑  นายกมลพงษ ์          ทองดนีอก                  ที&ปรกึษา 
  ๒. นายอนุรทุ พรมม ี ประธานกรรมการ 

๓. นางเพญ็พกัตร ์ จนัทระภ ู  กรรมการ 
๔. นางสาวกมลกลัย ์ สตารตัน์   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒) งานเงินเดือน  
  ๑. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอมรรตัน์  สรุะทพิย ์ กรรมการ 
  ๓. นายบชูติ เพยีสพุรรณ กรรมการ    
        ๓) งานค่าจ้างลกูจ้าง 
  ๑. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอมรรตัน์  สรุะทพิย ์ กรรมการ 
  ๓. นายบชูติ เพยีสพุรรณ กรรมการ   
        ๔) งานเงินสวสัดิการต่าง ๆ 
                    ๑  นายกมลพงษ ์          ทองดนีอก                  ที&ปรกึษา 
  ๒. นางรตันาภรณ์ จาํรสัภมู ิ ประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ กรรมการ 
  ๔. นางสาวอมรรตัน์  สรุะทพิย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หนZาที่และภาระงาน   

๑.   จัดทำหลักฐานการเงินใหZถูกตZองเปeนปdจจุบันเก็บไวZเปeนระเบียบเรียบรZอยและปลอดภัย  

ควบคุมดูแลรับผิดชอบหลกัฐานการเงินต`าง ๆ ทุกรายการใหZเปeนปdจจุบัน 

๒.  จัดเตรียมเอกสารการเงินและการบัญชี  เพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ

การเงินและบัญชีของโรงเรียนประจำวัน 

๓.  การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน  มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บเงิน  โดยปฏิบัติ

ถูกตZองตามระเบียบ  นำส`งใหZผู Zอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนลงนามในรายงานเงินคงเหลือ

ประจำวัน เปeนปdจจุบันทุกวัน 



๑๖ 
 

๔.  การใชZจ`ายเงิน ใหZควบคุมดูแลการใชZจ`ายเงิน  ใหZปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอน  ครบทุกประเภท   

รับผิดชอบการใชZจ`ายเงินต`าง ๆ  

๕.  ควบคุมดูแลการใชZจ`ายเงินงบประมาณ  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และ

การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ  เงินสวัสดิการต`าง ๆ เช`น เงินช`วยเหลือบุตร เงินค`ารักษาพยาบาล 

ตรวจหลักฐานเบิกจ`ายและลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภท 

๖.  ควบคุมดูแลการใชZจ`ายเงิน    ทำทะเบียนคุมการเก็บเงิน  เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน  ทำบัญชี

ควบคุมการใชZใบเสร็จ  เก็บเอกสารการจ`ายตรวจสอบใบสำคัญ ทำสุมดบัญชีเงินสดรายงานเงิน

คงเหลือ รายงานการรับ – จ`ายเงิน  รายงานประเภทเงินคงเหลือ  สมุดคู`มือการเบิกจ`ายเงิน เพื่อ

จ`ายในราชการ  ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  สมุดคู`มือฝาก  

 ๗.  วิเคราะห,รายจ`ายของสถานศึกษา  เพื่อปรับปรุงการใชZจ`ายใหZมีประสิทธิภาพ 

 ๘.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดZรับมอบหมาย 

 
๓. กลุ่มงานพสัดแุละทรพัยสิ์น มีขอบข่ายดงันีg  
 ๑) งานจดัซืTอ/จดัจา้ง พสัด ุครภุณัฑข์องสถานศกึษา 
 ๒) การจดัทาํบญัชพีสัด/ุ ครภุณัฑข์องสถานศกึษา 
 ๓) งานสาํรวจทะเบยีนทรพัยส์นิ 
 ๔) งานซ่อมแซม ปรบัปรงุ 
 คณะกรรมการพิจารณาดาํเนินการในส่วนที'เกี'ยวข้องตามที'ได้รบัมอบหมาย 
  ๑  นายกมลพงษ ์          ทองดนีอก                  ที&ปรกึษา 
  ๒.  นายอาํนวย ใดจิcว  ประธานกรรมการ 
  ๓.  นายนิลพงษ ์ เอกพนัธุ ์ รองประธานกรรมการ 
  ๔.  นายวทิพงษ ์ สนีาม กรรมการ 
  ๕.  นายบชูติ เพยีสพุรรณ กรรมการและเลขานุการ 

๑.ดำเนินการจัดซื้อ  จัดจZาง  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ,  ตรวจรับ  ลงทะเบียนรับผิดชอบ  เก็บรักษา ใหZ

ควบขั้นตอน  ใหZเปeนไปตามระเบียบ  ถูกตZองเรียบรZอยทุกขั้นตอน  ดำเนินการใหZรวดเร็วทันเวลา  

ควบคุมดูแลการจัดซื้อ  จัดจZาง  ใหZเปeนไปโดยประหยัด  ไดZพัสดุที่มีคุณภาพ 

๒.  ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ, และดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชการพัสดุ  

จัดทำบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ,ใหZเปeนปdจจุบัน  ที่ดินและสิ่งปลูกสรZางตZองดำเนินการขึ้น

ทะเบียนที่ราชพัสดุ  หรือมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสรZางไวZที่โรงเรียน  ควบคุมการ

เบิกจ`ายพัสดุ ดำเนินการใหZถูกตZอง ตามระเบียบเปeนปdจจุบันอยู`เสมอ 

๓.  ติดตามการดูแลปรับซ`อมและบำรุงรักษาพัสดุ  จัดใหZมีการวางแผนปฏิบัติการ  มีงานปรับซ`อมไวZ

ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  มีการตั้งงบประมาณค`าใชZจ`ายในการปรับซ`อมและการ 

บำรุงรักษา ควบคุมดูแลใหZมีการปรับซ`อม  และบำรุงรักษาพัสดุเปeนประจำ  มีการดำเนินการแนะนำ

วิธีใชZและปรับซ`อมรักษาพัสดุของโรงเรียน 



๑๗ 
 

๔.  ดำเนินการใหZมีการตรวจสอบประจำป?และจำหน`ายพัสดุ ควบคุมดูแลบัญชีวัสดุ  ทะเบียน

ครุภัณฑ,  รายงานการตรวจรับ – จ`ายพัสดุประจำป?  รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร  หลักฐานการ

อนมุัติจำหน`ายและเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวขZอง ติดตามใหZมีการดำเนินการตรวจสอบพัสด ุ

ประจำป?และตรวจสอบวัสดุถาวร  โดยตZองใหZรายงานทันกำหนด  ดำเนินการจำหน`ายพัสดุตาม

ระเบียบว`าดZวยพัสด ุ

๕.  ดำเนินการจัดทำเอกสาร  แนะนำวิธีใชZ  การปรับซ`อม หรือระเบียบต`าง ๆ ที่จำเปeน  จัดทำแบบ

รายงาน  แบบฟอร,มในการจัดซื้อ  จัดจZาง 

๖.  ดำเนินการใชZบริการดZานวัสดุ  ครุภัณฑ,แก`บุคลากรฝjายต`าง ๆ ในโรงเรียนไดZรวดเร็ว ทัน

กำหนดเวลา 

 ๗.  ควบคุมดูแลการประเมินผลดZานงานพัสด ุ มีการจัดทำขZอมูลสถิติเกี่ยวกับงานพัสด ุ

๘.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดZรบัมอบหมาย 

๔. กลุ่มงานเงินกองทนุเพื'อการศึกษา มีขอบเขต ดงันีg  
 ๑) งานเงนิกองทนุ 
 ๒) งานเงนิบรจิาค 
 คณะกรรมการ พิจารณาดาํเนินการในส่วนที'เกี'ยวข้องตามที'ได้รบัมอบหมาย 
  ๑.   นางรตันาภรณ์ จาํรสัภมู ิ ประธานกรรมการ 
  ๒.   นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.   นางสาวรตันา สดุหลกัทอง กรรมการ 
๕. กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศฝ่ายงบประมาณ มีขอบข่าย ดงันีg  
 ๑) งานประกนัชวีติ  (ประกนัอุบตัเิหตุ)  
 ๒) งานสวสัดกิารต่าง ๆ (สค.สล./ สหกรณ์ออมทรพัย)์ 
 
 คณะกรรมการ  พิจารณาดาํเนินการในส่วนที'เกี'ยวข้องตามที'ได้รบัมอบหมาย 
 ๑) งานประกนัชีวิต   (ประกนัอุบตัเิหตุ)  

    ๑. นางมะลิกา  ไชยเดช   ประธานกรรมการ 

    ๒ นางประภาลักษณ,   ตระกลูเสนาธง  กรรมการ 

    ๓ นางมนัสชนก   กะไรยะ   กรรมการ 

    ๔ นายวไิล   พลเสนา    กรรมการ  

     ๕ นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ                 กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒) งานสวสัดิการต่าง ๆ (สค.สล./ สหกรณ์ออมทรพัย)์ 
  ๑. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางณฐัารชัต ์ เดโชสวสัดิ aเพชร  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวอมรรตัน์  สรุะทพิย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หนZาที่และภาระงาน   

1. ประชาสัมพันธ,การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ใหZความคุZมครองและสิทธิประโยชน,

สูงสุดแกโ̀รงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรีย 



๑๘ 
 

2. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยจัดทำแบบฟอร,มต`าง ๆ เกี่ยวกับการรับค`าสินไหมทดแทนของ

นักเรียน 

ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเปeนหลักฐานในการใหZบริการและการรายงานผล 

๓. ประชาสัมพันธ,ใหZผูZปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนวปฏิบัติ

ในการบริการทั้งที่โรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค`าสินไหมกรณีมีอุบัติเหต ุ

๔. ประสานงานกับผูZปกครองและบริษัทประกันภัยเปeนกรณีพิเศษ เพื่อรับเงินค`าสินไหมทดแทนใน

กรณีเสียชีวิต 

๕. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรใหZความรูZเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก`นักเรยีน

และบุคลากรในโรงเรียน 

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดZรับมอบหมาย 

           ๖ ประสานติดต`อภารกิจ ข`าวสาร สหกรณ,ออมทรัพย, /เงินสวัสดิการของสถานศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดZรบัมอบหมาย 

 

๓.   งานอาหารกลางวัน    

๔.๑ นางวิลาวัลย,         สีละพัฒน,  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนZางาน 

๔.๒ นางรัตนาภรณ,      จำรัสภูม ิ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๓ นางสาวปาณิสรา   ศรีประมาณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๔ นางประภัสสร       ธรรมวงศ,  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและ

เลขานุการ   

หนZาที่และภาระงาน   

๑. ศึกษาและดำเนินการจัดทำสำรับอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อใหZนักเรียน

ไดZรบัคณุภาพ อาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เสนอผูZอำนวยการพิจารณาล`วงหนZารายสัปดาห, 

และประสานแม`ครัวเพื่อจัดรายการ อาหารตามรายการอาหารแต`ละสัปดาห,  

๒. กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันใหZดำเนินไปอย`างมีคุณภาพ เกิดประโยชน,

สูงสุดกับ นักเรียนดZานคุณภาพ ปริมาณอาหารตามหลักโภชนาการ ความสะอาด ปลอดภัยตาม

มาตรฐาน 

๓. จดัทำเอกสารจัดจZางโครงการอาหารกลางวันใหZเปeนปdจจุบัน เพื่อใหZคณะกรรมการดำเนินการ

ตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับในแต`ละวัน  

๔. ประสานคณะกรรมการดำเนนิโครงการอาหารกลางวัน คณะกรรมการตรวจรับเพื่อดำเนินการ

ตามบทบาทหนZาที ่

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดZรับมอบหมาย 

 
 
 
 



๑๙ 
 

๖. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน 
  ๑. นายกมลพงษ ์            ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรตันาภรณ์ จาํรสัภมู ิ รองประธานกรรมการ   
  ๓.  นายอาํนวย ใดจิcว กรรมการ 
  ๔.  นายนิลพงษ ์ เอกพนัธุ ์ กรรมการ 

๕.  นายนิธิศ     กิจขุนทด  กรรมการ 

  ๖.  นายวทิพงษ ์ สนีาม กรรมการ 
  ๗.  นายบชูติ เพยีสพุรรณ กรรมการ 
                     ๘. นางสาวอมรรตัน์  สรุะทพิย ์ กรรมการ 
  ๙. นางสาวรตันา สดุหลกัทอง กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวปาณสิรา ศรปีระมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
  
 คณะกรรมการการบรหิารงานงบประมาณ มหีน้าที& ดงันีT 
 - การเงนิ การบญัช ีการงบประมาณ จดัทําคําสั &งแต่งตั Tงคณะกรรมการการเงนิ จดัทําเบิก
จา่ยเงนิใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ ควบคมุ ตรวจสอบ จดัทาํบญัชใีหเ้ป็นปัจจบุนั จดัทาํงบประมาณ 
 - การพสัดุ จดัทําการจุดซืTอ จดัทําบญัชพีสัดุ และทะเบยีนครุภณัฑ ์จดัวางระบบการยมื การ
เบกิจา่ย การควบคมุพสัด ุใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ จดัทาํคาํสั &งแต่งตั Tงเจา้หน้าที&ที&ตรวจสอบพสัดปุระจาํปี 

 
ฝ่ายงานบคุคล  

๑. ฝ่ายงานบคุคล  
๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก  ประธานกรรมการ 
๒. นางแกว้ตา            โคตรงาม  หวัหน้าฝ่ายบุคคล 
๓. นางสาวกมลกลัย ์  สตารตัน์  หวัหน้างานบุคคล 
๔. นางสาวกุลนทัธรี ์  วริณุปักษ ี  กรรมการ 
๕. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั                              กรรมการและเลขานุการ  

          ๖. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ   
  

หน้าที' 
การจดับุคลากรเขา้ปฏบิตังิาน การพฒันาและธาํรงรกัษาบุคลากร การรกัษาระเบยีบวนิยั   และ
การ 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร  
  

๒. งานวางแผนอตัรากาํลงั 
๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
๒. นางแกว้ตา โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
๓. นางกญัจนา   จนัทะไพร กรรมการ 
๔. นางศศธิร  เขื&อนแกว้ กรรมการ 
๕. นางรตันาภรณ์   จาํรสัภมู ิ กรรมการ 
๖. นางสาวมลฤด ี  ศรบุีญเรอืง กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวกมลกลัย ์  สตารตัน์                            กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ   

        



๒๐ 
 

 หน้าที' 
วเิคราะห์ภารกจิและประเมนิสภาพความต้องการกําลงัคนกบัภารกจิของสถานศกึษา จดัทํา
แผน 

อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขั TนพืTนฐานตามเกณฑ์ที& ก.ค.ศ.กําหนด นําเสนอแผนอตัรากําลงั และ นํา
แผนอตัรากาํลงัของสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ
 

      ๓. งานสรรหา และบรรจ ุ
คณะกรรมการ พิจารณาดาํเนินการในส่วนที'เกี'ยวข้องตามที'ได้รบัมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
๒. นางแกว้ตา โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั                            กรรมการ 
๔. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี กรรมการและเลขานุการ 

          ๕. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน                             กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ  
หน้าที' 

วเิคราะห์ภารกจิและประเมนิสภาพความต้องการกําลงัคนกบัภารกจิของสถานศกึษา จดัทํา
แผน 

อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขั TนพืTนฐานตามเกณฑ์ที& ก.ค.ศ.กําหนด นําเสนอแผนอตัรากําลงั และ นํา
แผนอตัรากาํลงัของสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ

      ๔.  งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานคณะกรรมการ พิจารณาดาํเนินการในส่วน

ที'เกี'ยวข้องตามที'ได้รบัมอบหมาย 

๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
๒. นางแกว้ตา โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
๓. นางศศธิร   เขื&อนแกว้  กรรมการ 
๔. นางรตันาภรณ์   จาํรสัภมู ิ กรรมการ 
๕. หวัหน้าสายชั Tน  กรรมการ 
๖. หวัหน้ากลุม่สาระทกุกลุม่สาระฯ กรรมการ 

          ๗. นางกญัญาณฐั  เมฆพยพั  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ   
 

หน้าที' 
    จดัโครงสรา้งการบรหิารบุคลากรใหเ้ป็นระบบ ปฐมนิเทศเกี&ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบการ
ปฏบิตัิงานในโรงเรยีน  กําหนดบทบาทหน้าที&ของบุคลากรแต่ละคนให้ชดัเจน มอบหมายงานตาม
ความรูค้วามสามารถของบุคลากร และ ควบคุม กํากบั ตดิตามและนิเทศบุคลากรใหป้ฏบิตังิานเต็ม
ความสามารถและ เป็นไปตามกฎระเบยีบ วนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
  
     
 
 



๒๑ 
 

  ๕.  งานวินัยและการรกัษาวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 

๒. นางแกว้ตา โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั                            กรรมการ 
๔. นางอมรรตัน์   สรุะทพิย ์ กรรมการ 
๕. นางสาวกมลกลัย ์ สตารตัน์ กรรมการและเลขานุการ 

          ๖. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ   
 

หน้าที' 

จดัรวบรวมเอกสารเกี&ยววนิยัและการรกัษาวนิยัของขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

และจดัทาํแฟ้มขอ้มลูเกี&ยวกบัการทาํผดิเกี&ยวกบัวนิยัของขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน และ

จดัทาํรายงานสรปุผล เสนอต่อผูบ้รหิาร  
 

     ๖.  งานการจดัระบบทะเบยีนประวติัและเครื'องราชอิสริยาภรณ์  
 ๑. นางแกว้ตา           โคตรงาม ประธาน 

๒. นางสาวกมลกลัย ์  สตารตัน์                            กรรมการ 
๓. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั        กรรมการ                     

 ๔. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี กรรมการและเลขานุการ 
          ๕. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน                            กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ  
  

หน้าที' 
 การจดัทําและเกบ็รกัษาทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาและลูกจา้ง 
จดัทาํทะเบยีนประวตัขิองขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา จาํนวน ๒ ฉบบั ใหฝ่้ายบุคคล เกบ็
ไว ้จาํนวน ๑ ฉบบั และสง่ใหเ้จา้ของประวตัเิกบ็รกัษาไว ้จาํนวน ๑ ฉบบั และถา้มกีารเปลี&ยนแปลง ให้
บนัทกึขอ้มลูเพิ&มเตมิลงในทะเบยีนประวตัโิดยใหข้อ้มลูเป็นปัจจบุนั ตรวจสอบผูม้คีณุสมบตัคิรบ สมควร
ไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื&องราชอิสริยาภรณ์ ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
เครื&องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญจกัรพรรดมิาลาแก่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสงักดั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามระเบยีบกําหนด  จดัทะเบยีนผูไ้ดร้บัครื&องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญ
จกัรพรรดมิาลา เครื&องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคณุาภรณ์ และผูค้นืเครื&องราชอสิรยิาภรณ์ 
 

 ๗.  งานการประเมินเพื'อขอเลื'อนตาํแหน่ง และวิทยฐานะ 
 ๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแกว้ตา  โคตรงาม  รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี  กรรมการ 
 ๕. นางสาวชมพนุูท        โนนทนวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที' 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารเกี&ยวกับการขอเลื&อนวิทยฐานะ ส่งเสริม 

สนบัสนุน  
การประเมนิเพื&อขอเลื&อนวทิยฐานะของบุคลากร จดัทาํรายงานรายชื&อครผููย้ ื&นคาํขอเพื&อเลื&อน 
วทิยฐานะสง่สาํนกัการศกึษา เทศบาลนครขอนแก่น 
 



๒๒ 
 

    ๘.  งานระบบควบคมุภายใน และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
 ๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแกว้ตา  โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั                            กรรมการ 

๔. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี กรรมการ  
          ๕. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน                กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ   
 

หน้าที' 
ประชาสมัพนัธ ์ ขอ้มลู ขา่วสาร อาํนวยความสะดวก สนบัสนุน ชว่ยเหลอื และดาํเนินการ 

เกี&ยวกบัการยื&นขอใบประกอบวชิาชพีคร ู การทาํบตัรประจาํตวั ในการจดัทาํเอกสารที&ใช้
ประกอบการขอใบประกอบวชิาชพีคร ูการทาํบตัรประจาํตวั และเอกสารอื&นๆที&เกี&ยวขอ้งใหค้รผููท้ ี&
มคีวามประสงคจ์ะยื&นขอใบประกอบวชิาชพี การทาํบตัรประจาํตวั และอื&นๆ 

 

 ๙.  งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๑. นางรตันาภรณ์   จาํรสัภมู ิ ประธานกรรมการ 

๒. นางแกว้ตา โคตรงาม กรรมการ 
๓. นางสาวสธุสิา  มณวีงค ์ กรรมการ  

 ๔. นางปาณสิรา    ศรปีระมาณ  กรรมการและเลขานุการ   
 ๕. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

หน้าที' 
จดับุคลากรเขา้ปฏบิตังิาน เขา้รบัการอบรม  สมัมนา และพฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถภาพสงูขึTน
จดั 

ทศันศกึษาดงูาน เพื&อเพิ&มพนูความรู ้ประสบการณ์ กาํหนดความตอ้งการของบุคลากร ควบคมุ ตดิตาม 
นิเทศบุคคลากรประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร และงานอื&นๆ ที&ไดร้บัมอบหมาย 
  

  
๑๐  งานการลาและศึกษาต่อ 
 ๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแกว้ตา           โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั กรรมการ 

๔. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี กรรมการ 
๕. นางศศธิร   เขื&อนแกว้ กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน                กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ  
หน้าที' 

 จดัทาํคูม่อืระเบยีบปฏบิตักิารลาราชการ ชีTแจงระเบยีบปฏบิตักิารลาราชการ ใหบุ้คลากรทุกคน
ทราบ จดัทําแบบฟอร์ม และสําเนาใบลา ไว้ให้บรกิาร นําเสนอใบลาของบุคลากร ต่อผู้บรหิารเพื&อ
พจิารณาลงนาม อนุมตักิารลา จดัทาํบนัทกึสถติกิารลาของบุคลากร สรปุขอ้มลูการลา ประจาํเดอืน ครึ&ง
ปี และประจาํปี และจดัทาํหนงัสอืรายงานการลาของบุคลากรประจาํเดอืน สง่ต่อผูบ้รหิารโรงเรยีน และ
สาํนกัการศกึษา เทศบาลนครขอนแก่น 
 
 



๒๓ 
 

 ๑๑.  งานการสร้างขวญัและกาํลงัใจ 
 ๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแกว้ตา          โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประภาลกัษณ์   ตระกลูเสนาธง กรรมการ 
 ๔. นางศศธิร    เขื&อนแกว้ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน                กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

หน้าที' 
 ประสานงาน กาํหนดวนัการประชมุ จดัเตรยีมเอกสารการประชมุ บนัทกึการประชมุ สรปุ
รายงานการประชมุ นําเสนอรายงานการประชมุ และทกุสว่นที&เกี&ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย
  

๑๒.  งานการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานอื'นๆ 
 ๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแกว้ตา           โคตรงาม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายแสนพล   จนัทะภา กรรมการ 
 ๔. นางสาวทองใส   คาํม ี  กรรมการ 
 ๕. นายนิธศิ    กจิขนุทด  กรรมการ 

๖. นางสาวกญัญาณฐั   เมฆพยพั กรรมการและเลขานุการ  
 ๗. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

หน้าที' 
 ประสานงาน จดัเตรยีมเอกสารขอ้มลู เอกสารต่างที&เกี&ยวขอ้งในการประเมนิ เขา้รายงานการ
ประเมนิต่อคณะกรรมการ สรปุรายงานการประเมนิ นําเสนอสรปุรายงานผลการประเมนิ และทกุสว่นที&
เกี&ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 
๑๓. งานการเลื'อนเงินเดือน 

๑. นายกมลพงษ ์  ทองดนีอก  ประธานกรรมการ 
๒. นางแกว้ตา โคตรงาม  รองประธานกรรมการ 
๓. คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  กรรมการ 
๔. หวัหน้าสายชั Tน   กรรมการ  
๕. หวัหน้ากลุม่สาระทกุกลุม่สาระฯ  กรรมการ 
๖. นางสาวกมลกลัย ์ สตารตัน์  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที' 
ออกคาํสั &งแต่งตั Tงคณะกรรมการพจิารณาความดคีวามชอบตามกฎก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเลื&อน 

เงนิเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา พจิารณาการเลื&อนขั Tนเงนิเดอืน
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากรณสีั &งไมเ่ลื&อนเงนิเดอืนใหแ้ก่ขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาในสถานศกึษาตอ้งชีTแจงเหตุใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาดงักลา่วทราบ
กรณเีลื&อนเงนิเดอืนกรณพีเิศษแก่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหร้ายงานไปยงัสาํนกังาน
การศกึษาเทศบาลนครขอนแก่นเพื&อจดัเกบ็ขอ้มลูลงในทะเบยีนประวตัต่ิอไป 
 



๒๔ 
 

๑๔. การพฒันาบคุลากร 

          ๑. นางแกว้ตา           โคตรงาม                               ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกมลกลัย ์ สตารตัน์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี  กรรมการ  
๔. นางกญัญาณฐั เมฆพยพั  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวศุภกานต ์ จนัทะสอน  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที'  

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิตักิารประจาํปี  

2. สาํรวจความตอ้งการในการพฒันาครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

3. จดัทาํแผนพฒันาตนเองของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันา 

5. จดัทาํแฟ้มบุคลากรในโรงเรยีน 

6. ตดิตาม ประเมนิผล สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอผูอ้าํนวยการ  

7. งานอื&นๆ ที&ไดร้บัมอบหมาย 

 

ฝ่ายบริหารทั 'วไป 

 ๑. ฝ่ายบริหารทั 'วไป 
 ๑. นายอนุวตัร  เจอืจนัทร ์                       ที&ปรกึษา 

๒. นางศศธิร  เขื&อนแกว้                                   หวัหน้าฝ่ายบรหิารทั &วไป 
๓. นางกญัญาณฐั เมฆพยบั                                หวัหน้างานธรุการและสารบรรณ 
๔. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี     กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวศุภกานต ์จนัทะสอน     กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
    หน้าที' 
ชว่ยผูบ้รหิารศนูยฯ์ บรหิารงานฝ่ายบรหิารงานทั &วไป ใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิและ 

วตัถุประสงคท์ี&กาํหนดไว ้ใหด้าํเนินไปดว้ยความถกูตอ้ง เรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล 
วางแผน/กาํกบั/ดแูล/นิเทศ/ตดิตามและแกไ้ขปัญหา พฒันาคณุภาพงาน สนบัสนุน การปฏบิตังิานของ 
บุคลากรในฝ่ายบรหิารงานทั &วไป ในดา้นทรพัยากรและขวญักาํลงัใจ วนิิจฉยั สั &งการ ตามภาระงานที& 
ไดร้บัมอบหมาย ประเมนิผล สรปุผล และรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี ปฏบิตังิานอื&นๆ ที&ไดร้บั 
 มอบหมาย 

๒ งานธรุการและสารบรรณ  
๑. นางกญัญาณฐั เมฆพยพั                              หวัหน้างานธรุการและสารบรรณ 
๒. นางสาวกุลนทัธรี ์ วริณุปักษ ี                        กรรมการ 
๓. นางสาวศุภกานต ์จนัทะสอน                         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที' 

๑.  รบั-สง่เอกสาร  ลงทะเบยีนหนงัสอืเขา้ – ออก จดัสง่หนงัสอื เขา้หรอืเอกสารใหห้น่วยงาน
หรอืบุคคลที&เกี&ยวขอ้ง 
 ๒.  จดัทาํคาํสั &งและจดหมายเวยีนเรื&องต่าง ๆ เพื&อแจง้ใหก้บัครแูละผูเ้กี&ยวขอ้งไดร้บัทราบ 
 ๓.  เกบ็ หรอืทาํลายหนงัสอื เอกสารต่าง ๆตามระเบยีบงานสารบรรณ 



๒๕ 
 

 ๔.  รวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั &ง และวธิปีฏบิตัทิี&เกี&ยวขอ้งให้
เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ และเวยีนใหผู้ท้ี&เกี&ยวขอ้งทราบ 
 ๕.  รา่งและพมิพห์นงัสอืออก หนงัสอืโตต้อบถงึสว่นราชการ และหน่วยงานอื&น  
 ๖.  ตดิตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัทางโรงเรยีนและเกบ็รวบรวมเพื&อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการอา้งองิ  
 ๗.  ประสานงานการจดัสง่จดหมาย ไปรษณยี ์พสัดแุละเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
 ๘. เป็นที&ปรกึษาของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารทั &วไปในเรื&องงานสารบรรณ 
 ๙. ควบคมุการรบั – สง่ หนงัสอืของโรงเรยีน (E – Office) 
 ๑๐. บรกิารทางจดหมายและสิ&งตพีมิพท์ี&มมีาถงึโรงเรยีน 
 ๑๑. จดัหนงัสอืเขา้แฟ้มเพื&อลงนาม 
 ๑๒. ปฏบิตัหิน้าที&อื&นๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
 ๑๓. งานเลขานุการการประชมุครโูรงเรยีน 

 

๓.  งานอาคารสถานที'และแหล่งเรียนรู้ 
๑. นายนิธศิ    กจิขนุทด     ประธานกรรมการ 
๒. นางณฐันนัท ์           นิภาธนกวนิศริ ิ    รองประธานกรรมการ   
๓. นายวไิล  พลเสนา     กรรมการ 
๔. นายจริายทุธ ์  หลอ่ยดา     กรรมการ 
๕. นายภาคภมู ิ  วรจนิดา     กรรมการ 
๖. นายวฒุศิกัดิ a   บุดด ี       กรรมการ   
๗. นางสาวเดอืนเพญ็   ศรวีงษ ์       กรรมการ 
๘. นายนิลพงษ ์  เอกพนัธุ ์      กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

          ๙. นางสาวสมฤทยั   พทุธมนตส์งิห ์      กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
หน้าที' 

วางแผนกําหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบตัิงานด้านอาคารสถานที& และสภาพ 
แวดลอ้มที& 

ชดัเจน จดัทาํ ดแูล รกัษา จดับรรยากาศภายในศนูยฯ์ ใหม้บีรรยากาศที&ด ีเหมาะสมในการจดัการเรยีน
การสอน กาํกบั ตดิตาม ควบคมุ ดแูล มอบหมายงานแก่นกัการหรอืบุคลากรที&เกี&ยวขอ้งใหด้าํเนินงานที&
รบัผดิชอบหรอืตามที&ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

     ๔  งานกิจการนักเรียน 
๑. นายพนิิจ   โคตรงาม     ประธานกรรมการ  
๒. นางมนสัชนก  กะไรยะ                       รองประธานกรรมการ 
๓. นายวไิล  พลเสนา      กรรมการ   
๔. นายวทิพงษ ์  สสีนุาม           กรรมการ 
๕. นายวฒุศิกัดิ a   บุดด ี           กรรมการ 
๖. นายบรรสทิธิ a  ดลีอ้ม       กรรมการ 
๗. นางกนกลดา  วรรณการคนู      กรรมการ 
๘. ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื/เนตรนารทีกุนาย     กรรมการและเลขานุการ 
 



๒๖ 
 

หน้าที' 
         วางแผนกําหนดการปฏบิตังิานสภานักเรยีน ใหค้ําปรกึษา กํากบั ตดิตาม ควบคุม ดูแล การ
ทาํงานของสภานกัเรยีน และสว่นที&เกี&ยวขอ้ง เพื&อใหด้าํเนินงานที&รบัผดิชอบหรอืตามที&ไดร้บัมอบหมาย
เป็นไปดว้ยความสาํเรจ็ เรยีบรอ้ย บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 ๕.  งานสมัพนัธช์มุชนและบริการสาธารณะ 
๑. นายแสนพล   จนัทะภา     ประธานกรรมการ 
๒. นายวไิล    พลเสนา     รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางฉววีรรณ   ธรรมแสง                        กรรมการ 
 ๔. นางณฐัารชัต ์           เดโชสวสัดิ aเพชร          กรรมการ 
 ๕. นางสาววชิดุา           ศรจีนัทร ์   กรรมการ 
 ๖. นางมนสัชนก  กะไรยะ                      กรรมการ 
  ๗. นางกญัญาณฐั เมฆพยพั   กรรมการ 
 ๘. นางสาวอรสิา พรมจรรย ์   กรรมการ 
 ๙. นางสาวเดอืนเพญ็    ศรวีงษ ์     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสมฤทยั พทุธมนตส์งิห ์    กรรมการ 
 ๑๑. นายวทิพงษ ์  สสีนุาม     กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวศุภกานต ์ จนัทะสอน    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวจฑุารตัน์ แกว้เรอืง    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวรตันา   สดุหลกัทอง    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวทองใส คาํม ี     กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๖. นายนิลพงษ ์ เอกพนัธ ์    กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

         หน้าที' 

๑. กาํหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดาํเนินการประชาสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย  และจดุประสงคข์องโรงเรยีน 
  ๒. ประสานงาน รว่มมอืกบักลุม่สาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรยีนในการดาํเนินงานดา้น
ชมุชน 
  ๓. ตอ้นรบัและบรกิารผูม้าเยี&ยมชมหรอืดงูานโรงเรยีน 
  ๔. ตอ้นรบัและบรกิารผูป้กครองหรอืแขกผูม้าตดิต่อกบันกัเรยีนและทางโรงเรยีน 
  ๕. ประกาศขา่วสารของกลุม่สาระฯ หรอืขา่วทางราชการใหบุ้คลากรในโรงเรยีนทราบ 
  ๖. ประสานงานดา้นประชาสมัพนัธท์ั Tงในและนอกโรงเรยีน 
  ๗. เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัพธิกีารหรอืพธิกีรในงานพธิกีารต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
  ๘. เผยแพรก่จิกรรมต่าง ๆ และชื&อเสยีงของโรงเรยีนทางสื&อมวลชน 
  ๙. จดัทาํเอกสาร – จลุสารประชาสมัพนัธเ์พื&อเผยแพรข่า่วสาร  รายงานผลการปฏบิตังิานและ
ความเคลื&อนไหวของโรงเรยีนใหน้กัเรยีนและบุคลากรทั &วไปทราบ 
  ๑๐. รวบรวม  สรปุผลและสถติต่ิาง ๆ เกี&ยวกบังานประชาสมัพนัธแ์ละจดัทาํรายงานประจาํปี
ของงานประชาสมัพนัธ ์
  ๑๑. ปฏบิตัหิน้าที&อื&น ๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 
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๖. งานพฒันาเครือข่าย ข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑. นายบรรสทิธิ a  ดลีอ้ม              ประธานกรรมการ 
๒. นางสภุสัสร  รนุรกัษา   รองประธานกรรมการ 
๓. นายอนุรทุ            พรมม ี     กรรมการ 
๔. นางกญัญาณฐั  เมฆพยพั    กรรมการ 

 ๕. นางสาวสธุสิา มณวีงศ ์    กรรมการ 
 ๖. นางสาวชมพนุูช โนนทนวงษ ์    กรรมการ 
 ๗. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน    กรรมการ 
 ๘. นางสาวจฑุารตัน์ แกว้เรอืง    กรรมการ 
          ๙. นายนิลพงษ ์  เอกพนัธ ์   กรรมการ 
 ๑๐. นางฉว ี   บรรดาศกัดิ a    กรรมการและเลขานุการ   
          ๑๑. นางสาวสมฤทยั พทุธมนตส์งิห ์    กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
หน้าที' 

๑.  วางแผนงาน/โครงการ และจดัทรพัยากรที&ใชใ้นงานระบบสารสนเทศของโรงเรยีน 
๒.  ประสานงานดา้นความรว่มมอืเกี&ยวกบัขอ้มลูกบังานต่าง ๆ  เพื&อรวบรวมและจดัระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศที&ถกูตอ้งเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
๓.  รวบรวมขอ้มลูเกี&ยวกบันโยบายของโรงเรยีน  เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษาเผยแพร ่อยูเ่สมอ 
๔.  จดัทาํเอกสารเผยแพรข่อ้มลู สารสนเทศของโรงเรยีนทาง เวปไซด ์Facebook  
๕.  ประเมนิ สรปุ รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีการศกึษา 
๖.  ปฏบิตัหิน้าที&อื&น ๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย 

 
๗.  งานประชาสมัพนัธ ์  

๑. นายจริายทุธ ์  หลอ่ยดา    ประธานกรรมการ 
๒. นายพนิิจ    โคตรงาม    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสาวชมพนุูช โนนทนวงษ ์    กรรมการ 
 ๔. นางสาวสธุสิา  มณวีงศ ์    กรรมการ 
 ๕. นางสาวกุลนทัธรี ์  วริณุปักษ ี    กรรมการ 
 ๗. นางมลฤด ี   ศรบุีญเรอืง    กรรมการและเลขานุการ   
 ๘. นางสาวสมฤทยั   พทุธมนตส์งิห ์              กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 ๙. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน     กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 หน้าที' 

วางแผนการปฏบิตักิารบรหิารจดัการงานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน ดาํเนินการประชาสมัพนัธใ์น
ระบบโซเชี&ยลรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ไลน์  เฟสบุ๊ค เวป็ไซต์ หรอือื&นๆ และใหพ้ฒันาขอ้มูลกจิกรรมของ
โรงเรยีนที&ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นปัจจุบนัเสมอ ต้อนรบัและบรกิารผู้มาเยี&ยมชมหรอืดูงานโรงเรยีน 
ตอ้นรบัและบรกิารผูป้กครองหรอืแขกผูม้าตดิต่อกบันกัเรยีนและทางโรงเรยีน ประกาศขา่วสารของกลุม่
สาระฯ หรอืข่าวทางราชการใหบุ้คลากรในโรงเรยีนทราบ ประสานงานดา้นประชาสมัพนัธ์ทั Tงในและ
นอกโรงเรียน เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
เผยแพรก่จิกรรมต่าง ๆ และชื&อเสยีงของโรงเรยีนทางสื&อมวลชน จดัทาํเอกสาร – จลุสารประชาสมัพนัธ์
เพื&อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏบิตัิงานและความเคลื&อนไหวของโรงเรยีนให้นักเรยีนและ



๒๘ 
 

บุคลากรทั &วไปทราบ รวบรวม  สรุปผลและสถติต่ิาง ๆ เกี&ยวกบังานประชาสมัพนัธ์และจดัทํารายงาน
ประจาํปีของงานประชาสมัพนัธ ์และปฏบิตัหิน้าที&อื&น ๆ ตามที&ไดร้บัมอบหมาย  
 
๘.  งานปฏิคม 
 ๑.  นางประภสัสร ธรรมวงษ ์      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางมนสัชนก กะไรยะ       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางบุญโฮม  อมรเลศิเรอืงศร ี      กรรมการ  
 ๕.  นางสาวอรสิา พรมจรรย ์      กรรมการ 
 ๖.  นางสาวเดอืนเพญ็     ศรวีงษ ์      กรรมการ 
 ๗.  นางสาวสมฤทยั พทุธมนตส์งิห ์      กรรมการ 
 ๗.  นางสาวรตันา    สดุหลกัทอง      กรรมกา 
 ๗.  นายวทิพงษ ์ สสีนุาม                           กรรมการ 
 ๘.  นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี      กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน        กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวจฑุารตัน์  แกว้เรอืง      กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 หน้าที' 

วางแผนกําหนดงานปฏคิม จดัหา จดัเตรยีม อาหาร อาหารว่างและเครื&องดื&ม ใหบ้รกิารแก่ผูท้ี&
เขา้ร่วมงาน/กจิกรรม อย่างทั &วถงึ กํากบั ตดิตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่บุคลากรที&เกี&ยวขอ้ง
ใหด้าํเนินงานที&รบัผดิชอบหรอืตามที&ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

     ๙.  งานอนามยัในโรงเรียน 
 ๑. นางประภาลกัษณ์   ตระกลูเสนาธง      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวลิาวณัย ์ สลีะพฒัน์               รองประธาน 
 ๓.  นางสาววนัด ี  ประแดงปยุ      กรรมการ 
 ๔.  นางอุไรรตัน์  นุรติานนท ์      กรรมการ   
 ๕.  นางสาวบุญโฮม   อมรเลศิเรอืงศร ี      กรรมการ 
 ๖.  นางกนกลดา   วรรณการคนู      กรรมการ 
 ๗.  นางธนาภา   พศินุย       กรรมการ 
.   ๘.  นางสาวประภสัสร ธรรมวงษ ์      กรรมการ 
 ๙.  นางแกว้ตา   โคตรงาม      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.นางสาววาร ี    พพิธิพงษพ์ฒัน์               กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 หน้าที' 

วางแผนกาํหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏบิตังิานดา้นการสง่เสรมิสขุภาพของนกัเรยีน 
ในดา้นการปฐมพยาบาล การป้องกนัโรคระบาดต่างๆ เชน่ ไขเ้ลอืดออก อุจจาระรว่ง ไขห้วดั ฯลฯ การ
ดแูลสขุภาพในชอ่งปาก การดแูลและป้องกนัการเกดิเหา การตรวจสขุภาพประจาํปี การสรา้งภมูคิุม้กนั
โรค  (ฉีดวคัซนี) การดแูลและป้องกนัภาวะโภชนาการของนกัเรยีน การสรา้งเสรมิสขุลกัษณะนิสยั โดย
การกาํกบั ตดิตาม ควบคุม ดแูล เพื&อใหก้ารดาํเนินงานที&รบัผดิชอบ ตามที&ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ย
ความสาํเรจ็เรยีบรอ้ย 

  



๒๙ 
 

๑๐.  งานปกครองและป้องกนัสารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา 
 ๑. นายแสนพล  จนัทะภา                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิธศิ  กจิขนุทด                          รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวทองใส          คาํม ี                              กรรมการ 
 ๔. นางสาวสมฤทยั  พทุธมนตส์งิห ์                    กรรมการ 
 ๕. นายวทิพงษ ์  สสีนุาม                             กรรมการ 
 ๖. ครปูระจาํชั Tนทกุคน                   กรรมการ 
          ๗. นางสาวประภสัสร ธรรมวงษ ์        กรรมการ 
          ๘. นางสาวกมลกลัย ์       สตารตัน์                           กรรมการ 
          ๙. นางสาวชมพนุูช โนนทนวงษ ์         กรรมการ 
          ๑๐. นางสาวสธุสิา มณวีงศ ์         กรรมการ 
 ๑๑. นายอนุรทุ  พรมม ี                              กรรมการ/เลขานุการ 
 
  หน้าที' 
 วางแผนปฏบิตักิาร ควบคมุ ป้องกนั ใหค้าํปรกึษาเกี&ยวกบัสารเสพตดิใหโ้ทษในสถานศกึษา 
รณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่นกัเรยีน เรื&อง โทษของสารเสพตดิทกุชนิด เฝ้าระวงั และป้องกนัไมใ่หน้กัเรยีน ใช้
สารเสพตดิ และเขา้ไปยุง่เกี&ยวกบัสารเสพตดิใดๆ เพื&อความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิและอนาคตของ
นกัเรยีน และบุคคลอื&นที&เกี&ยวขอ้ง และชมุชน ต่อไป 

 ๑๑.  งานสหการโรงเรียน 
 ๑. นางวลิาวณัย ์           สลีะพฒัน์                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณฐันนัท ์           นิภาธนกวนิศริ ิ                   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกมลกลัย ์       สตารตัน์                            กรรมการ 
 ๔. นางสาวศุภกานต ์      จนัทะสอน                           กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที' 
 วางแผนการปฏบิตักิารบรหิารจดัการงานสวสัดกิาร (สหการโรงเรยีน) จดัซืTอสนิคา้ จดัวาง จดั
รา้น เพื&อใหพ้รอ้มในการใหบ้รหิารลกูคา้อยา่งสมํ&าเสมอ จดัทาํบญัชรีายรบั-รายจา่ย ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
รายงานสรปุยอดรายรบั-รายจา่ย ผลกาํไร และปันผลสมาชกิ เมื&อสิTนปีการศกึษา ดว้ยความบรสิทุธิ a
ยตุธิรรม 
 

๑๒.  งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. นางสาวสาธนี ภสูนาม                           ประธานกรรมการ 
 ๒. นายแสนพล   จนัทะภา                          รองประธานกรรมการ 
 ๓. ครปูระจาํชั Tนทกุคน                                  กรรมการ 
 ๔. นางสาวทองใส            คาํม ี                              กรรมการ 
 ๕. นางสาวกนกลดา วรรณการคณู                     กรรมการ/เลขานุการ   
 ๖. นางฉว ี    บรรดาศกัดิ a                       กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 หน้าที' 



๓๐ 
 

 วางแผนจดัทาํโครงการและดาํเนินงาน ระบบชว่ยเหลอืนกัเรยีน ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย
ในแต่ละกจิกรรม รายงานความกา้วหน้า ประเมนิผลการดาํเนินงาน รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 
และดาํเนินการตามแผนงานที&กาํหนดไว ้รวมทั Tงปฏบิตังิานอื&นๆที&ไดร้บัมอบหมาย   

๑๓. งานสวสัดิภาพการจราจร 
 ๑. นายนิธศิ           กจิขนุทด                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิลพงษ ์          เอกพนัธ ์                        รองประธานกรรมการ 
 ๓. ครเูวรประจาํวนั  กรรมการ 
          ๔.  นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
 ๕. นางสาวทองใส คาํม ี กรรมการและเลขานุการ   
  
 หน้าที' 

วางแผนกําหนดการปฏบิตังิานของนักเรยีนอาสาจราจร ใหค้าํปรกึษา กํากบั ตดิตาม ควบคุม 
ดูแล การปฏบิตังิานการจราจรของนักเรยีนอาสาจราจร และส่วนที&เกี&ยวขอ้ง เพื&อให้ดําเนินงานที&
รบัผดิชอบหรอืตามที&ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยปลอดภยั สาํเรจ็ เรยีบรอ้ย บรรลุตามวตัถุประสงค ์

๑๔. งานยานพาหนะ 

 ๑. นายนิลพงษ ์   เอกพนัธ ์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวไิล  พลเสนา รองประธาน 
 ๓. นายคาํรณ    โรจน์หริญักุล กรรมการ   
 ๔. นายชมุพร   นามเหงา้ กรรมการ  
 ๕. นางสาวกุลนทัธรี ื วริณุปักษ ี กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวศุภกานต ์  จนัทะสอน      กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 
 หน้าที' 

  ๑. จดัทาํแผนงาน / โครงการ เกี&ยวกบัการจดัหา   บาํรงุรกัษา   การใหบ้รกิารยานพาหนะแก่
คณะครแูละบุคลากรของโรงเรยีนตลอดจนกาํหนดงบประมาณเสนอขออนุมตั ิ          
  ๒. กาํหนดหน้าที&ความรบัผดิชอบ  ใหค้วามรู ้พนกังานขบัรถ   ตลอดจนพจิารณา จดัและ
ใหบ้รกิารพาหนะแก่บุคลากร 
  ๓. กาํกบั ตดิตาม จดัทาํขอ้มลู สถติ ิการใช ้และใหบ้รกิารยานพาหนะของโรงเรยีน 
  ๔. กาํหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบาํรงุ เพื&อใหพ้าหนะใชก้ารได ้และปลอดภยัตลอดเวลา  ให้
คาํแนะนํา เสนอผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ
  ๕. ประเมนิสรปุผลการดาํเนินงานประจาํปี 
  ๖. ปฏบิตัหิน้าที&อื&น ๆ ตามที&ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

๑๕. งานกองทนุกู้ยืมการศึกษา (กยศ.) 

 ๑. นางภทัรานิษฐ ์ นาสนิพรอ้ม ประธานกรรมการ  
 ๒. นางปาณสิรา  ศรปีระมาณ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรตันาภรณ์         จาํรสัภุม ิ กรรมการ 
 ๔. นางมลฤด ี  ศรบุีญเรอืง  กรรมการและเลขานุการ 



๓๑ 
 

  
หน้าที' 
 ๑. จดัทาํแผนงาน / โครงการ เกี&ยวกบัการจดัหาทนุ   เพื&อใหบ้รกิารแก่นกัเรยีน ตลอดจน
กาํหนด   งบประมาณเสนอขออนุมตั ิ          
  ๒. กาํหนดการสอบคดัเลอืกและพจิารณา นกัเรยีนที&มคีณุสมบตัติรงในการรบัทนุ 
  ๓. กาํกบั ตดิตาม จดัทาํขอ้มลู สถติ ิการรบัและใชท้นุคนื ของนกัเรยีน  

๔. กาํหนดแผนการตรวจสอบ นิเทศ ตดิตาม  ใหค้าํแนะนําแก่นกัเรยีนทนุ   
๕. ประเมนิสรปุผลการดาํเนินงานประจาํปี แลว้เสนอรายงานความกา้วหน้าต่อผูบ้รหิาร 

  ๖. ปฏบิตัหิน้าที&อื&น ๆ ตามที&ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
  
 

 ทั TงนีT ตั Tงแต่วนัที&   ๙   เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป 
 
   สั &ง ณ วนัที&   ๙   เดอืน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
    (นายบุญธรรม  โบราณมลู) 
               ผูอ้าํนวยการ โรงเรยีนเทศบาลบา้นสามเหลี&ยม 
 


