
                                                           
 

คําส่ังโรงเรยีนบานคายวิทยา  
ที่   50/2562 

เร่ือง แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ราชการ ประจําปการศึกษา 2562 
 

 เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ           
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา       
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงานของ
โรงเรียนบานคายวิทยา ประจําปการศึกษา 2561    ดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารตาง ๆ วางแผนการปฏิบัตงิานตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน  
เพ่ือใหเกิดผลดีและมีประสทิธิภาพ   ประกอบดวย 
 1. นายนพดล   กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภชยั   ถิ่นชีลอง   ครู           รองประธานกรรมการ 
 3. นายสามารถ  ขามจัตุรัส   ครู            กรรมการ 
 4. นายนิวัฒน   ขวัญบุญจนัทร  ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายทวีศักด์ิ   พงศดวง   ครู           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

 หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  คือ  นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย   ตําแหนง  ครู  

 รองหัวหนากลุมบริหารวิชาการ  คือ  นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ตําแหนง  ครู  

 1. คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ  มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนาํ อํานวยความสะดวก         
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการ  วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของโรงเรียน และประสานงานกับกลุมบริหารอื่น ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
 1. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นายเฉลมิพล  ตามเมืองปก   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวปทมาพร   บํารุงภักด์ิ  ครู  กรรมการ 
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 4. นางสุทิศา  ตอสกลุ   ครู  กรรมการ 
 5. นางรัชน ี  กมลเพชร    ครู  กรรมการ 



 6. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการ   
 7. นางสาวนรินทิพย   หวะสุวรรณ               ครูผูชวย  กรรมการ 
 8. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ   กรรมการ 
 9. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   ครู           กรรมการและเลขานุการ 
 10.  นางธิดารัตน  นิยมถิ่น   ครู           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีหนาที่รับผิดชอบการจัดทําหลักสูตร การพัฒนา 
ปรบัปรุงหลักสูตร  การนําหลักสูตรของโรงเรยีนไปปฏิบัติใหเกิดผลดีแกชุมชน โรงเรยีน และใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และงานอ่ืน ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
  1. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางมลรัฐ   ขามจัตุรัส   ครู  กรรมการ 
 4. นางรชันี  กมลเพชร    ครู  กรรมการ   
 5. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการ 
 6. นางสาวปทมาพร บํารุงภักดิ์  ครู  กรรมการ   
 7. นางสาวนรินทิพย  หวะสุวรรณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
 8. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ ครู   กรรมการ   
 9. นางธิดารัตน  นิยมถิ่น   ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสุทิศา  ตอสกุล   ครู            กรรมการและชวยเลขานุการ 

 1.2 งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  มีหนาที่รบัผิดชอบการวัดผล  
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรยีนของกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ  แกปญหาผลการเรียน   
รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียนของผูเรยีนที่ยายเขาและยายออกจากสถานศึกษา และใหบริการ 
แกผูเก่ียวของใหสะดวก รวดเร็ว และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
  1. นางธิดารัตน   นิยมถิ่น   ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   ครู  กรรมการ  
  4. นางรัชนี  กมลเพชร    ครู  กรรมการ 
 5. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระการเรียนรู   กรรมการ 
 6. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 1.3  งานทะเบียนนกัเรียน   มีหนาที่จัดเตรยีม จัดทาํ รวบรวมและเผยแพรระเบียบเก่ียวกับ            
งานทะเบียน กําหนดรูปแบบ  และปรับปรงุเครื่องมือ  กําหนดแนวปฏิบัติ  จัดทาํทะเบียนนักเรียน  เอกสาร
ตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน  และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
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 1. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  นายทะเบียน  
 2. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  ผูชวยนายทะเบียน 

 1.4 งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    มีหนาที่กํากับ ติดตาม ดูแล ในเร่ืองการดําเนินงาน            
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การจัดการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียน  การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน          
ใหสอดคลองกับการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นางสาวปทมาพร  บํารุงภักดิ์  ครู  หัวหนา 



 1.5 งานการรับนกัเรียน   มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการรับนักเรียนประจําปการศึกษา     
การรับนักเรียนที่ยายเขาระหวางปการศึกษา  และการยายออกของนักเรียนระหวางปการศึกษา ตลอดจน การ
จัดทําขอมูลการรับนักเรียน การยายเขา-การยายออกของนักเรียน และการรายงานขอมูลนักเรียน               
ในสวนที่เกี่ยวของ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย   ประกอบดวย 
 1. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  ประธานกรรมการ  
 2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการ 
 4. นางมลรัฐ   ขามจัตุรัส   ครู  กรรมการ 
 5. นางสุทิศา  ตอสกุล   ครู            กรรมการ 
 6. นางสาวนรินทิพย  หวะสุวรรณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
 7. นางธิดารัตน  นิยมถิ่น   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 1.6 งานจัดสอนแทน   มีหนาที่จัดทําเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ  แนวปฏิบัติเก่ียวกับ            
การจัดการเรียนการสอน  จัดหา  ควบคุม ดูแล การใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของกลุมบริหารวิชาการ และ       
และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย   ประกอบดวย 
  1. นางมลรัฐ   ขามจัตุรัส   ครู  หัวหนา 
 2. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู   กรรมการ 

 1.7 งานติดตามนักเรียนมีปญหาดานการเรียน  มีหนาที่วางแผน และดําเนินการติดตาม
นักเรียนที่มีปญหาผลการเรียน  และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางธิดารัตน  นิยมถิ่น   ครู     รองประธานกรรมการ 
 3. นางมลรัฐ   ขามจัตุรัส   ครู  กรรมการ 
 4. นางสาวนรินทิพย  หวะสุวรรณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
 5. นางสุทิศา  ตอสกุล   ครู  กรรมการ 
 6. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 1.8 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาที่พัฒนาและสงเสริมการจัดทําวิจัย    
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นายนพดล  กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
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 2. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  กรรมการ 
 4. นางธิดารัตน  นิยมถิ่น   ครู  กรรมการ 
 5. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการ 
 6. นายทวีศักดิ์  พงศดวง   ครู  กรรมการ  
 7. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศลิป  ครู  กรรมการ 
 8. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู  กรรมการ 
 9. นางพรทิพย  พงศดวง   ครู  กรรมการ 
 10. นางสาวนรินทิพย  หวะสุวรรณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
 11. นางสาวตรีเนตร  โทแกว   ครูผูชวย  กรรมการ 



 12. นางสาวกฤษรัตฎา  นามหนองออ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 13. นางสาวภาวิณี  ภาลทวี   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 14. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระการเรยีนรู    กรรมการ 
 15. นางสาวริญญาทิพย  ศิริมนตรี  ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 

 1.9 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีหนาที่พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบเครอืขายและใหบริการตอผูรบับริการอยางทั่วถึง และงานอื่น ๆ            
ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นายสายัณห  จาทัน   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐธิดา  วงศสุรศิลป  ครู  กรรมการ 
 5. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 1.10 งานพัฒนาแหลงเรียนรู  มีหนาที่สํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   ครู  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนาสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ   กรรมการ 

 1.11 งานนิเทศการศึกษา  มีหนาที่ใหคําแนะนาํและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นายนพดล  กาญจนางกูร    ผูอํานวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนิวัฒน  ขวัญบุญจันทร  ครู  กรรมการ 
 4. นายสามารถ  ขามจัตุรัส   ครู  กรรมการ 
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 5. นายทวีศักดิ์  พงศดวง   ครู  กรรมการ 
 6. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ   กรรมการ 
 7. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  กรรมการและเลขานุการ  

 1.12 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู  มีหนาท่ีพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู               
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  และงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจินตนา  อภัย   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู  กรรมการ 
 4. นางสาวอัจฉรา  แซปง   ครู  กรรมการ 
 5. นางสาวธิดารัตน  นิยมถ่ิน   ครู  กรรมการ 
 6. นายชัยวุฒิ  มาดวง   ครู  กรรมการ 
 7. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง   ครู  กรรมการ 
 8. นายวุฒิพงษ  ไชยแสง   ครู  กรรมการ 
 9. นางพรทิพย  พงศดวง   ครู  กรรมการและเลขานุการ 



 1.13 งานสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  มีหนาที่สนับสนนุและสงเสริมความรูทาง
วิชาการแกผูมารับบริการ  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นางรชันี  กมลเพชร   ครู  หัวหนา   
 2. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   ครู  ผูชวย 

 1.14  งานสงเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร
หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาใหเปนไปดวยความเรยีบรอย และงานอื่น ๆ                   
ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวปทมาพร  บํารุงภักดิ์  ครู  กรรมการ 
 4. นางสุทิศา  ตอสกุล   ครู  กรรมการ 
 5. นางรัชนี   กมลเพชร    ครู  กรรมการ 
 6. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการ 
 7. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ   กรรมการ 
 8. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   ครู           กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางธิดารัตน  นิยมถิ่น   ครู           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 1.15  งานการศึกษาพิเศษ    มีหนาที่พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย และศักยภาพของผูเรียน รวบรวมปญหา อุปสรรค ในการดาํเนินงาน             
การจัดการศกึษาพิเศษ คัดกรองนักเรียน จัดทําระบบสารสนเทศขอมูลนักเรียนเรียนรวม ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย       
 1. นายนพดล  กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นายเฉลิมพล   ตามเมืองปก  ครู  กรรมการ 
 4. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู  กรรมการ 
 5. นางสาวอัมพิการ  รัตนศิริมา  ครู  กรรมการ 
 6. นายยุทธกานต  นาคหมื่นไวย  ครูผูทรงคุณคา กรรมการ 
 7. นางรชันี   กมลเพชร   ครู           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาววริษฐา  บุญโชค   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    1.16 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  มีหนาที่ประสานขอมูลใน
การประเมนิตนเอง  เพื่อจัดทํารายงานประเมินตนเอง และรายงานประจําป  และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวย 
     1. นางสุทิศา  ตอสกุล   ครู  ประธานกรรมการ 
     2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู  รองประธานกรรมการ 



 3. นางสาวกฤษรตัฎา  นามหนองออ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 4. นางสาวภาวิณี  ภาลทวี   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
     5. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู           กรรมการและเลขานุการ 

 1.17 งานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  มีหนาที่บริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นายนพดล  กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางธิดารัตน  นิยมถิ่น   ครู  กรรมการ 
 4. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู  กรรมการ 
 5. นางสาวจินตนา  อภัย   ครู  กรรมการ 
 6. นางสาวอัจฉรา  แซปง   ครู  กรรมการ 
 7. นางพรทิพย  พงศดวง   ครู  กรรมการ 
 8. นายชัยวุฒิ  มาดวง   ครู  กรรมการ 
 9. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง   ครู  กรรมการ 
 10. นายวุฒิพงษ  ไชยแสง   ครู  กรรมการ 
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 11. นางสาวปทมาพร  บํารุงภักดิ์  ครู  กรรมการ 
 12. นางสุทิศา  ตอสกุล   ครู  กรรมการ 
 13. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  กรรมการ 
 14. นางรัชนี  กมลเพชร   ครู  กรรมการ 
 15. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 16.  นางสาวนรินทิพย  หวะสุวรรณ  ครูผูชวย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 1.18 งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน ดูแลความเรียบรอย 
ภายในกลุมบริหารวิชาการ  จัดทํา  เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและ             
นอกหนวยงาน จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ และประเมินผลงานในกลุมงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นางมลรัฐ   ขามจัตุรัส   ครู    หัวหนา 
 2. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู  ผูชวย 
 

กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 

              หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน คือ  นายนิวัฒน  ขวัญบุญจันทร   ตําแหนง  ครู   

              รองหัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน  คือ  นายชัยวุฒิ  มาดวง    ตําแหนง  ครู   

 2. คณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียน  มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารกิจการนักเรียน  วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงาน               
ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน และประสานงานกับกลุมบริหารอื่น ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีและ                            
มีประสิทธิภาพ   ประกอบดวย 



 1. นายนิวัฒน   ขวัญบุญจันทร  ครู            ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยวุฒิ  มาดวง   ครู            รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวอัจฉรา แซปง   ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐธิดา  วงศสุรศิลป  ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาพร  กอโพธ์ิศรี  พนักงานราชการ  กรรมการ   
 6. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถ่ิน  กรรมการ 
 7. นายศรไกร  หินนอก  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการดนตรีไทย  กรรมการ 
 8. นางสาวกฤษรตัฎา  นามหนองออ ครูอัตราจาง  กรรมการ   
 9. นางคนึงนิจ  จีนพก   ครู         กรรมการและเลขานุการ 

 2.1 งานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน   มีหนาที่สงเสริม ปองกัน แกไขพฤติกรรมอันไม         
เหมาะสมของนักเรียนในดานตาง ๆ  ใหความเห็นในการจัดบุคลากรเปนครูที่ปรึกษา  จัดบริเวณพัฒนาพื้นที่- 
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จัดทําเอกสารสรปุขอมูลเก่ียวกับการเขาโฮมรูม จัดทําขอมูลสารสนเทศ ทะเบียน สถิติ  ในสวนงานที่            
เก่ียวของ ประสานงาน อํานวยความสะดวกแกครูท่ีปรึกษา และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายนิวัฒน  ขวัญบุญจันทร  ครู   หัวหนา 
 2. นายชัยวุฒิ  มาดวง   ครู   ผูชวย 
 3. นางคนึงนิจ   จีนพก   ครู   ผูชวย 
 4. นางสาวณัฐธิดา  วงศสุรศิลป  ครู   ผูชวย 
 5. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถ่ิน  ผูชวย 
 6. นายศรไกร  หินนอก     เจาหนาที่หองปฏิบัติการดนตรีไทย  ผูชวย  
 7. นายอนุสรณ  พิทักษพล  ครูอัตราจาง  ผูชวย 

 2.2 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   มีหนาที่จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติ 
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ใหกับนักเรียน สวดมนตประจําสัปดาห สงเสรมิการใชเวลาวาง                 
ใหเกิดประโยชน ยกยองใหกําลังใจ แกไขปญหาตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายศรไกร  หินนอก   เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการดนตรีไทย  หัวหนา 
 2. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถิ่น    ผูชวย 
 3. นางสาวสุภาพร  กอโพธ์ิศรี  พนักงานราชการ            ผูชวย 
 4. นางสาวกฤษรตัฎา  นามหนองออ ครูอัตราจาง    ผูชวย 

 2.3 งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด    มีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ   
ประสานงานขอมูลเก่ียวกับยาเสพติดกับหนวยงานตาง ๆ และรายงานขอมูลใหผูเก่ียวของทราบ จัดกิจกรรม
สงเสรมิสนับสนุนการตอตานยาเสพติด  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถิ่น  หัวหนา 
 2. นางคนึงนิจ  จีนพก   ครู   ผูชวย 
 3. นางสาวกฤษรตัฎา  นามหนองออ ครูอัตราจาง  ผูชวย 
 4. นายศรไกร  หินนอก     เจาหนาที่หองปฏิบัติการดนตรีไทย  ผูชวย  



 2.4 งานคัดเลือกนักเรียนดีเดน  มีหนาท่ีทําหนังสือรับรองความประพฤติ คัดเลือกนักเรียน           
เขารับรางวัลในดานตาง ๆ  สงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนนักเรียน ใหขวัญและ
กําลังใจแกนักเรียนที่ทําความดี  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นางสาวณัฐธิดา   วงศสุรศิลป  ครู   หัวหนา 
 2. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถิ่น  ผูชวย   
 3. นายศรไกร  หินนอก     เจาหนาที่หองปฏิบัติการดนตรีไทย  ผูชวย 
 4. นางสาวสุภาพร  กอโพธ์ิศรี  พนักงานราชการ            ผูชวย 
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 2.5 งานคณะสี   มีหนาที่วางแผนและดําเนินงานเก่ียวกับคณะสี ควบคุม ดูแล อํานวยความ
สะดวก ในการปฏิบัติกิจกรรมของคณะสี ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และงานอ่ืน ๆ      ที่
ไดรบัมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายนิวัฒน   ขวัญบุญจันทร  ครู   หัวหนา   
 2. นางสาวณัฐธิดา  วงศสุรศิลป  ครู   ผูชวย 
 3. นางสาวกฤษรัตฎา  นามหนองออ ครูอัตราจาง  ผูชวย 

 2.6 งานสงเสริมประชาธิปไตย   มีหนาที่วางแผนการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเลือกตั้ง           
คณะกรรมการนักเรียน  สรางบรรยากาศประชาธิปไตยในโรงเรียน  เผยแพรระบอบประชาธิปไตย กํากับ 
ติดตาม ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ และงานอื่น ๆ ที่ได          
รับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายนิวัฒน   ขวัญบุญจันทร  ครู   หัวหนา 
 2. นางสาวณัฐธิดา   วงศสุรศิลป  ครู   ผูชวย 
 3. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถิ่น  ผูชวย 
 4. นายศรไกร  หินนอก     เจาหนาที่หองปฏิบัติการดนตรีไทย  ผูชวย   

          2.7 งานแนะแนว  มีหนาที่จัดกิจกรรมแนะแนว ทุนการศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด              
ตอ  นักเรียน  โรงเรียนและการบริหารงานหลักสูตรของสถานศึกษา  และงานอ่ืน ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย 
     1. นางสาวอัจฉรา  เเซปง  ครู   หัวหนา    
    2. นางสาวกฤษรัตฎา  นามหนองออ  ครูอัตราจาง  ผูชวย 
     3. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี  ครู   ผูชวย 

 2.8 งานสํานักงานบริหารกิจการนักเรียน   มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน  ดูแลความเรยีบรอย
ภายในกลุมบริหารกิจการนักเรียน  จัดทํา  เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดยีวกันและ
นอกหนวยงาน จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ และประเมินผลงานในกลุมงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นางคนึงนิจ   จีนพก   ครู   หัวหนา 
 2. นางสาวกฤษรัตฎา  นามหนองออ  ครูอัตราจาง  ผูชวย 



 3. นางสาวณัฐธิดา   วงศสุรศิลป  ครู   ผูชวย 

 2.9 งานประชาสัมพันธ   มีหนาที่จัดการประชาสัมพันธ  ในรูปแบบเสียงตามสายหรือแผนพับ  
ใหทราบโดยทั่วถึงกัน  และรับผิดชอบในการขึ้นปายประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหดําเนินไปดวย       
ความเรียบรอย  และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย   ประกอบดวย 
 1. นายศรไกร  หินนอก     เจาหนาที่หองปฏิบัติการดนตรีไทย  หัวหนา 
 2. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถิ่น   ผูชวย 
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 3. นายอนุสรณ  พิทักษพล  ครูอัตราจาง   ผูชวย 
 4. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี   ครูอัตราจาง   ผูชวย 

 
กลุมบริหารงบประมาณ 

 

 หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ  คือ  นายสามารถ  ขามจัตุรัส    ตําแหนง  ครู 

 รองหัวหนากลุมบริหารงบประมาณ   คือ  นางสมคิด  ไตรยศ    ตําแหนง   ครู  

 3. คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงบประมาณ วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของโรงเรียน และประสานงานกับกลุมบริหารอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

 1. นายสามารถ   ขามจัตุรัส   ครู            ประธานกรรมการ 
 2. นายสายัณห   จาทัน   ครู            รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวอัมพิการ  รัตนศิริมา   ครู    กรรมการ 
 4. นางอุดมลักษณ  เขิมขันธ   ครู    กรรมการ 
 5. นางสาวตรีเนตร  โทแกว   ครูผูชวย    กรรมการ 
 6. นางสาวริญญาทิพย  ศิริมนตรี   ครูผูชวย   กรรมการ 
                7. นางสาวตรีเนตร  โทแกว               ครูผูชวย                               กรรมการ 
                8. นางสาวนรินทรทพิย  หวะสุวรรณ    ครูผูชวย                               กรรมการ 
 9. นายอนุสรณ  พิทักษพล   ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 10. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ ครู        กรรมการและเลขานุการ 

         3.1 งานจัดทําและเสนอของบประมาณ   มีหนาที่วิเคราะหความตองการ ความจําเปนพื้นฐาน 
จัดทําคําของตั้งงบประมาณระยะ 3  ป คําขอตั้งงบประมาณประจําป และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
ประกอบดวย 
 1. นายสามารถ   ขามจัตุรัส  ครู                      หัวหนา 
 2. นางสาวอัจราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู                      ผูชวย 
     3. นางสาวริญญาทิพย  ศิริมนตรี ครูผูชวย                      ผูชวย 

        3.2 งานจัดสรรงบประมาณ  มีหนาที่    มีหนาที่จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําป แผน
งบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายสามารถ   ขามจัตุรัส  ครู                     หัวหนา 



  2. นางสาวตรีเนตร  โทแกว              ครูผูชวย                    ผูชวย 
              3. นางสาวนรนิทรทิพย  หวะสุวรรณ   ครูผูชวย                    ผูชวย 

 
        3.3 งานนโยบายและแผน  มีหนาที่ประสานการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา                       
แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําป  และจัดทําแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน กํากับ เรงรัด  
ติดตาม การใชเงินตามแผนปฏิบัติการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นายสามารถ   ขามจัตุรัส  ครู  หัวหนา 
 2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู  ผูชวย 
  3. นางสาวตรีเนตร  โทแกว              ครูผูชวย          ผูชวย 

      3.4 งานรายงานตนทุนผลผลิต   มีหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล และรายงานตนทุนผลผลิตประจําป  
และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
   1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ ครู  หัวหนา 
   2. นายสามารถ   ขามจัตุรัส  ครู  ผูชวย 

      3.5 งานรับรองการปฏิบัติราชการ   มีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
ประจําป   และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรบัมอบหมาย ประกอบดวย 
    1. นายสามารถ   ขามจัตุรัส  ครู  หัวหนา 
    2. นางสาวริญญาทิพย  ศิริมนตรี ครูผูชวย  ผูชวย 

      3.6 งานบริหารการเงิน   มีหนาที่จัดทําหลักฐานการเงินและบัญชี การรบั-จายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
ควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินตามแผนการใชจายหรือแผนปฏิบัติการ และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
ประกอบดวย 
              1. นางอุดมลักษณ  เขิมขันธ    ครู  หัวหนาเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
              2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ   ครู           จาหนาที่การเงนิ 
              3. นางสาวนรนิทรทิพย  หวะสุวรรณ   ครูผูชวย ผูชวยเจาหนาท่ีการเงิน 

      3.7 งานบริหารบัญชี  มีหนาที่จัดทําหลักฐานการเงนิและบัญชี การรับ-จายเงนิ การควบคุมและ
ตรวจสอบบัญชีการใชจายเงินตามแผนการใชจายหรือแผนปฏิบัติการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
ประกอบดวย 
              1. นางสาวอัมพิการ  รัตนศิริมา ครู  หัวหนาเจาหนาที่บัญชี 
              2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ ครู  เจาหนาท่ีบัญชี          
      3.8 งานใชจายคาสาธารณูปโภค  มีหนาที่เก็บรวบรวมขอมลู ขอจัดตั้งงบประมาณ และ            
ควบคุมคาใชจายสาธารณูปโภคประจําป  ติดตอ ประสานงาน ดําเนินการเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภค             
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย ประกอบดวย 
    1. นางอุดมลักษณ  เขิมขันธ  ครู  หัวหนา 
    2. นางสาวนรินทรทิพย  หวะสุวรรณ   ครู  ผูชวย 

        3.9 งานใชจายคาตอบแทนและคาใชสอย  มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการใชจายคาตอบแทน
และคาใชสอย การเดนิทางไปราชการ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการดวยความเรียบรอย ถูกตอง และ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 



     1. นางอุดมลักษณ  เขิมขันธ  ครู  หัวหนา 
 2. นางสาวนรินทรทิพย  หวะสุวรรณ   ครูผูชวย          ผูชวย 
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 3.10 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน   
มีหนาท่ีตรวจสอบการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานใชจายเงินงบประมาณ และงานอ่ืน ๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
                1. นางอุดมลักษณ  เขิมขันธ  ครู  ผูชวย 
                2. นางสาวอัมพิการ  รัตนศิริมา ครู  ผูชวย 

              3. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ ครู  ผูชวย          
      3.11 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย    มีหนาที่จัดซื้อจัดจาง  จัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ 
บํารุงรักษาพัสดุ ปรับซอม ตรวจสอบพัสดุประจําป จัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุ และงานอื่น ๆ ที่ได            รับ
มอบหมาย ประกอบดวย 
               1.  นายสายัณห   จาทัน  ครู   หัวหนาเจาหนาที่ 
               2.  นางสาวริญญาทิพย  ศิริมนตรี ครูผูชวย   เจาหนาที ่
               3.  นางสาวตรีเนตร  โทแกว  ครูผูชวย   ผูชวยเจาหนาที่ 
               4. นางสาวนรินทรทิพย  หวะสุวรรณ    ครูผูชวย            ผูชวยเจาหนาที่ 

       3.12 งานใชจายคาวัสดุ  มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการใชจายคาวัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการดวยความเรยีบรอย ถูกตอง และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย  
     1. นายสายัณห   จาทัน  ครู  หัวหนา 
     2. นางสาวริญญาทิพย  ศิริมนตรี ครูผูชวย  ผูชวย 
 3. นางสาวตรีเนตร  โทแกว  ครูผูชวย   ผูชวย 
                4. นางสาวนรนิทรทิพย  หวะสุวรรณ    ครูผูชวย          ผูชวย 

       3.13 งานควบคุมภายใน   มีหนาที่ดําเนนิการจัดวางระบบการควบคมุภายใน ใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยเครงครัดและ
เกิดผลดีตอทางราชการ  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1.   นางสาวอัจราพรรณ  เย็นสุวรรณ ครู  หัวหนา 
 2.  นางสาวตรีเนตร  โทแกว  ครูผูชวย  ผูชวย 
                3. นางสาวนรนิทรทิพย  หวะสุวรรณ    ครูผูชวย          ผูชวย 

     3.14 งานสวัสดิการนักเรียน   มีหนาที่จําทําบัญชีการเบิกจายเงนิปจจัยพื้นฐาน ทุนการศึกษา 
ประกันชีวิต คารักษาพยาบาล  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 

              1. นางอุดมลักษณ  เขิมขันธ  ครู  หัวหนา 
             2. นางสาวอัมพิการ  รัตนศิริมา ครู  ผูชวย 

      3.15 งานสํานักงานบริหารงบประมาณ   มีหนาที่ติดตอ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบรอยภาย 
ในกลุมบริหารงบประมาณ จัดทํา เก็บรกัษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดยีวกันและนอก
หนวยงาน จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ และประเมินผลงานในกลุมงาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนางานให          
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และงานอื่น ๆ ท่ีไดรบัมอบหมาย  ประกอบดวย 
    1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสวุรรณ ครู  หัวหนา 



    2. นางสาวริญญาทิพย  ศิริมนตรี ครูผูชวย  ผูชวย 
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กลุมบริหารทั่วไป 
 

 หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป  คือ  นายทวีศักดิ์  พงศดวง   ตําแหนง ครู 

 รองหัวหนากลุมบริหารท่ัวไป   คือ นางสาวจินตนา  อภัย   ตําแหนง ครู 

 4. คณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป  มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกใน การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารทั่วไป วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับนโยบาย ของ
โรงเรียน และประสานงานกับกลุมงานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
   1. นายทวีศักดิ์  พงศดวง  ครู             ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจินตนา   อภัย  ครู             รองประธานกรรมการ 
 3. นางสุภาพร   ถิ่นชีลอง  ครู      กรรมการ 
            4. นายวุฒิพงษ  ไชยแสง    ครู           กรรมการ 
            5. นายทวีศักดิ์  เหลาฤทธ์ิ   ครู           กรรมการ 
 6. นางสาวนรินทิพย  หวะสุวรรณ  ครูผูชวย       กรรมการ 
 7. นางสาวสุภาพร  กอโพธ์ิศรี   พนักงานราชการ     กรรมการ 
 8. นายศรไกร  หินนอก   เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการดนตรีไทย    กรรมการ   
 9. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถิ่น     กรรมการ 
 10. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี  ครูอัตราจาง     กรรมการ 
 11. นายอนุสรณ  พิทักษพล  ครูอัตราจาง     กรรมการ 
 12. นางนติยา   แพงคําดี  ครู               กรรมการและเลขานุการ 

 4.1 งานอาคารสถานท่ี  มีหนาที่จัดหา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณประกอบการทําความสะอาด ดูแล 
จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน หองเรียน หองพิเศษ หองบริการ อาคารประกอบ ใหมี           
ความรมร่ืน สะอาด สวยงาม เปนสัดสวนและงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
     1. นายวุฒิพงษ   ไชยแสง  ครู    หัวหนา  
     2. นายทวีศักดิ์  เหลาฤทธ์ิ  ครู    ผูชวย 
      คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําหอประชุม   ประกอบดวย 
    1. นายทวีศักดิ์  เหลาฤทธ์ิ  ครู            
      คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารหมื่นแผว  ประกอบดวย 
    1. นางนิตยา   แพงคําดี  ครู     
       คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารคชสาร   ประกอบดวย 
    1. นางสาวจินตนา   อภัย  ครู     
       คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารกาญจนาภิเษก  ประกอบดวย 
    1. นางสาวปทมาพร  บํารุงภักดิ์ ครู     
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   คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารการงานอาชีพ ประกอบดวย 
    1. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง  ครู     



      คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารรวมน้ําใจ  ประกอบดวย 
    1. นางพรทิพย   พงศดวง  ครู  
      คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารดนตรี  ประกอบดวย 
    1. นายวันเฉลิม   หารสูงเนิน วิทยากรทองถิ่น 

     2. นายอนุสรณ  พิทักษพล             ครูอัตราจาง     
    3. นายศรไกร  หินนอก              เจาหนาที่หองปฏิบัติการดนตรีไทย   

 4.2 งานโสตทัศนศึกษา   มีหนาที่ใหบริการ ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและ
จัดกิจกรรมสงเสริมการใชโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
  1. นายอนุสรณ  พิทักษพล    ครูอัตราจาง    หัวหนา 
  2. นายศรไกร  หินนอก   เจาหนาที่หองปฏิบัติการดนตรีไทย ผูชวย 

 4.3 งานหองสมุด   มีหนาที่จัดหา ซอมแซม ดูแลรักษา จัดบริการหนังสือประกอบ               
การเรียนการสอน  จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมดุ ใหบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ  และงานอื่น ๆ              
ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
   1. นางสาวจินตนา   อภัย  ครู          หัวหนา 
   2. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี พนักงานราชการ        ผูชวยเจาหนาที่หองสมุด 

 4.4 งานอนามัยโรงเรียน   มีหนาที่จัดบริการการรักษาพยาบาลเบื้องตน  จัดกิจกรรมสงเสรมิ      
ดานสุขภาพอนามัย  จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตอตานโรคเอดสในโรงเรยีน และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับ  
มอบหมาย  ประกอบดวย 
  1. นางนิตยา  แพงคําดี   ครู    หัวหนา 

 4.5 งานโภชนาการ   มีหนาที่ควบคุม ดูแล เก่ียวกับความสะอาดโรงอาหารของแมคา                  
การใหบรกิารอาหารแกนักเรียนของแมคา  จัดกิจกรรมสงเสริมดานโภชนาการ และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรบั         
มอบหมาย   ประกอบดวย 
 1. นางสุภาพร   ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหนา 

 4.6  งานสหกรณรานคา  มีหนาที่ควบคุม ดูแลการจําหนายสินคาของผูดําเนินการจัดจําหนาย
สินคาในรานสหกรณรานคาโรงเรยีน เพ่ือใหบริการในราคายุติธรรม และดําเนินไปดวยความเรียบรอย  และ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 1.  นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหนา 

 4.7 งานธนาคารโรงเรียน  มีหนาที่กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินงานกิจกรรมของ               
ธนาคารโรงเรียน การรับฝากเงิน การถอนเงิน ใหเปนไปดวยความบรสิุทธ์ิและโปรงใส ติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่ธนาคาร ธกส. เพื่อใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
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 1. นางสาวนรินทิพย  หวะสุวรรณ ครูผูชวย     หัวหนา 
 2. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี  ครูอัตราจาง   ผูชวย 

 4.8 งานโรงเรียนกับชุมชน   มีหนาที่วางแผนการดําเนินงานสรางความสัมพันธระหวาง       
โรงเรียนกับชุมชน  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลชุมชน  เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม
สงเสรมิความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรบัมอบหมาย ประกอบดวย 



  1. นายทวีศักดิ์  เหลาฤทธิ์  ครู    หัวหนา 
  2. นายวุฒิพงษ  ไชยแสง    ครู      ผูชวย 
  3. นายวันเฉลมิ  หารสูงเนิน  วิทยากรทองถิ่น   ผูชวย 
  4. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี   ครูอัตราจาง   ผูชวย 

 4.9 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน 
และดําเนินการในดานตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย ประกอบดวย 
 1. นางนิตยา  แพงคําดี   ครู    หัวหนา 
 2. นางสาวสุภาพร  กอโพธ์ิศรี  พนักงานราชการ   ผูชวย 

 4.10 งานประสานแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน มีหนาท่ีติดตอ ประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของ
กับแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน  ใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชบรกิารแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ตลอดจน            
การจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูนอกโรงเรยีน  และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นางสาวจินตนา  อภัย  ครู    หัวหนา   
            2. นางสาวสุภาพร  กอโพธ์ิศรี  พนักงานราชการ    ผูชวย 
            3. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี   ครูอัตราจาง    ผูชวย  

 4.11 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  มีหนาที่ติดตอ ประสานงานในสวนที่เก่ียวของ          
กับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และงานอื่น ๆ ที่ได           
รับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายนพดล  กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง   ครู             รองประธานกรรมการ 
 3. นายไกรวัลย  เทอดชัยภูมิ   ครู      กรรมการ 
 4. นายสามารถ  ขามจัตุรัส  ครู      กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู      กรรมการ 
 6. นายนิวัฒน  ขวัญบุญจันทร  ครู      กรรมการ 
 7. นางสาวอัจฉรา  แซปง  ครู      กรรมการ 
 8. นายทวีศักดิ์  พงศดวง  ครู         กรรมการและเลขานุการ 
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 4.12 งานสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป            
มีหนาท่ีสงเสรมิสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป ประสานงานในสวนงานที่
เก่ียวของใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
  1. นายนพดล  กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง   ครู            รองประธานกรรมการ 
 3. นายสามารถ  ขามจัตุรัส  ครู  กรรมการ 
 4. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  ครู    กรรมการ 
 5. นายนิวัฒน  ขวัญบุญจันทร  ครู    กรรมการ 
 6. นายทวีศักดิ์  พงศดวง  ครู         กรรมการและเลขานุการ 



 4.13 งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล สารสนเทศ (เว็บไซต)  มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน
การพัฒนาระบบเครือขายขอมูล สารสนเทศ (เว็บไซต) โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายทวีศักดิ์  พงศดวง  ครู             ประธานกรรมการ 
 2. นายสายัณห  จาทัน   ครู             รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก ครู      กรรมการ 
 4. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก  ครู      กรรมการ 
 5. นางสาวณัฐธิดา  วงศสุรศิลป  ครู         กรรมการและเลขานุการ 

 4.14 งานสํานักงานบริหารทั่วไป    มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน ดูแลความเรียบรอยภาย 
ในกลุมบริหารทั่วไป จัดทํา เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและนอกหนวยงาน  
จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ  และประเมินผลงานในกลุมงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายทวีศักดิ์  พงศดวง  ครู    หัวหนา 
 2. นางนิตยา  แพงคําดี   ครู    ผูชวย 
 3. นางสาวสุภาพร  กอโพธ์ิศรี  พนักงานราชการ   ผูชวย 
 4. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี  ครูอัตราจาง   ผูชวย 
 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
 

  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล   คือ นายศุภชัย   ถิ่นชีลอง      ตําแหนง  ครู  

 รองหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล    คือ นางจันทรนิภา  แสนสุโพธิ์      ตําแหนง  ครู     
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 5. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล    มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารบุคคล  วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของโรงเรียน และประสานงานกับกลุมบริหารอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
 1. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง        ครู ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทรนิภา   แสนสุโพธ์ิ   ครู           รองประธานกรรมการ 
 3. นายไกรวัลย  เทอดชัยภูม    ครูผูทรงคุณคา       กรรมการ 
 4. นายสุรตัน  คงเหมือนเพชร    พนักงานราชการ  กรรมการ 
 5. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 6. นางสาววิไลพร  หมั่นคํา             เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการ 
 7. นางพรทิพย  พงศดวง   ครู                กรรมการและเลขานุการ 

 5.1 งานธุรการ   มีหนาที่ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ  โตตอบหนังสือราชการ                           
เก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ ใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ  จัดบริการจดหมาย โทรศัพท 
โทรสารที่เปนระบบ สะดวกรวดเร็วตอการบริการ การบันทึกการประชุมบุคลากร ติดตอประสานงาน



หนวยงานที่เกี่ยวของ ดูแลความเรียบรอยภายในกลุมงานธุรการ พรอมท้ังดูแลงานดานการปฏิคม และ              
งานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย      
 1.  นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ ครูอัตราจาง     หัวหนา 
 2. นายสุรัตน  คงเหมือนเพชร พนักงานราชการ    ผูชวย 

 5.2 งานบุคคลากร  มีหนาที่จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครแูละลูกจาง  จัดทําหลักฐาน
การปฏิบัติราชการ  การยาย  โอน  ปรับตําแหนง  เพิ่มวุฒิ  ศึกษาตอ  การจัดทําคําขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  
การประเมนิครูดีเดน การประชุมอบรมและสัมมนา งานสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานวินัย
และการรักษาวินัย  และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย   ประกอบดวย 
                1.  นางพรทิพย  พงศดวง  ครู    หัวหนา 
 2.  นางจันทรนภิา   แสนสุโพธ์ิ ครู     ผูชวย 
 3. นายสุรัตน  คงเหมือนเพชร  พนักงานราชการ   ผูชวย 
 5.3 งานแผนอตัรากําลังและกําหนดตําแหนง  มีหนาที่กําหนดอัตราบุคคลและตําแหนง                 
ใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายศุภชัย   ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหนา 
 2. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ ครูอัตราจาง   ผูชวย   

 5.4 งานยานพาหนะ   มีหนาที่ดูแล บํารุงรักษา ควบคุมการใชงานยานพาหนะโรงเรียน           
เชน  รถยนต  รถจักรยานยนต ใหอยูในสภาพสมบูรณ พรอมท่ีจะใชงานบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และงานอ่ืน ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 1. นายศุภชัย   ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหนา 
 2. นายจรญั  ประดับคาย  พนักงานขับรถยนต  ผูชวย 
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 3. นายสงวนศกัดิ์  พินิจกุล  พนักงานรักษาความปลอดภัย ผูชวย 
 4. นายพรชัย  ศรีสังข  คนสวน    ผูชวย 
 5. นายอนันต  ชมชื่น  คนสวน    ผูชวย 
 6. นายสุรตัน  คงเหมือนเพชร  พนักงานราชการ   ผูชวย 
    7. นายไกรวัลย  เทอดชัยภูมิ  ครูผูทรงคุณคา   ผูชวย 
    8. นายสามารถ  ขามจัตุรัส  ครู    ผูชวย 

      5.5 งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีหนาท่ีติดตอ ประสานงาน             
ดูแลความเรียบรอยในงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอ่ืน ๆ ที่ได            
รับมอบหมาย ประกอบดวย 
      1. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหนา 
       2. นางพรทิพย   พงศดวง  ครู    ผูชวย 
      3. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ ครูอัตราจาง   ผูชวย 

     5.6  งานสวัสดิการครูและบุคลากร   มีหนาท่ีสํารวจ จัดสวัสดิการใหขวัญกําลังใจ            
การชวยเหลือครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของ         
ทางราชการ และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
      1. นายไกรวัลย  เทอดชัยภูมิ  ครู    หัวหนา 
      2. นางสาววิไลพร  หมั่นคาํ  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  ผูชวย 



                5.6 งานวินัยและการรักษาวินัย  มีหนาท่ี กํากับดูแล รักษา ควบคุมวินัยครูและบุคลากร  
ใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
  1. นายศุภชัย   ถ่ินชีลอง  ครู    หัวหนา 
  2. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ ครูอัตราจาง   ผูชวย 

              5.7 งานลาออกจากราชการ  มีหนาที่ ดําเนินการปฏิบัติหนาที่ราชการ การลาออก               
จากราชการตามระเบียบทางราชการ และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
  1. นายศุภชัย   ถ่ินชีลอง  ครู    หัวหนา 
  2.  นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ ครูอัตราจาง   ผูชวย 

    5.8 งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย  มีหนาที่จัดเวรยามของครู นักการภารโรง             
เปนเวรปฏิบัติหนาที่ในเวลากลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการ  วางแผนและปองกัน แกไขปญหา                  
ความไมสงบ เผยแพรความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาดและอุปกรณตาง ๆ                 
เก่ียวกับหองนอนเวร และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
       1.  นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหนา 
      2. นางสาววิไลพร  หมั่นคํา  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  ผูชวย 
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     5.9  งานสํานักงานบริหารงานบุคคล   มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน  ดูแลความเรียบรอย
ภายในกลุมบริหารงานบุคคล  จัดทํา  เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดยีวกันและ นอก
หนวยงาน จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ  และประเมินผลงานในกลุมงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา 
งานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
      1.  นางจันทรนิภา  แสนสุโพธิ์  ครู    หัวหนา 
      2.  นางพรทิพย   พงศดวง   ครู    ผูชวย 
      3. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ  ครูอัตราจาง   ผูชวย 
  
      ใหบุคลากรท่ีไดรับแตงต้ังตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครดั และเกิดผลดีตอทางราชการ 
  
           
     สั่ง    ณ    วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
                  (นายนพดล   กาญจนางกูร) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา  
 


