
 
  

 
ค ำสั่งโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ 

ที ่   ๑๐  /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที ่ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

  
        ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  ได้มีการแบ่งกลุ่มงานภายในโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา 
๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และมาตรา  ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เรียบร้อย ในการบริหารงาน
โรงเรียน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งสายงานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา จึงแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
  ๑. นายปรณต  คหะวงษ์            ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 

๒. นางสาวณัฐกาญจน์   สุจิตะพันธ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    
๓. นางมยุรีย์  เครือจันทร์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        
๔. นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 นำงสำวณัฐกำญจน์  สุจิตะพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
         นำงสำวภำวิณี ตั้งตระกูล  ครูช ำนำญกำร     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
โดยมีภาระงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ และมีบุคลากรรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๑. งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๑. นางเปรมกมล ภัทรพิทักษ์                         หัวหน้า 
๒. นายปรัชญ์  สว่างพงศ์                         ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพล   จุ้ยเปี่ยม                         ผู้ช่วย 
๔. นางสาวณฐมล วัตรุจีกฤต                ผู้ช่วย 
๕. นายภูวรินทร์  บุญตา                         ผู้ช่วย 
๖. นายวิทยา ศรีงาม                        ผู้ช่วย 
๗. นายวิษณุ ไชยณรงค์                         ผู้ช่วย 
๘. นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง                               ผู้ช่วย 



๒ 

 
๙. นางจารุณี  บุญฮก                            ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข                                         ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาววริณทิรา โกลาตี      ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวนุชนาฏ  แสงสิทธิ์                         ผู้ช่วย 
๑๓. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์                ผู้ช่วย 
๑๔. นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล               ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี      ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
  วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของ
ตนเอง พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง ถูกต้องตามกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. งำนทะเบียนนักเรียน 
   ๑. นางสาววริณทิรา  โกลาตี      หัวหน้า 
  ๒. นางสาวภาชินี  มากพันธ์      ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาวภาวดี  เจริญวงค์                               ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวอุมาพร อรัญไสว      ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวชุนาภา ปลูกไม้ดี                                ผู้ช่วย 
   ๖. นางสาวจุฬารัตน์  ปานพืช      ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ  

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม SET ในระบบงานทะเบียนและการรับย้ายนักเรียน 

๓.งำนรับนักเรียน 
 ๑. นางสาวภาชินี  มากพันธ์      หัวหน้า 
 ๒. นางสาวภาวดี  เจริญวงค์                                ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
จัดท าแผนงาน / ปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียนเอกสารต่างๆในการรับนักเรียนใหม่ก าหนดแนวปฏิบัติ 

ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     ๔. งำนวัดผลประเมินผล 

๑. นางสาวภาวิณี  ตั้งตระกูล      หัวหน้า 
๒. นางเปรมกมล  ภัทรพิทักษ์      ผู้ช่วย 
๓. นางสาวมะลิวรรรณ  แก้วศรี      ผู้ช่วย 
๔. นางสาวเสาวรส  เสียงดี                                  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวมนัสนันท์ ทองค าตอน     ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี      ผู้ช่วย 



๓ 

 
 หน้าที่รับผิดชอบ  
 ประสานงาน ด าเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียนลง
ในโปรแกรม School Miss ในระบบงานทะเบียน-วัดผล จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวัดผล 
การควบคุมดูแล ก ากับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่
ก าหนด  
     ๕. งำนนิเทศติดตำม 

๑. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์     หัวหน้า 
๒. นางสาวภาวิณี  ตั้งตระกูล      ผู้ช่วย 
๓. นางสาววริณทิรา  โกลาตี      ผู้ช่วย 
๔. นางสาวเสาวรส  เสียงดี      ผู้ช่วย 
๕. นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข      ผู้ช่วย 
๖. นางนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม     ผู้ช่วย 
๗. นางสาวกรกต ตันเก็ง      ผู้ช่วย 
๘. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ       ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม      ผู้ช่วย 
๑๐. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์      ผู้ช่วย 
๑๑. นายธนกร ไกรนรา      ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
 ก ากับ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนิเทศการจัก
บรรยากาศห้องเรียนของครูประจ าชั้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๖ งำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
    ๑. นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข                                        หัวหน้า 
                     ๒. นางสาวฮายาตี  ปีเก      ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวเกวลี  กี่ทอง      ผู้ช่วย 
                     ๔. นางสาวสิณี  ใบหมาดปันจอ     ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ  

  จัดท าหลักสูตรระดับปฐมวัย จัดท าตารางกิจกรรมประจ าวันของแต่ละห้องเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
ติดตามนักเรียนปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ตรวจสอบเอกสารประจ าชั้นทุกประเภท จัดกิจกรรมตามความ
เหมาะสมกับนักเรียนระดับปฐมวัย  

 
 
 
 



๔ 

 
๗. งำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

   นางสาวภาวิณี  ตั้งตระกูล  หัวหน้างาน           
๗.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   ๑. นายปรัชญ์  สว่างพงศ์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. นายธนกร  ไกรนรา          ผู้ช่วย 

   ๓. นางสาวฮานานี   ลีมาอะ     ผู้ช่วย 
   ๔. นางนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม     ผู้ช่วย 

  ๕. นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า      ผู้ช่วย 
  ๖. นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม      ผู้ช่วย 

    ๗. นางสาวปรียาภรณ์  พรหมแก้ว     ผู้ช่วย  
   ๘. นางสาวมนัสนันท์ ทองค าตอน     ผู้ช่วย 

๙. นางสาวพันธิตรา แคล่วคล่อง     ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี     ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง     ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวศิรินภา  เดชเจริญ     ผู้ช่วย 

๗.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  ๑. นายณัฐพล   จุ้ยเปี่ยม      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     ผู้ช่วย 

๓. นางสาวกรกต  ตันเก็ง      ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวภาชินี  มากพันธ์     ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี     ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวภาวดี  เจริญวงค์     ผู้ช่วย 
               ๗. นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล           ผู้ช่วย 
            ๘. นางสาวสุวรรณี  ศิริเพ็ชร์                                        ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวอุมาพร  อรัญไสว     ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาวอรทัย  จิตต์ชูชื่น     ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวธันยพร  รับความสุข     ผู้ช่วย 

๒.๗.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑. นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. นางสาวภาวิณี  ตั้งตระกูล     ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุธิดา  หนูช่วย      ผู้ช่วย 
๔. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต     ผู้ช่วย 
๕. นางสาวเสาวรส  เสียงดี     ผู้ช่วย 



๕ 

 
๖. นางสาวลลิตา  นาคสง่า      ผู้ช่วย 
๗. นางสาววนิสา   พรหมรัตน์     ผู้ช่วย 
๘. นางสาวรัชดาภรณ์  เกื้อเม่ง     ผู้ช่วย 

  ๙. นางสาวธิดารัตน์  ตันสกุล     ผู้ช่วย 
๑๐.นางสาวจิรังรัก  ทองดี      ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวผการัตน์  ชาวสวน     ผู้ช่วย 

  ๒.๗.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑. นายภูวรินทร์  บุญตา         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. นายพรชัย   พรหมด้วง      ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ     ผู้ช่วย 

๔. นางสาวประวีณา  จั๊บโปรย     ผู้ช่วย 
              ๕. นางสาวอัจฉนา  สุธาธรรม                                      ผู้ช่วย 
              ๖. นางสาวจิราภรณ์  มีค า                                            ผู้ช่วย 

๗. นางจุรีย์พร   รามทัศน์  ผู้ช่วย 
๘. นายธนเดช   ศรีจันทร์                ผู้ช่วย 
๙. นางเปรมกมล   ภัทรพิทักษ์      ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวอรษา   เพ็งสกุล     ผู้ช่วย 

  ๑๑. นางสาวจารี   รักทอง     ผู้ช่วย 
  ๑๒. นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ    ผู้ช่วย 
  ๑๓. นางสาวแสงอรุณ  รักอู่     ผู้ช่วย 

๑๔. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี     ผู้ช่วย 
๒.๗.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

  ๑. นายวิษณุ  ไชยณรงค์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางปรมาภรณ์   ชนะภัย     ผู้ช่วย 

  ๓. นายสาวอริษา  เมืองศรี     ผู้ช่วย 
  ๔. นายนิติพงศ์  เนียมอยู่       ผู้ช่วย 
  ๕. นายดนุสรณ์  เหมือนทอง     ผู้ช่วย 

๖. นายซะฮ์เรณ บีลา      ผู้ช่วย 
๒.๗.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

  ๑. นายวิทยา  ศรีงาม               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นายมงคล  สิทธิสาริกรรม     ผู้ช่วย 
๔. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล     ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาวบุญฑริกา   สุวรรณฤทธิ์    ผู้ช่วย 



๖ 

 
  ๕. นายชาติพิชิต  ศรีนาค      ผู้ช่วย 

๒.๗.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๑. นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. นางนงรัตน์   ตุดเกื้อ      ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจิราพร   ศรอินทร์     ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวมยุรี   บัวทองบุญ     ผู้ช่วย 
  ๖. ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทิมา   นาครินทร์    ผู้ช่วย 

๗. นายกฤษณะ  เหลืองเอ่ียม     ผู้ช่วย 
๒.๗.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ๑. นางจารุณี  บุญฮก      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. นางสาววนิดา   เย็นประโคน     ผู้ช่วย 

๓. นางสาวภัทรวรรณ  จินะราช     ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาววิลาวัณย์  กิจสรา     ผู้ช่วย 

๕. นางสาวสุภาวดี  พัศวงษ์     ผู้ช่วย 
๖. นางสาวชุนาภา  ปลูกไม้ดี     ผู้ช่วย 
๗. นางสาวพรณริณทร์  คชมาศ     ผู้ช่วย 
๘. นายเกริกพล  หาญเคียว     ผู้ช่วย 
๙. นางสาวจุฬารัตน์  ปานพืช     ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวแพรวพรรณราย ไร่ใหญ่    ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ ช่วยสอนซ่อม
เสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูในแต่ละกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 

๒.๘ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
นายปรัชญ์  สว่างพงศ์         หัวหน้างาน 

 ๒.๘.๑ กิจกรรมแนะแนว 
                    ๑. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์       หัวหน้า 
  ๒. นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล        ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจริยา  ศรีวิมล      ผู้ช่วย 
             ๒.๘.๒ กิจกรรมนักเรียน 
                 ๒.๘.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนำร ี  
   ๑. นายปรัชญ์  สว่างพงศ์       หัวหน้า 



๗ 

 
   ๒. นายธนเดช  ศรีจันทร์     ผู้ช่วย 
   ๓. นายวิทยา ศรีงาม     ผู้ช่วย 
                  ๒.๘.๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 
   ๑. นางสาวนุชนาฏ  แสงสิทธิ ์      หัวหน้า 
   ๒. นางสาวฮายาตี  ปีเก     ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวอังศุมาลิน  ส่งแสง    ผู้ช่วย 
 
          ๒.๘.๒.๓  กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
     ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงจันทิมา  นาครินทร์   หัวหน้า  
     ๒. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล    ผู้ช่วย 
              ๒.๘.๓ กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 
  ๑. นางจารุณี  บุญฮก      หัวหน้า 
  ๒. นางสาววิลาวัณย์  กิจสรา        ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ  

ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  และนโยบายของสถานศึกษา 
ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

    ๒.๙ งำนทุนกำรศึกษำ 
๑. นางทิวานันท์   ศรีจันทร์     หัวหน้า 

  ๒. นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล        ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจริยา  ศรีวิมล      ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ  

จัดท าประกาศทุนการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา โต้ตอบหนังสือ
ราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุนการศึกษา จัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพ่ิมเติม พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา 

๒.๑๐ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 
๑ นางสาวเสาวรส  เสียงด ี     หัวหน้า 
๒. นางสาวภาวดี  เจริญวงค์         ผู้ช่วย 
๓. นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล        ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
 ส ารวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง

ในสถานศึกษา ชุมชน  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
 
 
 



๘ 

 
๒.๑๑ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

นางสาววริณทิรา  โกลาตี      หัวหน้างาน 
 ๒.๑๑.๑  งานปวช.สาขาการโรงแรม 
  ๑.นางสาวนุชนาฏ  แสงสิทธิ์     หัวหน้า 

๒. นางสาววริณทิรา  โกลาตี     ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวอังศุมาลิน  ส่งแสง     ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร     ผู้ช่วย 
 ๒.๑๑.๒ งานปวช.สาขาช่างยนต์ 
  ๑. นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล     หัวหน้า   

๒. นายธีรพงษ์  รามทัศน์      ผู้ช่วย 
             ๓. นายศรชัย  เมฆสุวรรณ                                           ผู้ช่วย 
             ๔. นายศักดิ์ดาเดช  ตราชู                                           ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
จัดการเรียนการสอนในสายความรู้ด้านอาชีพสาขาการโรงแรมและสาขาช่างยนต์ ให้มีความรู้ความสามารถใน

การประกอบอาชีพให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
๒.๑๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำโครงกำรพระรำชด ำริและโครงกำรพิเศษ 

๑. นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง      หัวหน้า 
๒. นางสาวเสาวรส เสียงดี      ผู้ช่วย 
๓. นางสาวภาวิณี  ตั้งตระกูล     ผู้ช่วย 
๓. นายกฤษณะ  เหลืองเอ่ียม     ผู้ช่วย   
๔. นายจิรชาต ิ อ๋ิวสกุล      ผู้ช่วย 
๕. นางสาวภาวด ี เจริญวงค์     ผู้ช่วย 
๖. นางสาวพรณิภาพรรณ กุจะพันธ์    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวจิรังรัก  ทองดี      ผู้ช่วย 
๘. นางสาวมะลิวรรณ แก้วศรี     ผู้ช่วย 
๙.นางสาวอุมาพร อรัญไสว     ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวมนัสนันท์  ทองค าตอน    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวชุนาภา  ปลูกไม้ดี     ผู้ช่วย 
๑๒. นายดนุสรณ์  เหมือนทอง     ผู้ช่วย 
๑๓. นายศักดิ์ดาเดช ตราชู     ผู้ช่วย 
๑๔. นายนิติพงษ์  เนียมอยู่     ผู้ช่วย 

 
 



๙ 

 
หน้าที่รับผิดชอบ  

 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ จัดท ารายงานโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน 

๒.๑๓ งำนพัฒนำกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ 

  ๑. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์     หัวหน้า 

  ๒. นางสาวสุธิดา  หนชู่วย      ผู้ช่วย 

๓. นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี        ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
น ามาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาเป็นต้นแบบ ร่วมมือกับงานแผนงาน/

สารสนเทศ เพ่ือวางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
      ๒.๑๔ งำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
   ๑.นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม      หัวหน้า 

 ๒. นางสาวสวุภรณ์  เรนชะนะ     ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวจิราภรณ์  มีค า            ผู้ช่วย            

                      ๔. นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล                                   ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ  

คัดกรองและประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเด็ก วางแผนการจัดการศึกษาและจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและความต้องการพิเศษของเด็กและเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็ก
พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  

๒.๑๕ งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
๑. นางสาวฮานานี  ลีมาอะ           หัวหน้า 
๒. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี     ผู้ช่วย 

   หน้ำที่ รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วย เรื่อง การวิจัย 
ในชั้นเรียน ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน 

๒.๑๖ งำนพัสดุกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๑. นางสาวภาวดี  เจริญวงค์     หัวหน้า 

    ๒. นางสาวเสาวรส  เสียงดี     ผู้ช่วย 
    ๓. นางสาวจุฬารัตน์  ปานพืช     ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
 ดูแลและบริหารงานด้านพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ โปร่งใส 

และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง  
 



๑๐ 

 
๒.๑๗ งำนธุรกำร ประชำสัมพันธ์ 

    ๑. นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี       หัวหน้า 
    ๒. นางสาวชุนาภา  ปลูกไม้ดี      ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
 จัดท าทะเบียนคุมและจัดท าแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดท าวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ 
หัวหน้ำสำยชั้น ประกอบด้วย 

๑. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข   หัวหน้าระดับอนุบาล 
๓. นางนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม   หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
๔. นางสาวกรกต  ตันเก็ง   หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ – ๖ 
๕. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
๖. นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๗. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๘. นายธนกร  ไกรนรา    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๙. นางสาววริณทิรา  โกลาตี   หัวหน้าระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ครูประจ ำชั้นและครูที่ปรึกษำ  
                  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวฮายาตี  ปีเก , นางสาวสิณี ใบหมาดปันจอ ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑ 

๒. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุข , นางสาวเกวลี กี่ทอง    ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒ 

๓. นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง , นางสาวจิราภรณ์  มีค า    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

๔. นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม , นางสาวภัทราวรรณ จินะราช ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

๕. นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า , นางสาวอรษา  เพ็งสกุล  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

๖. นางสาวธันยพร รับความสุข , นางสาวสุภาวดี พัศวงศ์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

๗. นางนิฮาสนะ สิทธิสาริกรรม , นายวิทยา ศรีงาม  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

๘. นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ , นางสาวเสาวณี สุดหาร ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

๙. นางสาวนุจรินทร์ นวลศรี , นายเกริกพล หาญเคียว ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

๑๐. นางสาวกรกต ตันเก็ง , นางสาวธิดารัตน์  ตันสกุล ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 

๑๑. นางสาวพันธิตรา แคล่วคล่อง , นางสาวบุญฑริกา สุวรรณฤทธิ์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

๑๒. นางสาวจารี  รักทอง , นางสาวมะลิวรรณ แก้วศรี ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 

๑๓. นางสาวฮานานี ลีมาอะ , นายซะฮ์เรณ บีลา  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 



๑๑ 

 
๑๔. นางสาวจิราพร ศรอินทร์ , นางสาวแสงอรุณ  รักอู่  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

๑๕. นางสาวลลิตา นาคสง่า , นางสาวอรทัย จิตต์ชูชื่น         ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ 

๑๖. นายวิษณุ ไชยณรงค์ , นางสาวมนัสนันท์ ทองค าตอน ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

๑๗. นางสาวพรณรินทร์ คชมาศ , นางสาวจริยา ศรีวิมล ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

๑๘. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ , นางสาวอุมาพร อรัญไสว   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 

๑๙. นางจุรีย์พร รามทัศน์ , นางสาวตะวันดาว สุวรรณเลิศ    ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ 

๒๐. นายมงคล สิทธิสาริกรรม , นางสาวณฐมล วัตรุจีกฤต     ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ 

๒๑. นายภูวรินทร์ บุญตา , นางสาววนิสา พรหมรัตน์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

๒๒. นางสาวประวีณา จั๊บโปรย , นายชาญณรงค์ ศรีชัยมูล  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

๒๓. นางสาวภาวดี เจริญวงศ์ , นายกฤษณะ เหลืองเอ่ียม ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ 

๒๔. นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม , นางสาวนาซีฮะห์ เจ๊ะสนิ       ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 

๒๕. นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ , นางสาวปรียาภรณ์  พรหมแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

๒๖. นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ , นางสาวกรรณิการ์ สวัสดี ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

๒๗. นางสาวสุวรรณี ศิริเพ็ชร์ , นายนิติพงษ์ เนียมอยู่  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 

๒๘. นางสาวเสาวรส เสียงดี , นายชาติพิชิต  ศรีนาค             ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 

๒๙. นางสาวภาชินี มากพันธ์ , นางสาวรัชดาภรณ์ เกื้อเม่ง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

๓๐. นายธนเดช ศรีจันทร์ , นางสาววิลาวัณย์ กิจสรา            ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 

๓๑. นางสาวชุนาภา ปลูกไม้ดี , นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

๓๒.  นายพรชัย พรหมด้วง , นางเปรมกมล ภัทรพิทักษ์      ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 

๓๓. นางสาวภาวิณี ตั้งตระกูล , นางสาวจิรังรัก ทองดี   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

๓๔. นายธนกร ไกรนรา , นางสาวอริษา เมืองศรี                   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

๓๕. นางสาววริณทิรา โกลาตี , นางสาวมะลิ ยุบลพริ้ง    ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๑/๑ (การโรงแรม) 

๓๖. นายสุทธญาณ์ แก้วหนูนวล , นายศักดิ์ดาเดช ตราชู  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๑/๒ (ช่างยนต์) 

๓๗. นางสาวอังศุมาลิน  ส่งแสง , นายดนุสรณ์ เหมือนทอง  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒/๑ 

๓๘. นางสาวนุชนาฏ  แสงสิทธิ์ , นายปรัชญ์ สว่างพงศ์            ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒/๒ 

๓๙. นางสาวธัญพิชชา เคนถาวร , นายศรชัย  เมฆสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ 

 
 
 



๑๒ 

 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงสำวสำยใจ  เพ็ชรลับ  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 นำงปรมำภรณ์  ชนะภัย   ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑. งานระเบียนบริหารงานบุคคล 
1. นายภ ูวรินทร์ บุญตา      หัวหน้า 
2. นางปรมาภรณ์  ชนะภัย     ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุวรรณี ศิริเพ็ชร์     ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. งานวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
 3. งานทะเบียน สถิติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. งานการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย รับโอนย้าย ช่วยราชการ   
 5. งานการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. งานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ 
 7. งานบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการครู 
 8. งานประเมินขั้นเงินเดือนข้าราชการครู พนักงานราชการ 
 9. งานการจัดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 
  -  ใบลา  -  ใบรับรองเงินเดือน 
  -  ใบสมัครงาน -  สัญญาจ้าง 
  -  ค าสั่งและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑. นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม     หัวหน้า 
  ๒. นางสาวอรษา  เพ็งสกุล     ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. งานพัฒนาบุคลากรก่อนมอบหมายงานและปฏิบัติหน้าที่ 
 2. งานด าเนินการพัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 3. งานวางแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ 
 4. งานการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 ๕. งานประเมินการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖. งานนิเทศ ติดตาม 
 ๗. งานการจัดท าเอกสารและแนบแบบฟอร์มต่างๆ 
๓. งานสวัสดิการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
  1. นางสาวรุ่งฤดี ผิวด า       หัวหน้า 
  2. นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล      ผู้ช่วย 
  3. นางสาวศิรินภา  เดชเจริญ      ผู้ช่วย 
 



๑๓ 

 
หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. งานใบประกอบวิชาชีพทางการศึก 

3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. งานสวัสดิการรักษาพยาบาล 
5. งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
6. งานประกันสังคม 
7. งานขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
8. งานจัดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 

                    - การขอมีบัตรข้าราชการ  
          - ค าสั่งและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔. งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ 
 1. นางสาวสุวรรณี   ศิริเพ็ชร์       
หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้  

งานการจัดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ใบลา ใบรับรองเงินเดือน ใบสมัครงาน สัญญาจ้าง ค าสั่งและเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

๕. งำนพัสดุ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 1. นางสาวอรษา   เพ็งสกุล      หัวหน้า 
 2. นางสาวธิดารัตน์   ตันสกุล      ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้  

จัดท าเอกสารงานบุคลากร  ลงทะเบียนพัสดุ และงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 
 
 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 นำงสำวณัฐกำญจน์  สุจิตะพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน 
           กิจกำรนักเรียน 
          นำยปรัชญ์  สว่ำงพงศ์  ครูผู้ช่วย    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

๑. งานพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  
๑.๑ (งานปกครอง) 

  1. นายมงคล  สิทธิสาริกรรม     หัวหน้า 
  2. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ      ผู้ช่วย 
  3. นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม     ผู้ช่วย 
  4. นายวิทยา  ศรีงาม      ผู้ช่วย 
  5. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     ผู้ช่วย 
  6. นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต          ผู้ช่วย 
  7. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์     ผู้ช่วย 



๑๔ 

 
  8. นายวิษณุ  ไชยณรงค์      ผู้ช่วย 
  9. นายธนเดช  ศรีจันทร์      ผู้ช่วย 
  10. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล     ผู้ช่วย 
  11. นายชาติพิชิต  ศรีนาค     ผู้ช่วย 

 12. นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล      ผู้ช่วย 
 13. นายชะฮ์เรน  บีลา      ผู้ช่วย 
 14. นายธีรพงศ์  รามทัศน์     ผู้ช่วย 
 15. นางสาวจารี   รักทอง     ผู้ช่วย 
 16. ครูเรือนนอนทุกคน      ผู้ช่วย  

หน้าที่รับผิดชอบ   
รับผิ ดชอบกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะของนัก เ รี ยน ( งานปกครอง )  เป็ นที่ ปรึ กษา ให้ค าแนะน า                     

และช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่ผิดต่อระเบียบวินัยของโรงเรียน 
๑.2 งานพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน(งานปกครอง) ระดับสายชั้น   

๑. คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 
ระดับชั้นประถมศึกษา (นักเรียนผู้หญิง) 

   ๑. นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ   หัวหน้า 
   2. นางสาวจารี   รักทอง    ผู้ช่วย    
        ระดับชั้นประถมศึกษา (นักเรียนผู้ชาย)      
   ๑. นายวิทยา ศรีงาม    หัวหน้า 
   2. นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล    ผู้ช่วย 

2. คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนผู้หญิง) 

   ๑. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ    หัวหน้า 
   2. นางจุรีย์พร  รามทัศน์    ผู้ช่วย  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนผู้ชาย)  
   ๑. นายชาติพิชิต  ศรีนาค    หัวหน้า 
   2. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล   ผู้ช่วย 

3. คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  ประกอบด้วย 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (นักเรียนผู้หญิง) 
   1. นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต   หัวหน้า 
   2. นางทิวานันท ์  ศรีจันทร์   ผู้ช่วย 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (นักเรียนผู้ชาย) 

    ๑. นายธนเดช  ศรีจันทร ์   หัวหน้า   
    2. นายวิษณุ  ไชยณรงค์    ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ   

สืบสวนข้อเท็จจริงในการกระท าความผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ผิดต่อระเบียบวินัยของ
โรงเรียน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีหลังจากท าการสอบสวนแล้วเสร็จ 
 



๑๕ 

 
๒. งานดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนประจ าและนักเรียนไป-กลับ 

๒.๑ งานดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนประจ า 
  1. นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม      หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ     ผู้ช่วย 
  ๓. นายมงคล สิทธิสาริกรรม     ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวจิราภรณ์ มีค า      ผู้ช่วย 

๕. นายวิทยา  ศรีงาม      ผู้ช่วย 
๖. นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ     ผู้ช่วย 

  ๗. นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง     ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี     ผู้ช่วย 
  ๙. ครูเรือนนอนทุกคน      ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรเรือนนอน  ประกอบด้วย 

๑. เรือนนอนพระราชทาน ภปร.๑ 
๑.๑  นางสาวชาลิสา   บรรจงพาศ  ครูประจ าเรือนนอน 
๑.๒  นางสาวสุภาวดี  พัศวงษ์  ครูประจ าเรือนนอน 
๑.๓  นางสาวสุธิดา  หนูช่วย  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

  ๑.๔  นางสาวสวุภรณ์  เรนชะนะ  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑.๕  นาวสาวเกวลี  กี่ทอง  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑.๖  นางสาวชุนาภา  ปลูกไม้ดี  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๒.  เรือนนอนพระราชทาน ภปร.๒ 
๒.๑  นางสาวรุ่งฤดี   ผิวด า  ครูประจ าเรือนนอน 
๒.๒  นางสาวประวีณา  จั๊บโปรย  ครูประจ าเรือนนอน 
๒.๓  นางสาวฮานานี   ลีมาอะ  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๒.๔  นางสาววิลาวัณย์  กิจสรา  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๒.๕  นางสาวอรษา  เพ็งสกุล  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๒.๖  นางสาวพันธิตรา  แคล่วคล่อง ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๓.  เรือนนอนพระราชทาน สก.๑ 
๓.๑  นางเปรมกมล   ภัทรพิทักษ์  ครูประจ าเรือนนอน 
๓.๒  นางสาวอริษา   เมืองศรี  ครูประจ าเรือนนอน 
๓.๓  นางจุรีย์พร   รามทัศน์  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๓.๔  นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๓.๕  นางสาวธันยพร  รับความสุข  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๓.๖  นางสาวพรณรินทร์  คชมาศ  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๔.  เรือนนอนพระราชทาน สก.๒  
๔.๑  นางสาวปรียาภรณ์  พรหมแก้ว ครูประจ าเรือนนอน 



๑๖ 

 
๔.๒  นางสาวมนัสนันท์  ทองค าตอน ครูประจ าเรือนนอน 
๔.๓  นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ      ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๔.๔  นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร    ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๔.๕  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์ ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๔.๖  นางสาวอรทัย  จิตต์ชูชื่น  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๕.  เรือนนอนสิมิลัน ๑  
๕.๑  นางสาวตะวันดาว   สุวรรณเลิศ        ครูประจ าเรือนนอน 
๕.๒  นางสาวภาชินี  มากพันธ์  ครูประจ าเรือนนอน 
๕.๓  นางสาวจิราพร  ศรอินทร์  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๕.๔  นางสาวบุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์     ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๕.๕  นางสาวจิรังรัก  ทองดี   ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๕.๖  นางสาวจุฬารัตน์  ปานพืช  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๖.  เรือนนอนสิมิลัน ๒ 
  ๖.๑  นางสาวลลิตา    นาคสง่า  ครูประจ าเรือนนอน 

๖.๒  นางสาวกรกต  ตันเก็ง  ครูประจ าเรือนนอน 
๖.๓  นางสาวเสาวนีย์  บุญสุข  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๖.๔  นางสาวแพรวพรรณราย ไร่ใหญ่ ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๖.๕  นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๖.๖  นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๗.  เรือนนอนพิงกัน ๑ 
๗.๑  นางสาวจารี   รักทอง  ครูประจ าเรือนนอน 
๗.๒  นางสาวสุวรรณี  ศิริเพ็ชร์  ครูประจ าเรือนนอน 
๗.๓  นางสาววริณทิรา  โกลาตี  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

  ๗.๔  นางสาวแสงอรุณ  รักอู่  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๗.๕  นางสาวจริยา  ศรีวิมล  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๗.๖ นางสาวผการัตน์  ชาวสวน            ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๘.  เรือนนอนพิงกัน ๒ 
๘.๑  นางสาวรัชดาภรณ์  เกื้อเม่ง  ครูประจ าเรือนนอน 

          ๘.๒  นางสาวอุมาพร  อรัญไสว  ครูประจ าเรือนนอน 
 ๘.๓  นางทิวานันท์   ศรีจันทร์         ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
          ๘.๔  นางสาววนิสา   พรหมรัตน์  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
 ๘.๕  นางสาวศิรินภา  เดชเจริญ  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
 



๑๗ 

 
๙.  เรือนนอนพระราชทานคุณพุ่ม ๑ 

๙.๑  นายวิษณุ  ไชยณรงค์  ครูประจ าเรือนนอน 
          ๙.๒  นายซะฮ์เรณ  บีลา   ครูประจ าเรือนนอน 
 ๙.๓  นายธนกร   ไกรนรา                 ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๙.๔  นายภูวรินทร์  บุญตา  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๙.๕  นางสาวนุชนาฎ  แสงสิทธิ์           ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน   

๑๐. เรือนนอนพระราชทานคุณพุ่ม ๒  
 ๑๐.๑  นายศรชัย   เมฆสุวรรรณ  ครูประจ าเรือนนอน 
          ๑๐.๒  นายนิติพงศ์  เนียมอยู่  ครูประจ าเรือนนอน 

๑๐.๓  นายพรชัย  พรหมด้วง  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
          ๑๐.๔  นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต      ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
          ๑๐.๕  นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

 ๑๑. เรือนนอนล าปี ๑  
  ๑๑.๑  นายกฤษณะ  เหลืองเอ่ียม  ครูประจ าเรือนนอน 
  ๑๑.๒  นายเกริกพล  หาญเคียว  ครูประจ าเรือนนอน 
  ๑๑.๓  นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง                ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
                   ๑๑.๔  นางสาวจิราภรณ์  มีค า  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
  ๑๑.๕  นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
 ๑๒. เรือนนอนล าปี ๒ 
  ๑๒.๑  นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล ครูประจ าเรือนนอน 

๑๒.๒  นายดนุสรณ์  เหมือนทอง  ครูประจ าเรือนนอน 
๑๒.๓  นางสาวจารุณี  ไหวพริบ  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

                     ๑๒.๔  นายธนเดช  ศรีจันทร์  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
  ๑๒.๕  นางสาวภัทรวรรณ  จินะราช ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

 ๑2.6  นายธีระพงค ์ รามทัศน์  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
 ๑๓. เรือนอนปะการัง ๑  
  ๑๓.๑  นางสาวภาวดี  เจริญวงค์      ครูประจ าเรือนนอน 

๑๓.๒  นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี  ครูประจ าเรือนนอน 
๑๓.๓  นางสาวเสาวรส   เสียงดี  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๓.๔  นางสาวภาวิณี  ตั้งตระกูล  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๓.๕  นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

๑๔. เรือนนอนปะการัง ๒ 
๑๔.๑  นางสาวเสาวณี  สุดหาร  ครูประจ าเรือนนอน 
๑๔.๒  นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม  ครูประจ าเรือนนอน 



๑๘ 

 
๑๔.๓  นายณัฐพล   จุ้ยเปี่ยม  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๔.๔  นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๔.๕  นางสาวสิณี  ใบหมาดปันจอ ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

 ๑๕. เรือนนอนศรีพังงา ๑ 
๑๕.๑  นายศักดิ์ดาเดช  ตราชู  ครูประจ าเรือนนอน 
๑๕.๒  นายวิทยา  ศรีงาม   ครูประจ าเรือนนอน 

  ๑๕.๓  นายมงคล  สิทธิสาริกรรม  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๕.๔  นางนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๕.๕  นางสาวธิดารัตน์  ตันสกุล  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

 ๑๖. เรือนนอนศรีพังงา ๒ 
๑๖.๑  นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล  ครูประจ าเรือนนอน 
๑๖.๒  นายชาติพิชิต  ศรีนาค                ครูประจ าเรือนนอน 
๑๖.๓  นายปรัชญ์  สว่างพงศ ์  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๖.๔  นางสาวฮายาตี  ปีเก  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 
๑๖.๕  นางสาวอังศุมาลิน  ส่งแสง  ครูผู้ช่วยประจ าเรือนนอน 

 
หน้าที่รับผิดชอบ   

ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้อยู่ในความเรียบร้อยและจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักเรียนด้านกีฬา ดนตรี 
และการละเล่นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 

               ๒.๒ งานดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนไป-กลับ  
  1. นายภูวรินทร์  บุญตา      หัวหน้า 
  2. นายธนกร  ไกรนรา      ผู้ช่วย 
  3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวเกวลี  กี่ทอง      ผู้ช่วย 
  5. นางสาวจิรังรัก  ทองดี      ผู้ช่วย 
  6. นางสาวอังศุมาลิน  ส่งแสง     ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ   

ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนไป-กลับ ให้อยู่ในความเรียบร้อย ส่งเสริมดูแล และป้องกัน ความปลอดภัยในการ
เดินทางของนักเรียน 
 

๓. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)   
  1. นางสาวจิราภรณ์  มีค า      หัวหน้า  
  ๒. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ     ผู้ช่วย   
  ๓. นายวิทยา  ศรีงาม      ผู้ช่วย 
  ๔. นายธนเดช  ศรีจันทร์      ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวแสงอรุณ  รักอู่      ผู้ช่วย 



๑๙ 

 
  6. นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี     ผู้ช่วย 
  7. นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง     ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ   

ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาในการท างานของคณะกรรมการสภานักเรียน และจัดท าแผนโครงการส่งเสริม
ระบบประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี การเคารพนอบน้อมของนักเรียนที่มีต่อครู 
 

๔. งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  1. นายวิทยา  ศรีงาม      หัวหน้า 

๒. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์      ผู้ช่วย   
๓. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ     ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจิราภรณ์  มีค า      ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง     ผู้ช่วย 
๖. นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี     ผู้ช่วย 
๗. นางสาวจริยา  ศรีวิมล      ผู้ช่วย 
๘. ครูประจ าชั้นทุกคน      ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ   
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในด้านความสามารถ 

ด้านสุขภาพและด้านครอบครัว 
๕. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

  1. นางสาวสุวภรณ์   เรนชะนะ     หัวหน้า 
  ๒. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจิราภรณ์  มีค า      ผู้ช่วย 
  ๔. นายวิทยา  ศรีงาม      ผู้ช่วย 
  ๕. นายธนเดช  ศรีจันทร์      ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี     ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี     ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ     

จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน จัดกิจกรรมยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีกับ
นักเรียน 
 

๖. งานอนามัยโรงเรียน 
  ๑. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ      หัวหน้า 
  2. นางสาวผการัตน์  ชาวสวน     ผู้ช่วย 
  3. นางสาวพรนิภาวรรณ  กุจะพันธ์    ผู้ช่วย 

๔. นางสาวหนึ่งฤทัย  บรรจงภาส     ผู้ช่วย 
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หน้าที่รับผิดชอบ   

รับผิดชอบวางแผนงานด้านอนามัย ส่ งเสริมความรู้สร้างสุขนิสัยที่ดีด้านสุขภาพและจัดให้มีบริการ               
สร้างภูมิคุ้มกันการตรวจสุขภาพอนามัย เพ่ือคุ้มครองและป้องกันโรคในนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา                  
ลูกจ้างและประชาชนที่มาขอค าแนะน า 
 

๗. งานโภชนาการ 
  1. นางสาวจิราพร  ศรอินทร์     หัวหน้า 
  ๒. นางสาวเสาวณี  สุดหาร     ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวเสาวณ ี บุญสุข     ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวบุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์     ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวแสงอรุณ  รักอู่      ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ   

 จัดท าแผนโครงการ ครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหารและจัดท ารายการอาหาร ตรวจรับพัสดุ จ่ายเงินพัสดุเครื่อง
บริโภค ตลอดจนอ านวยความสะดวกในด้านอาหาร เครื่องดื่ม ในวาระต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

๘. งานธุรการ ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
  1. นางสาวจิราภรณ์  มีค า      หัวหน้า  
  2. นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง     ผู้ช่วย 
  3. นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี     ผู้ช่วย 
 
หน้าที่รับผิดชอบ   

จัดเก็บเอกสารเข้าและออก จัดท าแฟ้มต่าง ๆ ลงทะเบียนรับ-ส่ง โต้ตอบหนังสือราชการ จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

๙. งานพัสดุกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  1. นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ     หัวหน้า 

๒. นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี     ผู้ช่วย   
  ๓. นางสาวพรสวรรค์ เต็งเฉี้ยง     ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ   

จัดท าแผนงานโครงการ เพื่อด าเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมและ
ควบคุมดูแล การเก็บรักษา เบิกจ่าย พัสดุสอดคล้องกับการใช้งานในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
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กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

 นำงมยุรีย์  เครือจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
งบประมำณและแผนงำน 

          นำงสำวมยุรี  บัวทองบุญ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
โดยมีภาระงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานและมีบุคลากรรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
๑. งำนกำรเงิน 

๑. นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ     หัวหน้า 
๒. นางสาวประวีณา  จั๊บโปรย     ผู้ช่วย  
๓. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     ผู้ช่วย 
๔. ว่าทีร่้อยตรหีญิงจันทิมา   นาครินทร์    ผู้ช่วย  

หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑.1  งานบริหารการเงิน       

1) เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
2) เก็บรักษาเงิน  จ่ายเงิน  น าส่งเงิน 
3) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
4) จัดท ารายงานประจ าเดือน  ส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
5) ติดตาม  ประเมินผล  สรุป 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๑.2  เจ้าหน้าที่การเงิน 
1) จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ 
2) จัดท าหลักฐานและน าส่งเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 
3) รับ - จ่ายเงินและจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน 
4) วางเบิกเงินสวัสดิการข้าราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเงินศึกษาบุตร และอ่ืนๆ ภายในวันที่ 10  
    ของเดือน 
5) ปรับบัญชีเงินฝากประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ทุกวันที่ 15 ของเดือน และน าส่งใช้ใบเสร็จรับเงิน 
6) ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือน  ก่อนวันสิ้นเดือนและรับสลิปเงินเดือน 
7) จัดท างบเดือน และรายงานทุกเดือน 
8) รับ - จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 
9) จัดท าทะเบียนสถิติและรายงานการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคทุกสิ้นไตรมาส 
10) รับ - จ่ายและจัดท าบัญชี เงินบ ารุงกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่ เงินบ ารุงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
11) รับ - จ่ายเงินและจัดท าบัญชีเงินกิจกรรมนักเรียน 
12) จัดลงบัญชีสมุดเงินสด 
13) จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
14) จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท 
15) จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
16) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา 
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17) จัดท าสลิปเงินเดือนของบุคลากรโรงเรียน 
18) ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้ถูกต้องตาม 
      ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
19) สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ 
20) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.3 การจัดท าทะเบียนคุมการใช้งบประมาณ 
  1) เจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เ พ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบ  
  2) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนประเภทงบอุดหนุน ตามฝ่ายงานประกอบไปด้วย 4 ฝ่ายงาน คือ ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และผู้รับผิดชอบแต่ละงาน/กิจกรรม 
  3) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ลงตามท่ีเอกสาร วัน/เดือน/ปี รายการที่ขอใช้
งบประมาณ จ านวนเงิน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ และหมายเหตุ 
  4) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิก
ตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัด
ปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้  

๒. งำนกำรบัญชี 
๑. นางสาวกรกต  ตันเก็ง      หัวหน้า 
๒. นางสาวพันธิตรา  แคล่วคล่อง     ผู้ช่วย   

หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๒.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

1) ตั้งยอดเงินบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้ง
ยอดก่อนปิดบัญชีปีก่อน 

2) จัดท ากระดาษท าการโดยการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมานโอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน
และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่ เป็นบัญชีวัสดุหรือ(บัญชีสินค้าคงเหลือ)และบัญชีทรัพย์ไม่
หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยให้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกบัญชี 
(สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย)และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

4) บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้    ของรัฐ สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การ
จ่ายเงินให้ หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ 
วันท าการสุดท้ายของเดือน 
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6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้าง

จ่าย/รับที่ ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมงวด/ค่าตัด
จ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า)ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิดรายการ
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินส่งคลัง เข้า
บัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดเงินคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายการคงเหลือประจ าวัน และงบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
ย่อยและทะเบียน 

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลข
ผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อย่อก ากับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียน
ข้อความหรือตัวเลขท่ีถูก 

๒.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
1) จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 
2) จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบ

ประแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่
แบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 

4) ตรวจสอบความถูกต้องของเงิน ตามรายการคงเหลือประจ าวัน แยกประเภทบัญชี 
5)  ติดตาม ประเมินผล สรุป 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    

๓.  งำนพัสดุและสินทรัพย ์
 ๑. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต     หัวหน้า 
 ๒. นางสาวภัทราวรรณ  จินะราช     ผู้ช่วย  
 ๓. นางนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม     ผู้ช่วย  
 ๔. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ     ผู้ช่วย     
 ๕. นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร     ผู้ช่วย  
 ๖. นางสาวอรทัย  จิตต์ชูชื่น       ผู้ช่วย 
 ๗. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล     ผู้ช่วย        
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       หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๓.1  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 1) ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา งานพัสดุ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และ    
เป็นปัจจุบัน 
 2) ด าเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ 

3) จัดท ารายงานการขอซื้อ ขอจ้างด้วยเงินงบประมาณ 
4) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ 
5) จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ 
6) จัดบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม 
7) จัดท าทะเบียนคุมบ้านพักครู 
8) รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนด 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
๓.2  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

1) จัดท าบัญชีรับ – จ่ายพัสดุประจ าวัน 
  2) จัดท าบัญชีแยกประเภทพัสดุตามรหัสที่ก าหนด 
  3) จัดท าระบบการเบิกจ่ายของใช้ต่าง ๆ ให้บริการความสะดวกแก่บุคลากรผู้มีความประสงค์จะใช้ 
  4) จัดเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับพัสดุประจ าวัน 
  5) ตรวจสอบรายการ และจ านวนสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้เป็นประจ าแล้วแจ้งความประสงค์ต่องานจัดซื้อ 
เพ่ือด าเนินจัดหาต่อไป 
  6)  ตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ 
  7)  ส่งใบเบิกพัสดุที่ฝ่ายต่าง ๆ น ามาเบิกให้งานบัญชีเพ่ือลงบัญชีและตัดงบประมาณ 
  8)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นทุนของพัสดุและอุปกรณ์ท่ีอยู่ในคลังพัสดุแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
  9)  ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจ าเดือนและประจ าปีส่งงานบัญชี 
  11) จัดท าทะเบียนสินทรัพย์  แยกตามประเภทและสถานที่ที่จัดเก็บ  โดยแยกประเภทสินทรัพย์และ
รหัสสินทรัพย์     
  12) จัดท าใบรายงานการซื้อสินทรัพย์ประจ าเดือน 
  13) ส ารวจยอดครุภัณฑ์  และท าทะเบียนสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสิ้นทุกประเภท 
  14) ท าการลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้าก่อนแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ 
  15) ท ารายงานการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี 
  16) จัดท ารายงานการขอซื้อ ขอจ้าง ด้วยเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 

17) ลงนามในรายงานขอซ้ือขอจ้างพัสดุ 
18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

       ๓.3  งานจัดซื้อ 
  1) ประสานงานด้านการจัดซื้อตามหนังสือขออนุมัติด าเนินการ  ตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ 
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2) เก็บและรวบรวมข่าวสารที่จ าเป็นต่อการจัดซื้อ  ได้แก่  ราคาพัสดุ สินค้าคงคลัง อัตราการใช้ แหล่ง

ขาย คุณลักษณะเฉพาะ  และข้อมูลที่เก่ียวกับพัสดุ เช่น แคตตาล็อก วิธีใช้  ส่วนประกอบ  วิธีการผลิต ฯลฯ 
3) การพิจารณาความจ าเป็นในการจัดซื้อ  รวมทั้งรายละเอียดพัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้ 
4) จัดหา และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน หรือสินค้าต่าง ๆ  ให้เพียงพอกับความต้องการและทันสมัย 
5) ตรวจสอบราคา เปรียบเทียบราคา และมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามขั้นตอน หรือใช้ข้อมูลในการจัดซื้อ

ใน กรณีที่มีการจัดซื้อในรูปคณะกรรมการ 
6) จัดท าและตรวจสอบเอกสารในการสั่งซื้อตลอดจนตกลงเรื่องเครดิต เงื่อนไขในการช าระเงินกับ

ร้านค้า 
7) รวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งของ  โดยแนบหลักฐานใบสั่ง

ซ้ือ  ของแต่ละหน่วยงานและใบส่งสินค้า มาพร้อมใบวางบิล ส่งการเงินเพ่ือท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
ต่อไป 

8) ด าเนินการซื้อ 
8.1)  รับใบขอสั่งซื้อ หรือใบเบิกจากหัวหน้าฝ่าย / หมวด / งาน 
8.2)  ในกรณีที่รายการที่มีอยู่ในคลังพัสดุ ให้ทางผู้ท าหน้าที่ดูแลการเบิกพัสดุ เป็นผู้ด าเนินงานในการจ่าย

ให้กับหน่วยงานที่ต้องการภายใน 1 วัน 
8.3)  ในกรณีที่รายการพัสดุไม่มีในคลังพัสดุ   หน่วยงานจัดซื้อต้องด าเนินการ   โดยสอบถามรายละเอียด

กับหน่วยงานที่ต้องการ   พร้อมทั้งท าใบสั่งซื้อเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการการเงินรับทราบ  เสนอ ผู้อ านวยการอนุมัติซื้อและ
ท าการสั่งซื้อ   โดยอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ 

8.4)  การรับพัสดุให้รับได้ภายใน  3  วัน หลังจากวันรับใบขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่าง ๆ 
8.5)  ในกรณีที่สินค้าหรือพัสดุที่หน่วยงานต้องการเป็นชนิดที่ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งท า เช่น  การ จัดพิมพ์

เอกสารต่าง ๆ เป็นงานที่ต้องใช้เวลา   การรับพัสดุจะได้รับเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบหลังจากหน่วยงานจัดซื้อตกลงกับผู้รับ
จ้างแล้ว 

8.6)  ในกรณีที่งานจัดซื้อไม่สามารถไปซื้อพัสดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ มอบหมายให้หน่วยงานนั้นไป
จัดซื้อเอง  และงานจัดซื้อเป็นผู้ตรวจเช็คพัสดุอีกครั้งหนึ่ง 
 9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. งำนแผนงำนโรงเรียน 
๑. นายธนกร  ไกรนรา      หัวหน้า 
๒. นางสาวสุธิดา  หนูช่วย      ผู้ช่วย  
๓. นางสาววนิสา  พรหมรัตน์     ผู้ช่วย 
๔. นางสาวรัชดาภรณ์  เกื้อเม่ง     ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. เสนอร่างนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. ประสานงานในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธรรมนูญโรงเรียน มาตรฐานปฏิบัติงานของ

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3. ประสานงานด้านนโยบายและการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ประสานงานจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5. วิเคราะห์และประมาณการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  
6. จัดท างบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงาน

โครงการต่าง  ๆ  วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
7. ช่วยเหลือประสานงานในการก ากับดูแล  ตรวจสอบ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
8. ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
9. จัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

10. จัดท าแผนตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามข้อตกลงให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา เป็นไปตาม   
  แผนปฏิบัติราชการ  ตามงบประมาณประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้ งบประมาณรายเดือนและรายไตร-   

มาส 
11. ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จและตัวชี้วัด ของสถานศึกษา จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตาม  

ข้อตกลงการให้บริการของสถานศึกษา 
12. สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
13.  ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี 
14.  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 
15.  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  และรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
16.  รายงานระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
17.  งานด้านงบประมาณ ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร และการศึกษา  

พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ (ก-ง), (ฉ-ช) 
18. งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.1  การตัดงบประมาณ 
  1) ผู้ขอใช้งบประมาณเสนอเขียนบันทึกการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
  2) เขียนประมาณราคาของที่สั่งซื้อ ยอดรวมทั้งหมด 
  3) น าใบบันทึกการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ มาตัดงบประมาณตามงบท่ีได้รับ
และสรุปยอดคงเหลือ 

  4) น าเสนอหัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการ หัวหน้าแผนงาน รองฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเสนอ
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติการใช้งบประมาณ เป็นล าดับต่อไป 
  ๔.2  การบนัทึกการใช้งบประมาณ 
  1) แบ่งเงินตามสัดส่วน 70% และ 30% ของแต่ละฝ่ายงานประกอบไปด้วย ๕ ฝ่ายงาน คือ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  2) จัดท าบันทึกการใช้งบประมาณ ตามงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ  
  3) เขียนล าดับครั้งที่ขอใช้ เลขที่ค าสั่งบันทึกข้อความอ้างอิง ลงวันที่ รายการใช้งบประมาณงบประมาณ
ที่ใช้ (บาท) ให้ระบุการใช้สอย เดินทางไปราชการ อ่ืนๆ และสรุปงบประมาณคงเหลือ (บาท) ผู้ขอใช้งบประมาณ 
และหมายเหตุ  

 



๒๗ 

 
๕.  งำนสำรสนเทศและข้อมูลโรงเรียน 

๑. นางสาวสุธิดา   หนูช่วย     หัวหน้า  
๒. นางสาวอรษา  เพ็งสกุล     ผู้ช่วย  

หน้าที่ความรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
          1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสารสนเทศโรงเรียน 
     2.  วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     3.  เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
     4.  น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     5.  รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม โปรแกรม (Special Education Technology (SET) และ
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     6.  ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
     7.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 
     8.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
     9.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
     10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
๖.  งำนระบบ GFMIS   

๑. นางสาวประวีณา  จั๊บโปรย     หัวหน้า 
๒. นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ     ผู้ช่วย  
๓. นางสาวมัชฌิมา ธรรมทัตโต     ผู้ช่วย  
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกรกต  ตันเก็ง      ผู้ช่วย 
๗. นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร     ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. ระบบบริหารงบประมาณ เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS ของส านักงบประมาณ แต่การ

เปลี่ยนแปลงหรือการจัดสรรเงินจะท าในระบบ GFMIS โดยข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับระบบ อ่ืน ๆ เช่น ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชี เป็นต้น 

๒. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบจะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบ
วงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวรกรณีที่เป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าตั้งแต่ 5,000 
บาทข้ึนไป 

๓. ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการรับและน าส่งเงิน ระบบ
บริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ถาวร 

๔. ระบบบัญชีต้นทุน เป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเพ่ือการบริหาร โดยหน่วยงานต้องก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงาน
เป็นศูนย์ต้นทุน ศูนย์ก าไร งานหลัก งานสนับสนุน และกิจกรรม เพ่ือรองรับข้อมูลในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย และ
ก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เพ่ือใช้เป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้แต่ละผลผลิตที่เก่ียวข้อง 



๒๘ 

 
๕. ระบบบริหารบุคคล เป็นระบบที่รับข้อมูลบุคลากรส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยรับข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงข้าราชการ การฝึกอบรม และการปรับโครงสร้างองค์กรจากส่วนราชการ และรับข้อมูลเงินบัญชีถือ
จ่ายจากกรมบัญชีกลาง 

๗. งำนระบบ E-GP 
๑. นางนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม     หัวหน้า 
๒. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต     ผู้ช่วย  
๓. นางสาวภัทราวรรณ จิระราช     ผู้ช่วย  
๔. นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร     ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียนของทั้ง หน่วยงาน และรายงานต่างๆ ของระบบ  
2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียนของ หน่วยจัดซื้อ และรายงานต่างๆ ของระบบ 
3. ด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  
4. อนุมัติประกาศต่างๆ ขึ้นที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน  
5. ตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนของ หน่วยจัดซื้อ และรายงานต่างๆ ของระบบ 
6. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ค านวณราคากลางในระบบค านวณราคากลางงาน 

ก่อสร้าง 

๘. งำนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทน 
๑. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     หัวหน้า 
๒. นางสาวประวีณา  จั๊บโปรย     ผู้ช่วย  
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์    ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ท าการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบ จ่ายตรง  
2. ท าการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของบุคลากรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไป  ตามคู่มือการ

ปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
      3. ตรวจเช็คยอดการช าระหนี้ของหน่วยงานต่าง ๆ คือ ชพค. ,ชพส.,ประกันชีวิต,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู,ธนาคาร
ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการหักหนี้ประจ าเดือน 

4. ค านวณเงินเดือนจากหนังสือน าส่งเงินเดือนข้าราชการ ในระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
5. ท าการตั้งเบิกเงินเดือน และเบิกจ่ายประกันสังคม ครูอัตราจ้าง คนงาน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

โดยการตั้งเบิกในระบบ GFMIS 
6. ส่งข้อมูลเงินสมทบประกันสังคมของครูอัตราจ้าง คนงาน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ในระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานประกันสังคม 
  7. ตรวจสอบข้อมูลการตั้งเบิกเงินเดือนและเงินประกันสังคม เมื่อคลังอนุมัติ ท าการเซ็นเช็คเพ่ือน าจ่ายเงินเดือน 

และหนี้ของหน่วยงานต่างๆ  
  8. น าเช็คไปจ่ายเงินเดือนและรายการหนี้ของหน่วยงานต่างๆ กับธนาคาร 

 

 



๒๙ 

 
๙. งำนเร่งรัดติดตำมกำรใช้งบประมำณ 

๑. นางสาววนิสา  พรหมรัตน์     หัวหน้า 
๒. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต     ผู้ช่วย  
๓. นายธนกร  ไกรนรา      ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ก ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณของสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนด  
2. วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค/ ปัจจัย/ เงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จและความล้มเหลว ของการ

ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ  ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนา ทางเลือก เชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  

4. เสริมสร้างบรรยากาศและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการท างานร่วมกันเป็นทีม และกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล  และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
๑๐. งำนควบคุมภำยในประกันควำมเสี่ยง 

๑. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ     หัวหน้า  
๒. นายธนกร  ไกรนรา      ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
         1.  จัดท าแผนโครงการ ส าหรับงานควบคุมภายใน 
         2.  วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 

3.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
4.  ก าหนดมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
5.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
6.  ให้ความรู้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
7.  ประสานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน

ตามภารกิจ 
   8.  ด าเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ ที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 9.  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
   10. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑. งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
 1. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล                                                 หัวหน้า 

           2. นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร      ผู้ช่วย 
           3. นางสาวอรทัย  จิตต์ชูชื่น                                                  ผู้ชว่ย 
           4. นางสาวธัญยพร  รับความสุข                                             ผูช้่วย 



๓๐ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บริหารงานพัสดุกลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
2. ด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกต้อง   ตามระเบียบ 
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินการจัดท าบัญชีพัสดุ การจัดท าทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ การจัดท ารายงานประจ าปี การ
ตรวจสอบรายงานประจ าปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การลงทะเบียน การรับ - จ่าย การเก็บรักษา เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุ
มีประสิทธิภาพ 
5. ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภท เพ่ือใช้ในการควบคุมและตรวจสอบรายการทรัพย์สิน 
6. ด าเนินการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค านวณค่าเสื่อมราคา และต้นทุนผลผลิต 
7. ศึกษา รายงาน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ ระเบียบพัสดุ ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานและจัดสรร
พัสดุ ครุภัณฑ์แก่หน่วยงานภายในส านักฯ เพ่ือให้ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ 
9. ตรวจสอบ จัดท าข้อผูกพันและด าเนินการบริหารสัญญา เพ่ือให้การบริหารสัญญาถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ระยะเวลาเป็นไปตามข้อก าหนดเงื่อนไขของสัญญาและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
10. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็น หมดอายุการใช้งานและที่เสื่อมสภาพเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
ลดภาระการใช้จ่ายในการเก็บรักษาและสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทน 
11. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนให้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
12. ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพัสดุ 
13. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1๒. งานธุรการ แผนงาน ประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ 
  1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์    หัวหน้า 
           2. นางสาวพันธิตรา  แคล่วคล่อง                                            ผูช้่วย 
           3. นางสาวธันยพร  รับความสุข                                              ผูช้่วย 
           4. นางสาวรัชดาภรณ์  เกื้อเม่ง                                               ผูช้่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รับ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ต่างๆ ของกลุ่มงาน เสนอผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
2. จัดท าหนังสือ บันทึกข้อความภายในกลุ่มงาน เสนองานธุรการโรงเรียน 
3. ติดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกลุ่มงบประมารและแผนงาน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าทุกเดือน 
4. จัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานด้านต่าง ๆ  

 
 



๓๑ 

 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 นำงสำวสำยใจ  เพ็ชรลับ  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
          นำงสำววนิดำ  เย็นประโคน ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
โดยมีภาระงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไปและมีบุคลากรรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๑. งำนอำคำรสถำนที่ 
๑. นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล   หัวหน้า 
๒. นายพรชัย  พรหมด้วง    ผู้ช่วย 

๓. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ    ผู้ช่วย 

๔. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ   ผู้ช่วย 
๕. นายธนเดช ศรีจันทร์   ผู้ช่วย 

๖. นายศักดิ์ดาเดช  ตราชู    ผู้ช่วย 

๗. นายกฤษณะ เหลืองเอ่ียม   ผู้ช่วย 

๘. นายนิติพงษ์ เนียมอยู่    ผู้ช่วย 

๙. นายซะฮ์เรณ บีลา    ผู้ช่วย 

๑๐. นายดนุสรณ์   เหมือนทอง   ผู้ช่วย 

๑๑. นางสาวบุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์  ผู้ช่วย 

๑๒. นายวิษณุ  ไชยณรงค์    ผู้ช่วย 

๑๓. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล     ผู้ช่วย 

๑๔. นางสาวอริษา  เมืองศรี   ผู้ช่วย 

๑๕. นางสาวพรนิภาวรรณ  กจุะพันธ์  ผู้ช่วย 
๑๖. นายศรชัย  เมฆสุวรรณ   ผู้ช่วย 

๑๗. นายธีระพงศ์  รามทัศน์   ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร   ผู้ช่วย 

๑๙. นางสาวปรียาภรณ์  พรหมแก้ว  ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผน/โครงการงบประมาณและปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 

  ๒. ก าหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียน 

  ๓. พัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
  ๔. จัดท าป้ายห้องเรียน ป้ายอาคารเรียน ป้ายตารางสอนและป้ายหนีไฟ 

๕. ประสานงานการตกแต่งสถานที่เนื่องในวันส าคัญต่างๆ และตามค าสั่งของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๖. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 

๗. ประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน 

๘. ควบคุม ดูแลการใช้และบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ของอาคารเรียน 



๓๒ 

 
๙. วางแผนก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมายให้นักการ-ภารโรง ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและ    
     ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๑๐.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.งำนสำธำรณูปโภค 

       ๑. นายพรชัย  พรหมด้วง    หัวหน้า 

๒. นายศรชัย  เมฆสุวรรณ    ผู้ช่วย 

๓. นายศักดิ์ดาเดช  ตราชู    ผู้ช่วย 

๔. นายกฤษณะ  เหลืองเอ่ียม    ผู้ช่วย 

๕. นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล   ผู้ช่วย 

๖. นายธีระพงศ์  รามทัศน์    ผู้ช่วย 
๗. นายธนเดช ศรีจันทร์         ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
    ๑.จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

 ๒. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
 ๓. ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 

๔. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๕. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ และ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน  
    ๖. จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ าใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
    ๗. ร่วมมือกับงานกิจการนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  ใช้โทรศัพท์ 
    ๘. ส ารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
    ๙. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
    ๑๐. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ 

๓. งำนสหกรณ์โรงเรียน 

๑. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์   หัวหน้า 

๒. นางสาวภาวิณี  ตั้งตระกูล    ผู้ช่วย 

๓. นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง    ผู้ช่วย 

๔. นางสาววริณทิรา โกลาตี    ผู้ช่วย 

๕. นางสาวจุรีย์พร  รามทัศน์    ผู้ช่วย 

๖. นางเปรมกมล  ภัทรพิทักษ์    ผู้ช่วย 

๗. นางสาวบุญฑริกา   สุวรรณฤทธิ์   ผู้ช่วย 

๘. นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี   ผู้ช่วย 

๙. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี    ผู้ช่วย 



๓๓ 

 
หน้าที่รับผิดชอบ 

๑.  ประสานงานกับร้านค้าเพ่ือเอาสิ่งของที่จะขายมาลงขายที่ร้าน 
๒.  จัดเก็บเงินค่าสมาชิก ค่าท าเนียม  ค่าหุ้นสหกรณ์ 
๓.  ท าการเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือน าเงินฝาก ถอน จัดท าบัญชี รายรับ - รายจ่ายเงิน  
๔.  เก็บเงินเข้าเซฟ เช็คตรวจเงินประจ าวัน 
๕.  จัดท าบัญชีประเภทต่างๆ  ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
๖.  ดูแลสินค้าหน้าร้านและสินค้าในห้องสต๊อก ตรวจสอบเอกสารส่งมอบสินค้า และตรวจนับรับสินค้าเข้าร้าน

อย่างถูกต้อง  
๗.  จัดเรียงสินค้า ดูแลชั้นเก็บ ให้เป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการของสหกรณ์ร้านค้า  แจ้งผู้จัดการสหกรณ์

โรงเรียนเมื่อสินค้าผิดปกติ ไม่ครบถ้วน หรือสูญหาย 
๘.  ขายของในสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  โดยผู้จัดการสหกรณ์จะเป็นผู้ประสานงานกับร้านค้าเพ่ือเอาสิ่งของที่

จะขายมาลงขายที่ร้าน   
๙.  น าเงินส่งเจ้าหน้าที่การเงินประจ าวัน  แจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวันต่อเจ้าหน้าที่   
๑๐.  แจ้งสินค้าขาดสต็อกประจ าวันต่อผู้จัดการสหกรณ์   
๑๑.  เวลาในการเปิดร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 

ภาคเช้า เปิดร้านเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๕๐ น. 
ภาคเท่ียง ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  
ภาคเย็น ๑๕.๓๐ – ๑๘.๓๐  น.  
เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุด เปิด ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

๑๒.  กรณีมีงานโรงเรียนให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการเปิดบริการ 
๔.  งำนสัมพันธ์ชุมชน 

๑. นางจารุณี  บุญฮก    หัวหน้า 

๒. นายวิษณุ  ไชยณรงค์    ผู้ช่วย 

๓. นายนิติพงษ์  เนียมอยู่    ผู้ช่วย 

๔. นายซะฮ์เรณ บีลา    ผู้ช่วย 

๕. นายดนุสรณ์ เหมือนทอง   ผู้ช่วย 

๖. นางสาวพรณรินทร์  คชมาศ   ผู้ช่วย 

๗. นางสาวจิรังรัก  ทองดี     ผู้ช่วย 

๘. นางสาววิลาวัณย์  กิจสรา    ผู้ช่วย 

๙.นางสาวอังศุมาลิน  ส่งแสง   ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาวนุชนาฏ  แสงสิทธิ์   ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. วางแผนก าหนดงาน  โครงงานงบประมาณแผนปฎิบัติงานด้านสัมพันธ์ชุมชุน   



๓๔ 

 
๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อน าไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชุน 
๓. ให้บริการด้านข่าวสาร   
๔. จัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน 
๕. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย 
๖. ประสานและให้บริการแก่ผู้ปกครอง  ชุมชุน  หน่วยงานต่างๆ 
๗. รวบรวมจัดท าสถิติ 
๘. ประเมินสรุป  รายงาน  ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
๙. ปฎิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
๕. งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน 

๑. นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต   หัวหน้า 

๒. นายเกริกพล หาญเคียว   ผู้ช่วย 

๓. นายกฤษณะ เหลืองเอ่ียม   ผู้ช่วย 
๔. นายวิษณุ  ไชยณรงค์    ผู้ช่วย 
๕. นายนิติพงษ์ เนียมอยู่    ผู้ช่วย 

๖. นายซะฮ์เรณ บีลา    ผู้ช่วย 

๗. นายดนุสรณ์ เหมือนทอง   ผู้ช่วย 

หน้าที่รบัผิดชอบ 
๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ /แผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 

        ๒. วางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
          ๓.  ให้บริการข่าวสารต่างๆ การประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน   
              ๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  จัดหา บ ารุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้งานได้อย่าง
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 
       ๖.  จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการด าเนินงานโรงเรียน  
       ๗.  ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มาโรงเรียน 
       ๘.  ผลิตสื่อ สารสนเทศ สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๙.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ ของโรงเรียน 
       ๑๐.  ด าเนินการประกาศ กระจายเสียงข่าวสารราชการของโรงเรียน 
       ๑๑.  ท าหน้าที่พิธีกร  และจดหมายข่าวเผยแพร่ข่าวสารครู  นักเรียน  และโรงเรียน 
       ๑๒.  ประสานงานเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน นักเรียนกับสื่อมวลชนส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น 
       ๑๓.  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอกลุ่มบริหารทั่วไปและผู้อ านวยการ 
                ๑๔.  หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



๓๕ 

 
๖. งำนธนำคำรโรงเรียน 

๑. นางสาวลลิตา  นาคสง่า    หัวหน้า 
๒. นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวอริษา  เมืองศรี    ผู้ช่วย 

๔. นางสาววิลาวัณย์  กิจสรา    ผู้ช่วย 

๕. นางสาวอุมาพร อรัญไสว    ผู้ช่วย 

๖. นางสาวสุภาวดี  พัศวงษ์    ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
๑. จดัท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
๒. ประสานงานกับธนาคารออมสิน 

          ๓. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานธนาคารโรงเรียน 
          ๔. จัดท ารายการเปิดบัญชีธนาคารให้กับบุคลากรและนักเรียน 
          ๕. จัดท ารายการเงินฝาก – ถอนให้กับนักเรียน 
          ๖. จัดท ารายการปิดบัญชีให้กับนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาและ จัดท ารายการปิดบัญชีให้กับนักเ รียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปวช.  
          ๗. จัดท าบัญชีประเภทต่างๆ  ตามแบบฟอร์มการลงรายการเงิน ฝาก – ถอน  ตามรายการของธนาคาร 
          ๘.  ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง   รายการฝาก – ถอน   
          ๙.  น าเงินฝากธนาคารโรงเรียน  ตามรายการ ฝาก – ถอน  ในแต่ละวันกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 
           ๑๐. เวลาท าการธนาคารโรงเรียน เปิดท าการจันทร์-เสาร์ 

วันจันทร์-วันศุกร์ 
                  ช่วงเที่ยง             เวลา   ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
                  ช่วงเย็น            เวลา   ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

       วันเสาร์   เวลา    ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
        วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดท าการ 

              ๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย ปัญหาอุปสรรค  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน  
               ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 
๗. งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน    

๑. นางสาวเสาวณี  สุดหาร    หัวหน้า 

๒. นางสาวบุญฑริกา   สุวรรณฤทธิ์   ผู้ช่วย 

๓. นางสาวเกวลี  กี่ทอง    ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
๑.ก าหนด วางแผน ด าเนินการออกค าสั่งจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทาง

ราชการ ได้แก่ เวรประจ าวันและเวรกลางคืน  



๓๖ 

 
๒. จัดท าแบบบันทึกเวรยามกลางคืนและเวรประจ าวันเป็นรายเดือน 

๓. ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่และการบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 

๔. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากร รายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

๕. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของครูและนักการภารโรง พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น 

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

๘. งำนยำนพำหนะ 
๑. นางจุรีย์พร  รามทัศน์    หัวหน้า 
๒. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี   ผู้ช่วย 
๓. นายชาญณรงค์  ศรีชัยมูล   ผู้ช่วย 
๔. นายศักดิ์ดาเดช  ตราชู    ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดท า บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร

ของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
๒. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการพาหนะแก่

บุคลากร 
๓. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติการใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
๔. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงเพ่ือให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ค าแนะน าเสนอ 

ผู้มีอ านาจ อนุมัติ 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. งำนโสตและทัศนูปกรณ์ 
๑. นายวิษณุ  ไชยณรงค์    หัวหน้า 
๒. นายเกริกพล หาญเคียว   ผู้ช่วย 
๓. นายศักดิ์ดาเดช  ตราชู    ผู้ช่วย 
๔.นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต   ผู้ช่วย 
๕. นายนิติพงษ์ เนียมอยู่      ผู้ช่วย 
๖. นายซะฮ์เรณ  บีลา    ผู้ช่วย 

หน้ำที่รับผิดชอบ 

 ๑. รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในการบริการโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน คือ งานผลิตโสตทัศนวัสดุ สารสนเทศ และ
จัดระบบสื่องาน บันทึกภาพถ่าย และการบริการภาพถ่าย งานบริการสไลด์ เทป งานบริการเครื่องเสียง งานบริการ
ฉายวีดีทัศน์ งานวิทยุโทรทัศน์ งานเครื่องมือ และงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  



๓๗ 

 
๒. ส ารวจความต้องการในการใช้ทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน 

๓. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 

๔. จัดสถานที่สาธารณูปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม จัดตั้งผลิตอุปกรณ์ภายในโรงเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เป็นศูนย์กลางในการผลิตอุปกรณ์ 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการ และเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
๖. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือท าแผนภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรใน
โรงเรียนทราบในการประชุมครูประจ าเดือนทุกครั้ง และจัดบริการอัดขยายภาพแก่คณะครู อาจารย์ และ
นักเรียน 

๗. จัดการบริการและสนับสนุนการประชุมอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน 
และหน่วยงานอื่นที่ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียน 

๘. จัดให้มีการควบคุมดูแลรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

๙. ควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับแสง เสียงภายในโรงเรียน และให้บริการแก่ชุมชนที่ผ่านควรอนุมัติจาก
โรงเรียน 

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐. งำนกลุ่มโรงเรียนและเครือข่ำยกำรศึกษำ 

๑. นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ   หัวหน้า 

๒. นางสาวปาณิสรา  เอ๋ียวสกุล   ผู้ช่วย  

หน้าที่รับผิดชอบ  
๑. เสนอหนังสือผู้บริหาร 

  ๒. จัดเวียนหนังสือให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาในเครือข่ายฯ ภายใต้ (ทางอีออฟฟิต)  
 ๓. จัดเตรียม การจัดกิจกรรม การด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 ๔. ส่งหนังสือเชิญประชุม , หนังสือสั่งการจากประธานเครือข่ายไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาในเครือข่ายฯ 
ภาคใต้ 
 ๕. ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยในการประชุม 

 ๖. ด าเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง จัดท ารายงานการประชุม 

๑๑. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและเครือข่ำยกำรศึกษำ 

๑. นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ   หัวหน้า 

๒. นางสาวปาณิสรา  เอ๋ียวสกุล   ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ   
๑. เสนอหนังสือผู้บริหาร 

๒. จัดเวียนหนังสือให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาในเครือข่ายฯ ภายใต้ (e-office)  
๓. จัดเตรียม การจัดกิจกรรม การด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

๔. ส่งหนังสือเชิญประชุม , หนังสือสั่งการ 



๓๘ 

 
๕. ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยในการประชุม 

๖. ด าเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง จัดท ารายงานการประชุ 
๑๒. งำนธุรกำรโรงเรียน 

๑. นางสาวปาณิสรา  เอ๋ียวสกุล   หัวหน้า 

๒. นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ   ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ  
๑. รับผิดชอบหนังสือเข้า – ออก 
๒. จัดเก็บหนังสือเข้า – ออก  ตามระเบียบสารบรรณ  และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
๓. เป็นเลขานุการของโรงเรียน 

  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓. โครงกำรธนำคำรขยะทองค ำ 

๑. นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม   หัวหน้า 

๒. นางสาวรุ่งฤดี   ผิวด า         ผู้ช่วย 

๓. นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ    ผู้ช่วย 

๔. นางสาวสุธิดา  หนชู่วย    ผู้ช่วย 

๕. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ   ผู้ช่วย 

๖. นายภูวรินทร์    บุญตา               ผู้ช่วย 

๗. นายชาญณรงค์ ศรีชัยมูล    ผู้ช่วย 

๘.   ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทิมา  นาครินทร์   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอรษา  เพ็งสกุล     ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร   ผู้ช่วย 

๑๑. นางสาวเกวลี    กี่ทอง              ผู้ช่วย 

๑๒. นางสาวเสาวนี   สุดหาร               ผู้ช่วย 

๑๓. นางสาวเสาวนีย์   บุญสขุ                ผู้ช่วย 
๑๔. นายธนกร  ไกรนรา    ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการท างานของนักเรียน รณรงค์และ

ส่งเสริมรู้จักคัดแยกขยะ รู้จักการออมเงิน ให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่าขยะท าให้เกิดมลพิษและภาวะโลกร้อนได้อย่างไร และการคัดแยกขยะจะช่วยลดปัญหา

ได้อย่างไรสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน         
๓. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและเหมาะสม

และการแปลงขยะเป็นรายได้ 
๔. เพ่ือน าผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล มาตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน 



๓๙ 

 
๕. เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน 

๑๓. งำนพัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 

๑. นางสาวบุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุภาวดี  พัศวงษ์   ผู้ช่วย 

๓.นางสาวปรียาภรณ์  พรหมแก้ว   ผู้ช่วย 

หน้ำที่รับผิดชอบ   
๑. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่าย 
๒. จัดท าบัญชี  ทะเบียนคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์  ของฝ่าย  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
๓. ดูแลวัสดุ  ครุภัณฑ์คงเหลือในคลังวัสดุฝ่าย   และด าเนินการเบิก  จ่ายวัสดุครุภัณฑ์   
๔. เป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยด าเนินการ 

  -  จดัท าสถิติ  ข้อมูลของทุกงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  -  เก็บรวบรวมและรายงานของทุกแผนงานต่อกลุ่มงาน 
  -  ติดตามการปฏิบัติงานของทุกแผนกงานตามโครงการ 
  -  ประเมินผลการปฏิบัติ  และวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย  ปัญหาอุปสรรค  เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๔. งำนธุรกำรและสำรสนเทศ 

๑. นางสาวลลิตา   นาคสง่า   หัวหน้า 

๒. นางสาวสุภาวดี  พัศวงษ์   ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. รับผิดชอบหนังสือเข้า – ออก 
๒. จัดเก็บหนังสือเข้า – ออก ตามระเบียบสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารทัว่ไ 
๓. เป็นเลขานุการของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการ
ใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  เดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                                                        
 (นายปรณต  คหะวงษ)์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 


