๑

คำสั่งโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม
ที่ 503 /2562
เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕62
------------------เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการของข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นสามชุ ก
รัตนโภคาราม ตามภาระงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๙ และส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึก ษาธิการ
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคสามแห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการบริหารงานของโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา ๒๕62 ตามที่มีครูและบุคลากรใหม่เพิ่มขึ้น ดังนี้
คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร
๑. นายตรัยพงษ์
เข็มเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายไพโรจน์
ยังศิริ
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
3. นางทองคา
สาระวงษ์สุทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4. นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๕. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๖. นายชานาญ
แสงงาม
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
7. นางประไพ
พลายโถ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส
หัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑0. นายพิสิฐ
เชี่ยวศิลป์
ผู้ช่วยงานการเงิน-บัญชี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. วางแผน ประสานงาน กากับติดตามผล กากับดูแล ประเมินผลการดาเนินงานการบริหารจัดการการศึกษา
๒. พิจารณาร่างกาหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการบริหารงานในโรงเรียน
๓. กาหนดนโยบาย แผนงาน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ต้นสังกัดกาหนด
๔. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การดาเนินงานของโรงเรียน
๕. นิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นตามโครงสร้ า งสายงาน
การบริหารงาน

๒

คณะกรรมกำรสำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร
1. นางสาวนิสารัตน์
ธนวีรวัฒน์
หัวหน้า
ประจาสานักงานวันจันทร์
2. นางสาวสุวนันท์
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันจันทร์
3. นางสาวนีรนาฎ
บุญประเสริฐ ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันอังคาร
4. นางสาวอาภาพร
ศรีอุบล
ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันอังคาร
5. นางสาววันวิสาข์
เลี้ยวไพบูลย์ ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันพุธ
6. นายภาคภูมิ
ชื่นมาลา
ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันพุธ
7. นางสาวเพ็ญศิริ
เมฆฉาย
ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันพฤหัสบดี
8. นางสาวกชกร
คงทัศน์
ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันพฤหัสบดี
9. นางสาววาสนา
สุมา
ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันศุกร์
10. นายวศิน
ชูชาติ
ผู้ช่วย
ประจาสานักงานวันศุกร์
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
รับการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา การวางตน ครองคน ครองงาน ในฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาใหม่ ข องโรงเรี ย นสามชุ ก รั ต นโภคาราม ตามอั ต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ จุ ด เน้ น ค าขวั ญ ค่ า นิ ย ม ประเพณี
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ฝึกทักษะการประสานงาน ติดตามงาน การตรวจสอบเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
การมอบหมาย

๓

คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน
๑. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
นายไพโรจน์
ยังศิริ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักสูตรกาหนด
๒. ร่วมมือผู้อานวยการสถานศึกษา กากับติดตามการบริหารงานในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๓. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อให้การเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
๔. ค้นหาแนวทาง เพื่อจัดหาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
๕. จัดทางานด้านทะเบียน – วัดผล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
นางประไพ
พลายโถ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ กรณีที่รองผู้อานวยการไปราชการไม่อยู่/ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยของสานั กงานบริห ารวิชาการ และการปฏิบัติง านในหน้าที่ต่าง ๆ
ของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑ งำนสำนักงำน
๑. นางสาวกัญญาภัค
มาลา
๒. นางสาวณัฏฐ์ธนัน
ระวิพงษ์
๓. นางลาวรรณ
ยังศิริ
๔. นางศิริภรณ์
ศรีนาค
5. นางสาวไพรินทร์
ร่มโพธิ์ชี
6. นายสดายุ
ทวีทรัพย์นวกุล
7. นางสาวนิสารัตน์
ธนวีรวัฒน์
8. นางสาวสุทธิวรรณ
สุขแล้ว
9. นายจตุรภัทร
จันทร์ลอย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ทาหน้าที่เลขานุการฝ่ายวิชาการ
๒. ประสานงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียน
๔. บริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
๕. สรุปและรายงานการปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๔

๑.๒ งำนห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ
๑. นางสุนี
กล้าหาญ
หัวหน้างานและบรรณารักษ์
๒. นางสาวแสงเดือน ศิริสอ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
3. นางสาววิชชุตา
ภูฆัง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
4. นางเสาวลักษณ์
อาษานอก
ผู้ช่วย
5. นางสาวกิตติยาพร น้าแก้ว
ผู้ช่วย
6. นางสาวบุณณิตา
จิตรีเชาว์
ผู้ช่วย
7. นางสาวนันทนา
บุญวงศ์
ผู้ช่วย
8. นางสุรภีร์
ภู่ภักดี
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผน/โครงการพัฒนาห้องสมุดและรายงานผลการดาเนินงานทุกปีการศึกษา
๒. จัดหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
๓. บริการให้ยืมคืนหนังสือแก่สมาชิกที่เป็นนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนตามความเหมาะสม
๕. ดูแลจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวก สะอาดสาหรับบริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด
๖. ซ่อมบารุงหนังสือที่ชารุดให้ใช้งานได้
๗. ให้บริการการสืบค้นข้อมูลจาก Internet แก่สมาชิก
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓. งำนพัฒนำสือ่ เทคโนโลยีและระบบเครือข่ำยเพือ่ กำรเรียนกำรสอน
๑. นายสดายุ
ทวีทรัพย์นวกุล
หัวหน้า
2. นายไพฑูรย์
แยกผิวผ่อง
ผู้ช่วย
3. นางสาวจิราพร
รุ่งอร่าม
ผู้ช่วย
4. นางเสาวลักษณ์
อาษานอก
ผู้ช่วย
5. นางสาวกิตติยาพร
น้าแก้ว
ผู้ช่วย
6. นางสาวบุญณิตา
จิตรีเชาว์
ผู้ช่วย
7. นางสุนี
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
8. นางสาววิชชุตา
ภูฆัง
ผู้ช่วย
9. นายอัศวพล
อิ่มสุขสาราญ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. บริการให้ความรู้จัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบเครือข่าย Internet2/Intranet/
E-Learning/E-Library/server system/DLIT/DLTV
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online/Offline
๔. จัดทา พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน ปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๕. ให้คาปรึกษาแก่ครูในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖. ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นสื่ออุปกรณ์ให้ใช้งานได้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๗. จัดทาแผนงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบเครือข่ายให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้ง
อาคารสานักงานต่าง ๆ

๕

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔. งำนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมำตรฐำนสำกลและงำนโครงกำรพิเศษ
1. นายไพโรจน์
ยังศิริ
หัวหน้า
2. นางประไพ
พลายโถ
ผู้ช่วย
3. นางสาวกัญญาภัค
มาลา
ผู้ช่วย
4. นายสดายุ
ทวีทรัพย์นวกุล
ผู้ช่วย
5. นางลาวรรณ
ยังศิริ
ผู้ช่วย
6. นายศุภโชค
เอี่ยมงาม
ผู้ช่วย
7. นางศศิมา
อินทนะ
ผู้ช่วย
8. นางสาวบุญณิตา
จิตรีเชาว์
ผู้ช่วย
9. นางวราพร
เนตรสว่าง
ผู้ช่วย
10. นางสาวสุวิมล
โพธิ์พิทักษ์
ผู้ช่วย
11. นางสาวนันทนา
บุญวงศ์
ผู้ช่วย
12. นายชยารักษ์
แก้วมณี
ผู้ช่วย
13. นางสาวนิสารัตน์
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
14. หัวหน้ากลุ่มสาระและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ส่งเสริมให้มีโครงการตามนโยบาย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดแผนการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของ
ผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ตามนโยบาย
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข
๕. ติดตามประสานงานกับงานส่วนต่างๆในการดาเนินโครงการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมอันดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. ส่งเสริมชุมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๘. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕. งำนทะเบียนนักเรียนและสำมะโนนักเรียน
1. นางเพ็ญจันทร์
เทศทอง
2. นางสาวสมคิด
แก่นจันดา
3. นางสาวนิสารัตน์
โพธิ์ทองคา
4. นางสาววันวิสาข์
เรืองปานกัน
5. นางสาวบุญณิตา
จิตรีเชาว์

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๖

6. นางสาวอัมพร
วรรชะนะ
ผู้ช่วย
7. นายศราวุธ
หวังวิมาน
ผู้ช่วย
8. นายอดุลย์
เข็มเพ็ชร
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาทะเบียนนักเรียน กาหนดเลขประจาตัวนักเรียน จัดทาใบรายชื่อนักเรียน
๒. ออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งอดีตและปัจจุบัน
๓. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Students, SGS
๔. ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
๕. ควบคุมดูแล ติดตามการลงทะเบียนเรียน การประเมินผลการเรียน การแก้ไขผลการเรียนให้กับ
นักเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
๖. จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนในการทดสอบร่วมกับ สทศ, สพฐ, สพม. และหน่วยงานอื่นๆ
๗. รวบรวมและรายงานผลการทดสอบ O –NET , V –NET
๘. บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center
9. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖. งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
๑. นายปิยะ
ภู่ประเสริฐ
หัวหน้า
๒. นางบุปผา
พวงวัธนชัย
ผู้ช่วย
๓. นายอรรถพล
พวงวัธนชัย
ผู้ช่วย
๔. นายอดุลย์
เข็มเพ็ชร
ผู้ช่วย
๕. นายศราวุธ
หวังวิมาน
ผู้ช่วย
๖. นางสาววันวิสาข์
เรืองปานกัน
ผู้ช่วย
๗. นางสาวบุญณิตา
จิตรีเชาว์
ผู้ช่วย
8. นางเพ็ญจันทร์
เทศทอง
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. วางแผน กาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
๒. ควบคุม ติดตาม ดาเนินการวัดผลและประเมินผลให้กับนักเรียนตามระเบียบว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
๓. ควบคุม ติดตาม ดาเนินการวัดผลและประเมินผลให้กับนักเรียนรวมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและเอกสารการวัดผลประเมินผล
๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานวัดผล
๖. รวบรวมข้อมูลวัดผลและรายงานผลการดาเนินการ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๗ งำนรับนักเรียน
๑. นางลาวรรณ
ยังศิริ
หัวหน้า
๒. นางประไพ
พลายโถ
ผู้ช่วย
๓. นางศิริภรณ์
ศรีนาค
ผู้ช่วย
๔. นางสาวณัฎฐ์ธนัน
ระวิพงษ์
ผู้ช่วย
๕. นายสดายุ
ทวีทรัพย์นวกุล
ผู้ช่วย

๗

๖. นางสาวเสาวณิต
แสงสว่าง
ผู้ช่วย
7. นางสาวไพรินทร์
ร่มโพธิ์ชี
ผู้ช่วย
8. นายวีระธนา
ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วย
9. นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
10. นางสาวกัญญาภัค
มาลา
ผู้ช่วย
๑1. นายจิตตพล
พลเสน
ผู้ช่วย
12. นางสาวสุทธิวรรณ
สุขแล้ว
ผู้ช่วย
13. นางสาวนิสารัตน์
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาเอกสารการรับสมัครนักเรียนใหม่
๒. คู่มือการรับสมัครนักเรียน,ใบสมัคร,ใบมอบตัว
๓. ดาเนินการรับนักเรียนใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องการรับนักเรียนใหม่
๕. รายงานและสรุปผลการรับนักเรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ต่อไป
๖. รวบรวมเอกสารการสมัครและเอกสารการมอบตัวนักเรียนเพื่อจัดส่งมอบงานทะเบียน
ดาเนินการต่อไป
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๘. งำนหลักสูตร
๑. นายไพโรจน์
ยังศิริ
หัวหน้า
๒. นางประนารถ
ปิ่นทอง
ผู้ช่วย
๓. นางสาวไพรินทร์
ร่มโพธิ์ชี
ผู้ช่วย
๔. นายสมเจตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
๕. นางพนิสา
ทรงเพียรธรรม
ผู้ช่วย
๖. นายสุเทพ
ขาโขมะ
ผู้ช่วย
๗. นางสาวนิสารัตน์
โพธิ์ทองคา
ผู้ช่วย
๘. นางสาวกาญจนา
เวชวิฐาน
ผู้ช่วย
๙. นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
๑๐. นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วย
๑๑. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
ผู้ช่วย
๑๓. นายศุภโชค
เอี่ยมงาม
ผู้ช่วย
๑๔. นางศิริรัตน์
ด้วงยศ
ผู้ช่วย
๑๕. นางเสาวลักษณ์
อาษานอก
ผู้ช่วย
๑๖. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ

๘

๓.

๔.
๕.
๖.
๗.

เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กาหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา สาระทั้ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรเหมาะสม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามการศึกษาใน
ปัจจุบันและตามสภาพของชุมชนเพื่อความเหมาะสม
สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๙ งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๑. นางพนิสา
ทรงเพียรธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นางสาวเทวิกา
มุขพลอย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๑. นางสาวไพรินทร์
ร่มโพธิ์ชี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นางพิชยา
ศรีบุญมี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๑. นายสมเจตน์
กล้าหาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นายอดุลย์
เข็มเพ็ชร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๑. นางประนารถ
ปิ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นางปิยาภรณ์
แสงสว่าง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑. นายสุเทพ
ขาโขมะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นางเขมศรันย์
พวงแย้ม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๑. นางสาวนิสารัตน์
โพธิ์ทองคา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นายศราวุธ
หวังวิมาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
๑. นางสาวกาญจนา
เวชวิฐาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นางสาวเสาวณิต
แสงสว่าง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๑. นางอรุณี
กาลังแพทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ (เกษตรกรรม)
๓. นายศุภโชค
เอี่ยมงาม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ (อุตสาหกรรม)
๔. นางศิริรัตน์
ด้วงยศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ (ธุรกิจ)

๙

๕. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ (คหกรรม)
๖. นางเสาวลักษณ์
อาษานอก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ (คอมพิวเตอร์)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
๑. นางศิริรัตน์
ด้วงยศ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
๒. นางวราพร
เนตรสว่าง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
๓. นางเสาวลักษณ์
อาษานอก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1. นายเพชร
แตงอ่อน
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
4. นางสาวกาญจนา
เวชวิฐาน
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
5. นางสมพิศ
เจริญผล
หัวหน้ากิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
6. นายวัชระ
เจริญผล
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
7. นายกวี
โพธิสุธา
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคม
8. นายสุรฤทธิ์
คงสงค์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
9. นายเพชร
แตงอ่อน
หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑. จัดบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถและให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. จัดตารางเรียน ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม
๓. ปรับปรุงพัฒนาและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดกิจกรรมของกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
๕. จัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
๖. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1. จัดกิจกรรม กากับติดตามชุมนุม แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมรักษาดินแดน และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคม และกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหารตาม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายวิชาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. รวบรวมและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคมและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐

4.
5.
6.
7.
8.

จัดป้ายนิเทศหน้าห้อง และจัดบรรยากาศภายในห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานสานักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้คาปรึกษา-นิเทศกิจกรรมนักเรียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑๐ งำนส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
๑. นางสาวณัฏฐ์ธนัน
ระวิพงษ์
หัวหน้า
๒. นางประนารถ
ปิ่นทอง
ผู้ช่วย
๓. นายสุคนธ์
สิกขโกศล
ผู้ช่วย
๔. นางสาวกาญจนา
เวชวิฐาน
ผู้ช่วย
๕. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
๖. นางประวีณา
ชูชาติ
ผู้ช่วย
๗. นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา
๒. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการทาวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
๓. เผยแพร่งานวิจัยให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น
๑.๑๑ งำนโครงกำรห้องคุณภำพและพัฒนำ
๑. นางศิริภรณ์
ศรีนาค
หัวหน้า
๒. นางลาวรรณ
ยังศิริ
ผู้ช่วย
๓. นางสมพิศ
เจริญผล
ผู้ช่วย
๔. นางสาวไพรินทร์
ร่มโพธิ์ชี
ผู้ช่วย
5. นางประไพ
พลายโถ
ผู้ช่วย
6. นางสาวกัญญาภัค
มาลา
ผู้ชว่ ย
7. นางสาวกาญจนา
เวชวิฐาน
ผู้ช่วย
8. นายวีระธนา
ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วย
9. นางสาวขวัญทิชา
อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
10. นายสดายุ
ทวีทรัพย์นวกุล
ผู้ช่วย
11. นางสาวนิสารัตน์
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดโครงสร้างของหลักสูตรให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าของท้องถิ่น
๒. ดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนและจัดให้มีสื่อ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย
๓. ควบคุมกากับ ดูแล โครงการให้มีประสิทธิภาพติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
และแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ตั้งใจ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑

๑.๑๒ งำนแนะแนว
๑. นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
หัวหน้า
2. นางสาวจารุณี
วารีนิล
ผู้ช่วย
3. นางสาวสุนารี
ศรีชมภู
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุทธิวรรณ
สุขแล้ว
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. บริการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนทุกคน
๒. บริการให้คาปรึกษาปัญหาด้านการเรียน ปัญหาชีวิตและปัญหาสุขภาพ
๓. จัดหาดูแลเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียน
๔. รณรงค์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาต่อ
๕. ทารายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว
๖. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และกิจกรรมอาลาอาลัยให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
๑.๑๓ งำนนิเทศภำยใน
๑. นายไพโรจน์
ยังศิริ
หัวหน้า
๒. นางประไพ
พลายโถ
ผู้ช่วย
๓. ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชานาญการพิเศษทุกท่าน ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กากับดูแลการนิเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแบบกัลยาณมิตร
๒. ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนรู้แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๔ งำนควบคุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
๑. นางลาวรรณ
ยังศิริ
หัวหน้า
๒. นางสาวณัฏฐ์ธนัน
ระวิพงษ์
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผนการควบคุมภายในฝ่าย
๒. กาหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยร่วมกับบุคลากรในฝ่าย/งาน
๓. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานในฝ่าย
๔. บันทึกข้อมูลการประเมินผล สรุปผลการประเมินแลจัดทารายงานผลการควบคุมภายในของฝ่าย
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒

๒. กลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล (ปฏิบัติหน้ำที่แทน)
นางอรุณี
กาลังแพทย์
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนคนที่ ๒ โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
๒. ช่วงวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
๓. กากับ ดูแล ดาเนินงานและรับผิดชอบการบริหารงาน
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล
๑. นางทองคา
สาระวงศ์สุทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล กรณีที่รองผู้อานวยการไป
ราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล และการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
๓. มอบหมายผูป้ ฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.๑ งำนสำนักงำน
๑. นางสาวจิราพร
รุ่งอร่าม
หัวหน้า
2. นางประวีณา
ชูชาติ
ผู้ช่วย
3. นางสาวสุกัญญา
ชูกูล
ผู้ช่วย
4. นางสาวอรุโณทัย
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
5. นางสาวรุ่งอรุณ
ร่องน้อย
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ทาหน้าที่เลขานุการฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานและการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของบุคลากรใน
ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
๓. จัดป้ายนิเทศข่าวสารประชาสัมพันธ์
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๕. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือกลุ่มงานฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องและจัดเก็บหนังสือ
๖. จัดทาเอกสาร คาสั่งฝ่ายฯ/วาระประชุม รวมรวมแผนงานโครงการและเอกสารอื่น ๆ ของกลุ่มงานฯ
๗. ติดตามประสานงานกับกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.๒ งำนระบบควบคุมภำยใน
๑. นางสมพิศ
เจริญผล
หัวหน้า
๒. นางสาวจิราพร
รุ่งอร่าม
ผู้ช่วย
๓. นางลาวรรณ
ยังศิริ
ผู้ช่วย (กลุ่มงานวิชาการ)
๔. นางประวีณา
ชูชาติ
ผู้ช่วย (กลุ่มงานงบประมาณและบุคคล)

๑๓

๕. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย (กลุ่มงานกิจการนักเรียน)
๖. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส
ผู้ช่วย (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
๒. จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ภายในกลุ่ม และประเมินการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง
๓. พิจารณาตามความเสี่ยงของส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของ
โรงเรียนและเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนาเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ
๔. วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดาเนินการตามแผนปรับปรุง ติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.๓ งำนกำรเงิน บัญชี และงำนในระบบ KTB Corporate Online
2.๓.๑ กำรเงิน
๑. นางภาวนา
เปลี่ยนขา
หัวหน้า
๒. นายพิสิฐ
เชี่ยวศิลป์
ผู้ช่วย
๓. นางสาวจิราพร
รุ่งอร่าม
ผู้ช่วย
๔. นางประวีณา
ชูชาติ
ผู้ช่วย
๕. นางสาวสุกัญญา
ชูกุล
ผู้ช่วย
๖. นางสาวรุ่งอรุณ
ร่องน้อย
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
2. ควบคุมการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
3. นาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับยอดสมุด/ติดตามยอดเงิน (statement) ทุกสิ้นเดือน
4. เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรทุกประเภททุกสัญญา
5. สั่งจ่ายเงินทุกประเภทที่อยู่ในอานาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารการเงินให้แก่ร้านค้า
6. ดาเนินการทางการเงินในระบบการเบิกจ่ายทุกประเภท
7. กรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน
8. จัดทารายงานควบคุมภายในกลุ่มงานการเงินและงานบัญชีเสนอต่อฝ่ายบริหาร
9. ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน
10. ทาทะเบียนคุมการชาระเงินรายได้สถานศึกษาของนักเรียนแต่ละปีการศึกษา
11. จัดทาทะเบียนคุมเงินยืม/ทะเบียนคุมใบเสร็จ
12. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้
13. จัดเก็บเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวพร้อมนาส่ง
14. จัดทาทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและหนังสือค้าประกันสัญญา
15. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อฝ่ายบริหารทุกปีการศึกษา
16. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑๔

2.๓.๒ งำนบัญชี
๑. นางวราพร
เนตรสว่าง
หัวหน้า
2. นางสาววาสนา
สุมา
ผู้ช่วย
๒. นางสาวอรุโณทัย
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
๓. นางสาวรุ่งอรุณ
ร่องน้อย
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนนาเสนอหัวหน้าสถานศึกษาลงนาม
3. กลั่นกรอง ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ ยืมเงินดาเนินงานตามโครงการ
และการส่งใช้เงินยืม
4. ติดตามการส่งใช้เงินยืมทุกประเภทให้เป็นไปตามกาหนด หากไม่เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ให้บันทึกเสนอหัวหน้าสถานศึกษารับทราบ
5. จัดทา/ควบคุม/ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
6. จัดทา/ควบคุม/ทะเบียนคุมใบสาคัญ / รองจ่าย
7. จัดทา/ควบคุม/งบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท
8. จัดทา/ควบคุม/ทะเบียนคุม / ควบคุมการเบิกจ่ายเงินระดมทุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
9. จัดทา/ควบคุมการดาเนินการด้านบัญชีเงินสวัสดิการน้าดื่มของโรงเรียน
10. ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน
11. สั่งจ่ายเงินทุกประเภทที่อยู่ในอานาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารงบประมาณให้แก่
ผู้ค้าผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติสั่งจ่ายจากผู้อานวยการโรงเรียน
12. หักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของการหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมออกหนังสือรับรองนาส่ง
สรรพากร (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)
13. จัดทา/ควบคุมการจัดทางบเทียบยอด ณ สิ้นเดือน
14. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อฝ่ายบริหารทุกปีการศึกษา
15. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2.๓.๓ งำนในระบบ KTB Corporate Online
๑. นางภาวนา
เปลี่ยนขา
หัวหน้า
2. นางสาวจิราพร
รุ่งอร่าม
ผู้ช่วย
(ด้านจ่าย)
3. นางปิยาภรณ์
แสงสว่าง
ผู้ช่วย
(ด้านรับ)
4. นางประวีณา
ชูชาติ
ผู้ช่วย
(ด้านจ่าย)
5. นางวราพร
เนตรสว่าง
ผู้ช่วย
(ด้านรับ)
6. นางสาววาสนา
สุมา
ผู้ช่วย
(ด้านรับ-จ่าย)
7. นางสาวอรุโณทัย
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
(ด้านรับ-จ่าย)
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๕

- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- การเบิกเงินจากคลัง และการนาเงินส่งคลัง
- การจัดทาบัญชีการเงิน
- การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
- การจัดหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
๒. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งำนพัสดุ
นำงอรุณี กำลังแพทย์ หัวหน้าหน่วยและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
มีหน้าที่
1. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัสดุของโรงเรียน
2. วางแผน การดาเนินงาน ส่งเสริมการจัดการระบบงานพัสดุให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้สั่งซื้อ/จ่ายพัสดุที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจากผู้อานวยการโรงเรียน
4. กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านการพัสดุของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
5. ติดตามประสานงานกับผู้ค้า ผู้รับเหมาในการตรวจสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนทุกสิ้นปีการศึกษา
นางสาวกิตติยาพร น้าแก้ว
นางสาวอัญพัชญ์ ยอดเกตุ

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่
1. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุตามกาหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท
3. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณที่ได้จาก สพม. 9 และงบประมาณจากหน่วยงาน อื่นๆ
4. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างงานก่อสร้าง และทาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับงบประมาณจัดสรร
5. ควบคุมการสรุปยอดจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
6. จัดพิมพ์หนังสือส่งออกกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
7. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8. สรุปยอดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และค่าเดินทางไปราชการประจาปี
9. ดาเนินการให้ผู้สั่งซื้อ สั่งจ้าง ผู้เบิกพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในเอกสารพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง
10. ประสานงานกับพัสดุของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ เพื่อตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีครุภัณฑ์
11. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
12. รวบรวมเอกสารด้านพัสดุให้เป็นระบบ เรียบร้อย ตรวจสอบได้
13. สรุป–ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายบริหาร
ทุกปีการศึกษา
14. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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นำงพิชยำ

ศรีบุญมี

เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่
1. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุตามกาหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2. ประสานหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ ภายในโรงเรียน กลุ่มสาระฯ ในการรวบรวมเอกสาร
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ Egp ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/
สุขศึกษา/การงานอาชีพฯ และงบประมาณอื่น ๆ
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ตรวจสอบได้
4. จัดทาเอกสารงานซื้องานจ้าง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS งบประมาณเกิน 5,000 บาท
5. แยก/จัดเก็บเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการนามาใช้ประโยชน์
6. ดาเนินการจัดเบิกค่าเดินทางไปราชการ/เบี้ยเลี้ยง
7. ศึกษาระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นำงสำวนิตยำ หงส์พัฒน์

เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่
1. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุตามกาหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2. ประสานหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ ภายในโรงเรียน กลุ่มสาระฯ ในการรวบรวมเอกสาร
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ Egp ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปวิชาการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล/ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ศิลปะ
และงบประมาณอื่น ๆ
3. ประสานหน่วยงานภายในโรงเรียน ควบคุมการดาเนินงานในการรวบรวมเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างเงิน
งบประมาณ ระบบ GFMIS ส่งหน่วยงานต้นสังกัด/ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาเอกสารงานซื้องานจ้าง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS งบประมาณเกิน 5,000 บาท
5. แยก/จัดเก็บเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการนามาใช้ประโยชน์
6. ศึกษาระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นำงสำวสุทธำทิพย์ คำนิกร

เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่
1. รวบรวมรายงานขอซื้อขอจ้างของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/และตรวจสอบความถูกต้องและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ Egp ขั้นต่อไป
2. รวบรวมเอกสารชุดเบิกและส่งให้งานการเงินเพื่อเบิกจ่ายร้านค้า/ผู้รับจ้าง
3. จัดทาทะเบียนมือคุมการงานจ้างทั้งปีงบประมาณ
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4.
5.
6.
7.

ลงทะเบียนคุมรายการจ้างเหมาบริการ ทั้งปีงบประมาณ
ลงทะเบียนคุมรายการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งปีงบประมาณ
สรุปยอดจัดจ้าง ทั้งปีงบประมาณแบ่งเป็นไตรมาส โดยประสานงานกับงานนโยบายและแผนงาน
สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่าย
บริหารทุกปีการศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นำยอัศวพล อิ่มสุขสำรำญ
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่
1. ออกเลขทะเบียนและจ่ายครุภัณฑ์แก่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
2. เขียนเลขทะเบียน รหัสประจาครุภัณฑ์
3. จัดทาทะเบียนวัสดุถาวร ครุภัณฑ์อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบันทั้งปีงบประมาณ
4. ดาเนินการคิดคานวณค่าเสื่อมราคาประจาปี
5. ประสานงานกับพัสดุกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ เพื่อตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีครุภัณฑ์
6. ตรวจสอบพัสดุประจาปี และดาเนินการจาหน่ายพัสดุประจาปี
7. สรุปยอดจัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ โดยประสานงานกับงานนโยบายและแผนงาน
8. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่าย
บริหารทุกปีการศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นำยชยำรักษ์ แก้วมณี

เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่
1. จัดทาและลงทะเบียนมือคุมการจัดซื้อวัสดุทั้งปีงบประมาณ
2. ลงทะเบียนวัสดุสิ้นเปลือง ไตรมาสที่ 1( ต.ค.-ธ.ค.) และ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ให้เป็นปัจจุบัน
3. ประสานงานกับพัสดุกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/เพื่อตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีครุภัณฑ์
4. ตรวจสอบพัสดุประจาปี และดาเนินการจาหน่ายพัสดุประจาปี
5. สรุปยอดจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/โดยประสานงานกับงานนโยบายและแผนงาน
6. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่าย
บริหารทุกปีการศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นำยเพชร แตงอ่อน

เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่
1. ลงทะเบียนวัสดุ ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค.) และ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.) ให้เป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบพัสดุประจาปี และดาเนินการจาหน่วยพัสดุประจาปี
3. สรุป–ประเมินผล การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายบริหาร
ทุกปีการศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๑๘

2.5 งำนแผนงำนและโครงกำร
๑. นายนุกูล
ภู่ประเสริฐ
หัวหน้า
๒. นางสาวศศิมา
อินทนะ
ผู้ช่วย
๓. นางสาวสุวิมล
โพธิ์พิทักษ์
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. การจัดทาแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
๒. บริหารงานด้านงบประมาณและการเงิน ร่วมการจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอ
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
๓. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๔. การตรวจ ติดตาม ควบคุม และรายงานการใช้งบประมาณ และผลผลิตจากงบประมาณ
๕. การคานวณต้นทุนการผลิตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๑. นายวศิน
ชูชาติ
หัวหน้า
2. นางสาวเพ็ญศิริ
เมฆฉาย
ผู้ช่วย
3. นางสาวอาภาพร
ศรีอุบล
ผู้ช่วย
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. วางแผนและกาหนดแนวทางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒. ประสานงานกับกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ามาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 งำนธนำคำรโรงเรียน
๑. นางศิริรัตน์
๒. นางสาววาสนา
๓. นางสาววันวิสาข์
๔. นางเพ็ญจันทร์
๕. นายพิสิฐ
๖. นายอภิชาติ
๗. นางวราพร

ด้วงยศ
สุมา
เลี้ยวไพบูลย์
เทศทอง
เชี่ยวศิลป์
วงษ์โสรถ
เนตรสว่าง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ควบคุมดูแลงานธนาคารโรงเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. จัดตั้งครูดูแลควบคุมการทางานของคณะนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการธนาคาร
๓. สาธิตฝึกนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติจริงในงานธนาคารโรงเรียน
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๔. ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานของธนาคารโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.7 กองทุนสวัสดิกำรภำยในโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม
2.7.๑ สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ค่ำเช่ำบ้ำน
๑. นางปิยาภรณ์
แสงสว่าง
หัวหน้า
2. นางสาวอาภาพร
ศรีอุบล
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ทาหนังสือรับรองสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรอง
ข้าราชการ และบุคลากรของโรงเรียน
๒. จัดทาหลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านเดือนละ 1 ครั้ง โดยส่งทุกวัน
สิ้นเดือนของเดือน
2.7.๒ กองทุนสวัสดิกำรภำยในโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม
๑. นางอรุณี
กาลังแพทย์
หัวหน้า
๒. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส
ผู้ช่วย
3. นางวราพร
เนตรสว่าง
ผู้ช่วย
4. นางสาววาสนา
สุมา
ผู้ช่วย
5. คณะกรรมการตามประกาศโรงเรียนฯ เรื่องกองทุนสวัสดิการ
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามทุกท่าน
2.7.3 กองทุนสวัสดิกำรและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
1. นางสาวจิราพร
รุ่งอร่าม
หัวหน้า
2. นางวราพร
เนตรสว่าง
ผู้ช่วย
3. นางสาวอรุโณทัย
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
4. นางสาวรุ่งอรุณ
ร่องน้อย
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (1.7.2 – 1.7.3)
๑. จัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายและเอกสารเกี่ยวกับเงินรายได้และรายได้พิเศษของโรงเรียน
๒. ออกหนังสือขอบคุณและใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้บริจาค พร้อมทั้งทาบัญชีควบคุมการออก
หนังสือและใบอนุโมทนาบัตรของโรงเรียน
3. ควบคุมบัญชีการดาเนินการต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.8 งำนอัตรำกำลัง บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ำย และออกจำกรำชกำร
๑. นางสาวพูลศิริ
สรหงษ์
หัวหน้า
2. นางจมานนท์
บุตรชาดา
ผู้ช่วย
3. นางสาวนันทนา
บุญวงศ์
ผู้ช่วย
4. นางสาวนีรนาฏ
บุญประเสริฐ ผู้ช่วย
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ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
2. การกาหนดและควบคุมตาแหน่ง
3. ดาเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้งและจัดทาสัญญา เพื่อรับบุคลากรปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินงบประมาณ และเงินรายได้
สถานศึกษา
4. ดาเนินการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อ การแต่งตั้ง ย้าย โอน การกลับ
เข้ารับราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนการเลื่อนตาแหน่ง การเปลี่ยนตาแหน่ง การประเมินเพื่อเข้ารับรางวัล หรือเพื่อ
ประกอบการประเมินการจ้าง
6. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
7. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคลากรแต่ละคนให้เป็นปัจจุบัน
8. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.9 งำนวินัย จรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบอำชีพ / ทะเบียนประวัติ
๑. นางสาวนันทนา
บุญวงค์
หัวหน้า
๒. นางสาวนีรนาฏ
บุญประเสริฐ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ควบคุมสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงเรียน
๒. สรุปวันลา รายงานวันลาของบุคลากรในโรงเรียนให้ผู้บริหารทราบ
๓. ส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. รวบรวมระเบียบวินัยครู เพื่อให้ครูปฏิบัติตนตามระเบียบ จรรยาบรรณ
๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.10 งำนส่งเสริมมำตรฐำนตำแหน่ง/วิชำชีพ และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
1. นางสาวสุกัญญา
ชูกุล
หัวหน้า
2. นายวศิน
ชูชาติ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ประสานงานเรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหาร การขอมีบัตรประจาตัวของคุรุสภา
และการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทา จัดเก็บข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
ของบุคลากรไว้ให้สามารถนามาเป็นข้อมูลและบุคลากรของโรงเรียนไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ ๆ ได้รับมอบหมาย
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2.11 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
๑. นางทองคา
สาระวงษ์สุทธิ์
หัวหน้า
๒. นางสาวสุกัญญา
ชูกุล
ผู้ช่วย
3. นางสาวนันทนา
บุญวงศ์
ผู้ช่วย
5. นายชยารักษ์
แก้วมณี
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
๕. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒

๓. กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
นายไพโรจน์
ยังศิริ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนโดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
๓. กากับ ดูแล ดาเนินงานและรับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
นายชานาญ
แสงงาม
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรณีที่รองผู้อานวยการไปราชการ/ไม่อยู/่ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานบริหารงานกิจการนักเรียน และการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานกิจการนักเรียนที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.๑ งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๑. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
หัวหน้า
๒. นางสาวขวัญทิชา
อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
๓. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
๔. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย
๕. นางสาวอติกานต์
เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. หัวหน้างานสานักงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรณีที่ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการไปราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานฝ่ายกิจการนักเรียน และการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต่าง ๆ ของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายกิจการนักเรียนที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
๔. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือฝ่ายกิจการนักเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บหนังสือ
๕. จัดป้ายนิเทศ/ปฏิทินปฏิบัติงานในสานักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
๖. รวบรวมแผนงาน/โครงการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๗. จัดทาวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของฝ่ายกิจการนักเรียน
๘. จัดทาคาสั่งโรงเรียนที่เกี่ยวกับงานบริหารงานกิจการนักเรียน
๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.2 งำนพัสดุ
1. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
หัวหน้า
2. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
3. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานเรื่องพัสดุ การเงิน และสวัสดิการของฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. นางสาววรรญา
นูมหันต์
หัวหน้า
๒. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
๓. นายสมเจตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
๔. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
๕. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
๖. นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
๗. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
๘. นางสาวชลธิชา
ร่มโพธิ์รี
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. การประสานงานกับคณะทางานกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
๓. จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบผ่านผู้ช่วยรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งำนหัวหน้ำระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ
๑. นางสาววรรญา
นูมหันต์
หัวหน้า
๒. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
๓. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
๔. นางสาวขวัญทิชา
อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
๕. นางสาวอติกานต์
เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
๖. หัวหน้าระดับทุกระดับ
๗. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
หัวหน้ำระดับชั้น
๑. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในเรื่องเอกสารและเรื่องอื่น ๆ
๒. ปกครองปลูกฝังระเบียบคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนในระดับที่รับผิดชอบ
๓. ประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง และงานสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน
๔. ร่วมกาหนดงาน โครงการ เพื่อพัฒนานักเรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ครูที่ปรึกษำ
1. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการส่งเสริมป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน
ด้านความสามารถ การเรียน พฤติกรรม สุขภาพ และด้านครอบครัวและอื่น ๆ
2. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางที่กาหนด คือ
- การรู้จักเรียนเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
- การส่งต่อ
3. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี
4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ
5. ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการในการดาเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับนักเรียนในที่ปรึกษา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. นายเชษฐา
เอติยัติ
หัวหน้า
2. นางสาวอติกานต์
เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
3. นางสาวขวัญทิชา
อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
4. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
5. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับครูในกลุ่มงานร่วมวางแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5.๑ งำนสวดมนต์ประจำสัปดำห์
๑. นายสุคนธ์
สิกขโกศล
หัวหน้า
๒. นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วย
๓. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
ผู้ช่วย
๔. นางศิริภรณ์
ศรีนาค
ผู้ช่วย
๕. นางสมพิศ
เจริญผล
ผู้ช่วย
๖. นายยศพงค์
ทรงเพียรธรรม
ผู้ช่วย
๗. ครูที่ปรึกษาทุกคน
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักชาวพุทธ ๑๒ ประการของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
๒. อบรมดูแลคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประชุมสวดมนต์ทุกวันอังคาร
๓. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5.2 งำนกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษำ
1. นางสาวขวัญทิชา
อรเอี่ยม
หัวหน้า
2. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
3. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย
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4. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
5. นางสาวอติกานต์
เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
6. นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
7. นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
8. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กาหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักชาวพุทธ
2. ประสานงานกับหัวหน้าคณะสี และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
3. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
3.5.3 งำนค่ำนิยม 12 ประกำรและเยำวชนคนดีศรีสุพรรณ
๑. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม
หัวหน้า
2. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
ผู้ช่วย
3. นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
4. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย
5. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
6. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
7. นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
8. นางสาวชลธิชา
ร่มโพธิ์รี
ผู้ช่วย
9. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
10.นายจิตตพล
พลเสน
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
๒. ดาเนินการตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
๓. ประสานงานกับคณะครูในการดาเนินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการมีจิตอาสา
๔. ดูแลนักเรียนแกนนาเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเพื่อเป็นต้นแบบการดาเนินโครงการ
๕. การเตรียมความพร้อมนักเรียนและเอกสารเพื่อรับการประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
๖. จัดอบรมและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการมี จิตอาสา
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลำ – อำลัย ร้อยดวงใจสำยใยตะแบก)
นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
หัวหน้า
นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
นายพงษ์ดนัย
ศรีวิเชียร
ผู้ช่วย
นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อาลา – อาลัย ร้อยดวงใจสายใยตะแบก)
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อาลา – อาลัย ร้อยดวงใจสายใยตะแบก)
3. ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม
4. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.6 งำนปกครองนักเรียนตำมคณะสี
๑. นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
หัวหน้า
2. นายชานาญ
แสงงาม
ผู้ช่วย
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ หงษ์โต
ผู้ช่วย
หัวหน้าคณะทานตะวัน
4. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
หัวหน้าคณะชมพูพันธุ์ทิพย์
5. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกัน
ผู้ช่วย
หัวหน้าคณะพุดตาน
6. นายอัศวพล
อิ่มสุดสาราญ
ผู้ช่วย
หัวหน้าคณะทองกวาว
7. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
ผู้ช่วย
หัวหน้าคณะแวววิเชียร
8. หัวหน้าคณะสีทุกคณะ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน
๒. ประสานกับหัวหน้าระดับ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาและแก้ไขเรื่องการแต่งกาย ทรงผม
๓. ดูแล ควบคุมนักเรียนให้มีพฤติกรรม ความประพฤติให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๔. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวินัยของโรงเรียน
๕. กาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมหน้าเสาธง ดาเนินกิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ระเบียบวินัย และสาระน่ารู้
๖. ดูแลการทากิจกรรมหน้าเสาธง
๗. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.7 งำนจรำจรและควำมปลอดภัย
๑. นายสมเจตน์
กล้าหาญ
หัวหน้า
๒. นายสุรฤทธิ์
คงสงค์
ผู้ช่วย
๓. นายชานาญ
แสงงาม
ผู้ช่วย
๔. นายพงษ์ดนัย
ศรีวิเชียร
ผู้ช่วย
๕. นายสุเทพ
ขาโขมะ
ผู้ช่วย
๖. นายนุกูล
ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วย
๗. นายธรรมสาร
พวงบุปผา
ผู้ช่วย
๘. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
ผู้ช่วย
๙. นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วย
๑๐. นางเขมศรัณย์
พวงแย้ม
ผู้ช่วย
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ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร
๒. ประสานงานการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
๓. วางแผนและทาเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
๔. ตรวจหลักฐานเอกสารการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเสนอหัวหน้าสถานศึกษา
๕. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๖. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.8 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๑. นายชานาญ
แสงงาม
หัวหน้า
๒. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
ผู้ช่วย
๓. นายสุรฤทธิ์
คงสงค์
ผู้ช่วย
๔. นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
๕. นางเขมศรัณย์
พวงแย้ม
ผู้ช่วย
๖. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน
ผู้ช่วย
๗. นายสุเทพ
ขาโขมะ
ผู้ช่วย
๘. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
ผู้ช่วย
๙. นายพงษ์ดนัย
ศรีวิเชียร
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาทสิ่งเสพติด
๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเสพติดทุกชนิดแก่นักเรียน
๓. ติดตามดูแลป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ใช้สารเสพติด
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการบาบัดรักษานักเรียนที่ใช้สารเสพติด
๕. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.9 งำนทูบีนัมเบอร์วัน
๑. นายพงษ์ดนัย
ศรีวิเชียร
หัวหน้า
๒. นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
๓. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑ กาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน
๒ ดาเนินงานตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
๓ จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
๔ ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.10 งำนส่งเสริมประชำธิปไตย
๑. นายกวี
โพธิสุธา
หัวหน้า
๒. นางประนารถ
ปิ่นทอง
ผู้ช่วย
๓. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์
ผู้ช่วย
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๔. นางปิยาภรณ์
แสงสว่าง
ผู้ช่วย
๕. นายเชษฐา
เอติยัติ
ผู้ช่วย
๖. นางสาวดิศญา
ศิวะนันต์วงษ์
ผู้ช่วย
๗. นางสาวณัฐวดี
กุตนันท์
ผู้ช่วย
๘. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
๙. นางสาวสุวิมล
โพธิ์พิทักษ์
ผู้ช่วย
๑๐. นางสาวสมคิด
แก่นจันดา
ผู้ช่วย
๑๑. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
๑๒. นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
๑๓. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
ผู้ช่วย
๑๔. นางสาวนีรนาฏ
บุญประเสริฐ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๒. ประสานงานดาเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยสอดคล้องกับโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
๓. ดาเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียนในการดาเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
นักเรียน
๕. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.๑1 งำนระเบียบเครื่องแต่งกำยและทรงผม
๑. นายชานาญ
แสงงาม
หัวหน้า
2. นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
3. นายสุรฤทธิ์
คงสงค์
ผู้ช่วย
4. นางเขมศรัณย์
พวงแย้ม
ผู้ช่วย
5. นางศิริภรณ์
ศรีนาค
ผู้ช่วย
6. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย
7. นายสมเจตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
8. นายวีระธนา
ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วย
9. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
ผู้ช่วย
10. นางสมพิศ
เจริญผล
ผู้ช่วย
11. นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
12. ครูที่ปรึกษาทุกคน
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
2. จัดทาเอกสารการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมนักเรียนในแต่ละเดือน
3. จัดทาปฏิทินการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมนักเรียนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนแจ้งให้ครูและ
นักเรียนทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.๑2 งำนวินัยและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงผู้เรียน
๑. นายสุรฤทธิ์
คงสงค์
หัวหน้า
๒. นายชานาญ
แสงงาม
ผู้ช่วย
๓. นางเขมศรัณย์
พวงแย้ม
ผู้ช่วย
๔. นางศิริภรณ์
ศรีนาค
ผู้ช่วย
๕. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน
ผู้ช่วย
๖. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
๗. นายสมเจตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
๘. นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
๙. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย
๑๐. นางสาวผกา
ภูผา
ผู้ช่วย
๑๑. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
๑๒. นางสมพิศ
เจริญผล
ผู้ช่วย
๑๓. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
๒. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน
3.๑๓ งำนควบคุมภำยใน
๑. นางสาวอติกานต์ อรเอี่ยม
หัวหน้า
2. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
ผู้ช่วย
3. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
ผู้ช่วย
4. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย
5. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผนการควบคุมภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
๒. กาหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยร่วมกับบุคลากรในฝ่าย/งาน
๓. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานในฝ่าย
๔. บันทึกข้อมูลการประเมินผล สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานผลการควบคุมภายในของฝ่าย
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (ปฏิบัติหน้ำที่แทน)
นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนโดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
๒. ช่วงวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
๓. กากับ ดูแล ดาเนินงานและรับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
หัวหน้า
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กรณีที่รองผู้อานวยการไป
ราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
2. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป
3. มอบหมายผูป้ ฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไปที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๑ งำนสำนักงำน
๑. นางสาวพิมพ์ประไพ
พุทธิวาส
หัวหน้า
๒. นางสาวผกา
ภูผา
รองหัวหน้า
3. นางสาวชลธิชา
ร่มโพธิ์รี
ผู้ชว่ ย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. หัวหน้างานสานักงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรณีที่ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการไปราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานบริหารทั่วไป และการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างของ
บุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป
๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานทั่วไปที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
๔. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือกลุ่มบริหารงานทั่วไป แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บหนังสือ
๕. จัดป้ายนิเทศ/ปฏิทินปฏิบัติงานในสานักงานบริหารทั่วไป
๖. รวบรวมแผนงาน/โครงการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๗. จัดทาวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของกลุ่มบริหารทั่วไป
๘. จัดทาคาสั่งโรงเรียนที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๒ งำนสำรบรรณ
๑. นางสาววันวิสาข์ เลี้ยวไพบูล
หัวหน้า
๒. นางสาวผกา
ภูผา
ผู้ช่วย
3. นางสาวกชกร
คงทัศน์
ผู้ช่วย
4. นางสุรภีร์
ภู่ภักดี
ผู้ช่วย
5. นางสาววราพร
สว่างศรี
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ เสนอหนังสือของโรงเรียนและสหวิทยาเขต สาเนาหนังสือ แจ้งฝ่าย ติดตาม
งาน โทรศัพท์ โทรสารและประสานงานภายในภายนอก
๒. โต้ตอบหนังสือราชการ จัดทาคาสั่ง พิมพ์แบบพิมพ์ให้บริการเอกสารและหลักฐานทางราชการ คาขอต่าง ๆ
เช่น ขอมีบัตรข้าราชการ ขอหนังสือรับรอง เป็นต้น
๓. รวบรวมข้อมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติงานราชการ
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๔. จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มบริหารงาน
๕. ทาลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
๖. เตรียมเอกสารการประชุม และบันทึกจัดทารายงานการประชุม
๗. จัดทาเอกสาร/คู่มือเพื่อใช้ในการบริหารงาน
๘. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๙. รับ – จ่าย ธนาณัติ พัสดุ โทรศัพท์
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๓ งำนพัสดุ
๑. นางสาวผกา
ภูผา
หัวหน้า
๒. นางสาวภิญญาพัชญ์
หงส์โต
ผู้ช่วย
3. นางสาวสุวนันท์
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาเกี่ยวกับงานเรื่องพัสดุ การเงิน และสวัสดิการของกลุ่มบริหารทั่วไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๔ งำนอำคำรสถำนที่
๑.๔.๑ งำนอำคำร สถำนที่ สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์
๑. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
หัวหน้า
๒. นายอุทัย
สว่างศรี
รองหัวหน้า
๓. นางประนารถ
ปิ่นทอง
หัวหน้า อาคาร 55 ปี
๔. นางปิยาภรณ์
แสงสว่าง
รองหัวหน้า อาคาร 55 ปี
๕. นายสุเทพ
ขาโขมะ
หัวหน้า หอประชุม 2 ชั้น
๖. นายสุรฤทธิ์
คงสงค์
รองหัวหน้า หอประชุม 2 ชั้น
๗. นางสาวกาญจนา
เวชวิฐาน
หัวหน้า อาคาร 2
๘. นางสาวเสาวณิต
แสงสว่าง
รองหัวหน้า อาคาร 2
๙. นางสาวไพรินทร์
ร่มโพธิ์ชี
หัวหน้า อาคาร 3
๑๐. นางพนิสา
ทรงเพียรธรรม
รองหัวหน้า อาคาร 3
๑๑. นางศิริรัตน์
ด้วงยศ
หัวหน้า อาคาร 4
๑๒. นางเสาวลักษณ์ อาษานอก
รองหัวหน้า อาคาร 4
๑๓. นายสมเจตน์
กล้าหาญ
หัวหน้า อาคาร 5
๑๔. นางสาวศศิมา
อินทนะ
รองหัวหน้า อาคาร 5
๑๕. นายชานาญ
แสงงาม
หัวหน้าอาคารอุตสาหกรรม
๑6. นางอรุณี
กาลังแพทย์
หัวหน้าอาคารคหกรรม
๑7. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
หัวหน้าโรงอาหาร
๑8. นางสาวนิสารัตน์ โพธิ์ทองคา
หัวหน้าอาคารศิลปะ
19. นายสุคนธ์
สิกขโกศล
รองหัวหน้าอาคารศิลปะ
๒0. นายเชษฐา
เอติยัติ
ผู้ช่วย
๒1. นายศุภโชค
เอี่ยมงาม
ผู้ช่วย
22. นางสาวเพ็ญศิริ
เมฆฉาย
ผู้ช่วย
23. นายภาคภูมิ
ชื่นมาลา
ผู้ช่วย
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๒4. นายจิตตพล
พลเสน
ผู้ช่วย
๒5. นักการภารโรงทุกท่าน
ผู้ช่วย
๒6. นางสาวชลธิชา
ร่มโพธิ์รี
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน
๒. บารุงรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ตลอดเวลา
๓. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เกิดความ
คุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๔. ควบคุม ดูแล การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
๕. สั่งงาน และควบคุมนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖. อานวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียน หน่วยงานภายนอกในด้านอาคารสถานที่และ
แรงงานนักการภารโรง
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายบริหารทุกสิ้นภาคเรียน
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๔.๒ งำนประดับและตกแต่ง สถำนที่
๑. นางภาวนา
เปลี่ยนขา
หัวหน้า
๒. นางอรุณี
กาลังแพทย์
รองหัวหน้า
๓. นายอรรถพล
พวงวัธนชัย
ผู้ช่วย
๔. นางสาวพิมพ์ประไพ
พุทธิวาส
ผู้ช่วย
๕. นางสาวเทวิกา
มุขพลอย
ผู้ช่วย
๖. นางสาวกิตติยาพร
น้าแก้ว
ผู้ช่วย
๗. นางสาวดิศญา
ศิวะนันต์วงษ์
ผู้ช่วย
๘. นางสาวณัฐวดี
กุตนันท์
ผู้ช่วย
๙. นายยศพงค์
ทรงเพียรธรรม
ผู้ช่วย
10. นางสาวแสงเดือน
ศิริสอ
ผู้ช่วย
11. นางสาวสุวิมล
โพธิ์พิทักษ์
ผู้ช่วย
12. นางสาวสุวนันท์
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
13. นางสาวนีรนาฎ
บุญประเสริฐ
ผู้ช่วย
14. นายภาคภูมิ
ชื่นมาลา
ผู้ช่วย
15. นางสาวเพ็ญศิริ
เมฆฉาย
ผู้ช่วย
16. นางสาวภิญญาพัชญ์
หงษ์โต
ผู้ช่วย
๑7. นางบุปผา
พวงวัธนชัย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
จัดบรรยากาศ ดูแล ตกแต่ง อาคารสถานที่ในงานพิธีกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ตามวาระโอกาส โดยการผูกผ้า จัดดอกไม้ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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4.๔.๓ งำนบ้ำนพักสวัสดิกำรโรงเรียน
1. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
หัวหน้า
2. นายยุทธ
ศรีบุญมี
รองหัวหน้า
3. ครูบ้านพักทุกคน
ผู้ช่วย
4. นางสาวพิมพ์ประไพ
พุทธิวาส
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
พิจารณาครู ลูกจ้างประจา เข้าอยู่อาศัย การให้ออก ตรวจตรา ดูแล รักษา ปรับปรุง บ้านพักให้สะอาด
เรียบร้อยแนวปฏิบัติตลอดจนทะเบียนบ้านพักครูให้เป็นปัจจุบันและสรุปประเมินผลการอยู่อาศัยบ้านพักครูต่อฝ่าย
บริหารทุกภาคเรียน
4.๕ งำนประชำสัมพันธ์
๑. นางพนิสา
ทรงเพียรธรรม
หัวหน้า
๒. นายอักกนิษ
ประทุมวัน
รองหัวหน้า
3. นายชยารักษ์
แก้วมณี
ผู้ช่วย
4. นายอดุลย์
เข็มเพ็ชร
ผู้ช่วย
5. นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
6. นางสาววันวิสาข์
เรืองปานกัน
ผู้ช่วย
7. นางสาวนันทนา
บุญวงศ์
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ดาเนินการด้านงานพิธีการ พิธีกร ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ผู้เรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15.2 งานวารสารโรงเรียน “ใต้ร่มตะแบก”
1. นางพนิสา
ทรงเพียรธรรม
หัวหน้า
2. นางสาวแสงเดือน ศิริสอ
บรรณาธิการ
3. นายศราวุธ
หวังวิมาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
4. นายอดุลย์
เข็มเพ็ชร
กองบรรณาธิการกลุ่มงานวิชาการ
5. นางสาวปัทมา
พิกุลทอง
กองบรรณาธิการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
6. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส
กองบรรณาธิการกลุ่มงานบริหารทั่วไป/กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7. นางสาวผกา
ภูผา
กองบรรณาธิการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
8. นางสาวนันทนา
บุญวงศ์
กองบรรณาธิการกลุ่มงานงบประมาณและงานบุคคล
9. นางสาววันวิสาข์
เรืองปานกัน
กองบรรณาธิการทะเบียนและกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10. นายชยารักษ์
แก้วมณี
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯภาษาไทย
11. นายอักกนิษ
ประทุมวัน
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
12. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
13. นางประนารถ
ปิน่ ทอง
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
14. นางสาวสุธาทิพย์ คานิกร
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯศิลปะ
15. นายสุเทพ
ขาโขมะ
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
16. นายไพฑูรย์
แยกผิวผ่อง
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
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17. นางวราพร
เนตรสว่าง
กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
18. นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ
กองบรรณาธิการงานแนะแนว
19. นางสุพิน
เหล่าพิเดช
กองบรรณาธิการงานสุขภาพอนามัย
20. นายกวี
โพธิสุธา
กองบรรณาธิการงานสภานักเรียน
21. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน
กองบรรณาธิการกิจกรรมลูกเสือ
22. นายพงษ์ดนัย
ศรีวิเชียร
กองบรรณาธิการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
23. นางสาวกิตติยาพร น้าแก้ว
ผู้ช่วย
24. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานของโรงเรียนทุกช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๒. จัดทาวารสาร/แผ่นพับ/ และเอกสารแนะนาโรงเรียน
๓. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอก
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๖ งำนกิจกรรมโรงเรียน
๑. นางอรุณี
กาลังแพทย์
๒. นางสมพิศ
เจริญผล
3. นางลาวรรณ
ยังศิริ
4. นางสาวจิราพร
รุ่งอร่าม
5. นางสาวพิมพ์ประไพ
พุทธิวาส
6. นางวิยะดา
ขวัญแก้ว
7. นางสาวไพรินทร์
ร่มโพธิ์ชี
8. นางสาวสมคิด
แก่นจันดา
9. นางสาวนิตยา
หงส์พัฒน์
10. นางวราพร
เนตรสว่าง
๑1. นายกวี
โพธิสุธา
๑2. นางสาวสุกัญญา
ชูกุล
๑3. นายอดุลย์
เข็มเพ็ชร
14. นางสาวชลธิชา
ร่มโพธิ์ชี
15. นางสาวอัมพร
วรรชะนะ
16. นางสาวอติกานต์
เอี่ยมนิ่ม
17. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
18. นายชยารักษ์
แก้วมณี
19. นางสาวจารุณี
วารีนิล
20. นางสาวสุนารี
ศรีชมภู
21. นางสาวภิญญาพัชร์
หงษ์โต
22. นางสาวสุทธิวรรณ
สุขแล้ว
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการดาเนินกิจกรรม
๒. จัดกิจกรรมประเพณีชุมชน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผูช้ ่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๓. งานเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
๓.๑ งานวันคล้ายวันกาเนิดโรงเรียน,ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
๓.๒ พิธีไหว้ครู,บายศรีสู่ขวัญ
๓.๓ งานพระราชพิธีที่กาหนดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพิธี
๓.๔ กิจกรรมชุมชน
4.๗ งำนน้ำดื่มใช้และงำนจำหน่ำยน้ำดื่ม
๑. นายยศพงค์
ทรงเพียรธรรม
หัวหน้า
๒. นางวราพร
เนตรสว่าง
ผู้ช่วย
3. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
ผู้ช่วย
4. นายสุคนธ์
สิกขโกศล
ผู้ช่วย
5. นางพนิสา
ทรงเพียรธรรม
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการดาเนินกิจกรรม
๒. จัดหาสถานที่ตั้งน้าดื่มให้เพียงพอเหมาะสมรวมทั้งดูแลรักษา
๓. รณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีด้านการใช้บริการสาธารณูปโภค
๔. ควบคุมดูแลคุณภาพน้าดื่มที่จาหน่ายในโรงเรียน
๕. สั่งผลิตน้าดื่มให้เพียงพอกับการจัดจาหน่าย
๖. ตรวจสอบการดาเนินการในการทาบัญชีการสั่งซื้อ – การจาหน่ายน้าดื่มของโรงเรียนและควบคุม
ระบบบัญชีเงินรายได้จากการจาหน่ายน้าดื่ม
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๘ งำนโภชนำกำรร้ำนค้ำ
1.นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
หัวหน้า
2. นางสาวสุกัญญา
ชูกุล
ผู้ช่วย
3.นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วย
4. นางสาวอัมพร
วรรชะนะ
ผู้ช่วย
5. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการดาเนินกิจกรรม
๒. จัดทาระบบโรงอาหารมาตรฐาน “ระดับดีมาก” ของกรมอนามัย
๒.๑ จัดตารางเวรการตรวจเฝ้าระวังร้านจาหน่ายอาหารกลางวัน โดยคณะกรรมการ
โภชนาการ โรงเรียน
๒.๒ ควบคุมดูแลการตรวจคุณภาพอาหาร/สารปรุงแต่ง/ราคาจาหน่าย/ระยะเวลา
๒.๓ การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามระเบียบโรงเรียน
๒.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโภชนาการ
๒.๕ ควบคุมดูแลความสะอาดเป็นระเบียบของโรงอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหารโรงเรียน
๒.๖ ประสานกับโรงพยาบาลสามชุกในการตรวจคุณภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารใน
โครงการอาหารกลางวัน
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๒.๗ จัดทาบัตรประจาตัวผู้สัมผัสอาหารภายในโรงเรียน
๒.๘ ส่งเสริมความรู้/จัดอบรมแก่คณะกรรมการงานโภชนาการ/ผู้ประกอบการจาหน่าย
อาหารลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโครงการอาหารกลางวัน
๒.๙ คัดเลือกและมอบเกียรติบัตรร้านค้าดีเด่น
๒.๑๐ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
๓. ดาเนินการในการทาสัญญาการจาหน่ายอาหารประจาปี
๔. ติดตามผลวิเคราะห์วิจัยสภาพปัญหาทางโภชนาการตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๙ งำนประสำนเครือข่ำย
๑. นางสาวดิศญา
ศิวะนันต์วงษ์
หัวหน้า
๒. นางสาวสุวนันท์
ธัญญเจริญ
รองหัวหน้า
3. นางศิริรัตน์
ด้วงยศ
ผู้ช่วย
4. นางเขมศรัณย์
พวงแย้ม
ผู้ช่วย
5. นายอุทัย
สว่างศรี
ผู้ช่วย
6. นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วย
7. นางพนิสา
ทรงเพียรธรรม
ผู้ช่วย
8. นายกวี
โพธิสุธา
ผู้ช่วย
9. นางสาวกาญจนา
เวชวิฐาน
ผู้ช่วย
10. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
ผู้ช่วย
๑1. นางสาวผกา
ภูผา
ผู้ช่วย
12. นายยศพงค์
ทรงเพียรธรรม
ผู้ช่วย
13. นางสาวนีรนาฏ
บุญประเสริฐ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน
2. อานวยความสะดวกประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับชุมชน
3. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนโดยประสานกับงานกิจกรรมโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานในการส่งเสริมชุมชนทุกโอกาส
5. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในทุกภารกิจของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารในรูปองค์กรเครือข่ายอย่างสมบูรณ์
6. จัดหา ประสานงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เครือข่ายทุกภาคส่วน ระดมทรัพยากร
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน
7. จัดวางระบบในการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะครูในโอกาสต่าง ๆ ที่สามารถทาได้
8. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๑๐ งำนรถโรงเรียน (ยำนพำหนะและคมนำคม)
๑. นางประนารถ
ปิ่นทอง
หัวหน้า
๒. นายสมโภชน์
พิศเพ็ง
รองหัวหน้า
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์ หงษ์โต
ผู้ช่วย
4. นายภาคภูมิ
ชื่นมาลา
ผู้ช่วย
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ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการดาเนินกิจกรรม
๒. ประสานงานระหว่างผู้ขอใช้รถ กับผู้บริหารสถานศึกษา
๓. ติดต่อประสานงาน,ว่าจ้างรถยนต์,รถโดยสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน/ครู นอก
สถานที่โดยประสานงานกับงานพัสดุ
๔. ดูแล บารุงรักษารถยนต์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของครูและนักเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๑๑ งำนโสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑. นายยุทธ
ศรีบุญมี
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
2. นายพงษ์ดนัย
ศรีวิเชียร
ผู้ช่วย
3. นายสดายุ
ทวีทรัพย์นวกุล ผู้ช่วย
4. นายศุภโชค
เอี่ยมงาม
ผู้ช่วย
5. นายอัศวพล
อิ่มสุดสาราญ ผู้ช่วย
6. นายอรรถพล
พวงวัธนชัย
ผู้ช่วย
7. นายวิภาค
รัศมีแก้ว
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู นักเรียน รวมถึงหน่วยงานอืน่ ที่ขอความ
อนุเคราะห์
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผ่าน เฟซบุ๊ก เพจ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
3. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่บุคลากรในด้านการผลิตจัดหา จัดทา ซ่อมแซมและดูแลรักษา อุปกรณ์ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน
4. ถ่ายภาพ/สไลด์/วีดีทัศน์ ในทุกกิจกรรมของโรงเรียนและตามที่ได้รับมอบหมายจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ
5. ตรวจสอบ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี/จัดทาทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์โสตฯ
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.12 งำนข้อมูลสำรสนเทศ
1. นายไพฑูรย์
แยกผิวผ่อง
หัวหน้า
2. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส
ผู้ช่วย
3. นางสาวกิตติยาพร น้าแก้ว
ผู้ช่วย
4. นายวีระธนา
ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วย (ประสานงานฝ่ายวิชาการ)
4. นางสาววรรญา
นูมหันต์
ผู้ช่วย (ประสานงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
5. นางวราพร
เนตรสว่าง
ผู้ช่วย (ประสานงานฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล)
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. จัดหา รวบรวมข้อมูล / สถิติ ต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระฯ กลุ่มงาน เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศประจาปี
ให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
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2. ดาเนินการ ประสานข้อมูลต่าง ๆ ในทุกงานเพื่อกรอกระบบ EMIS และจัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานโรงเรียน
4.๑3 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยโรงเรียน
๑. นางสุพิน
เหล่าพิเดช
หัวหน้า
๒. นางสาวเทวิกา
มุขพลอย
รองหัวหน้า
3. นางสาวณัฐวดี
กุตนันท์
ผู้ช่วย
4. นางสาวกชกร
คงทัศน์
ผู้ช่วย
5. นางสาวอัญชลี
น้อยเมืองเปลือย
ผู้ช่วย
6. นางสุธีรา
แตงอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ควบคุมดูแลรักษาห้องพยาบาลให้ถูกสุขอนามัย
๒. จัดหาให้บริการ ยาและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้เพียงพอและพร้อมการใช้งาน
๓. จัดทาข้อมูลสถิติน้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนในสถานศึกษา/ทะเบียน/ข้อมูล/ทะเบียนแนวทางในการ
บริการด้านสุขภาพของนักเรียน
๔. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
๕. จัดตรวจสุขภาพและภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ
๖. จัดทาโครงการด้านการส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพ แก่ บุคลากร นักเรียน
๗. ประสานงาน จัดทาประกันชีวิตหมู่ให้กับบุคลากร นักเรียน เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ
๘. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๑4 งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำน
๑. นางสาวพิมพ์ประไพ
พุทธิวาส
หัวหน้า
๒. นางสาวผกา
ภูผา
ผู้ช่วย
๓. นายยศพงค์
ทรงเพียรธรรม
ผู้ช่วย
๔. นางสาววราพร
สว่างศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. จัดทาแผนการควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒. กาหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยร่วมกับบุคลากรในกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
๓. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๔. บันทึกข้อมูลการประเมินผล สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานผลการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๑5 งำนสหกรณ์โรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี)
1. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส
2. นางสาวผกา
ภูผา
3.นางสาวสุทธิวรรณ สุขแล้ว
4. นางสาวชลธิชา
ร่มโพธ์รี

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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5. นางสาวภิญญาพัชญ์ หงษ์โต
ผู้ช่วย
6. นางสาวอรุโณทัย
ธนวีรวัฒน์
ผู้ช่วย
7.นางสาวรุ่งอรุณ
ร่องน้อย
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. บริหารกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนตามระเบียบของงานสหกรณ์
๒. ดาเนินการจัดซื้อ และจาหน่ายสินค้า ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดสรร
ให้ (ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี)
๓. จัดทาหลักฐานการจัดซื้อ การจาหน่าย หลักฐานการเงินและบัญชี
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.16 งำนปฏิคม
1. นางจิตต์มนัส
สารสุวรรณ
หัวหน้า
2. นางอรุณี
กาลังแพทย์
ผู้ช่วย
3. นางสมพิศ
เจริญผล
ผู้ช่วย
4. นางสาวอัมพร
วรรชะนะ
ผู้ช่วย
5. นางสาวสุกัญญา
ชูกุล
ผู้ช่วย
6. นายชยารักษ์
แก้วมณี
ผู้ช่วย
7. นางสาวสุวิมล
โพธิพิทักษ์
ผู้ช่วย
8. นางสาวสุทธาทิพย์ คานิกร
ผู้ช่วย
9. นางสาวอติกานต์
เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
10.นายไพฑูรย์
แยกผิวผ่อง
ผู้ช่วย
11.นายอัศวพล
อิ่มสุดสาราญ
ผู้ช่วย
12.นายศุภโชค
เอี่ยมงาม
ผู้ช่วย
13.นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม
ผู้ช่วย
14.นางสาวภิญญาพัชญ์ หงส์โต
ผู้ช่วย
15.นางสาวชลธิชา
ร่มโพธิ์รี
ผู้ช่วย
16.นางสาวนวรัตน์
กล้าหาญ
ผู้ช่วย
17.นางสาวกัญญาภัค มาลา
ผู้ช่วย
18.นางสาวจารุณี
วารีนิล
ผู้ช่วย
19.นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ให้การต้อนรับ รับรองแขก แนะนาผู้มาเยี่ยม ผู้มาใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น สมุดเซ็น
เยี่ยม บริการน้าดื่ม อาหารว่างแก่บุคลากรในโรงเรียนและภายนอก โดยประสานงานกับงานสวัสดิการในการ
จัดเตรียมและดาเนินการ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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4.17 งำนสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
1. นางสาวชลธิชา
ร่มโพธิ์รี
หัวหน้า
2. นายธรรมสาร
พวงบุบผา
รองหัวหน้า
3. นางสาวเจนจิรา
ธัญญเจริญ
ผู้ช่วย
4. นายไพฑูรย์
แยกผิวผ่อง
ผู้ช่วย
5. นางสาวภิญญาพัชญ์
หงษ์โต
ผู้ช่วย
6. นางสาวอติกานต์
เอี่ยมนิ่ม
ผู้ช่วย
7. นางสาววันวิสาข์
เรืองปานกัน
ผู้ช่วย
8. นายอัศวพล
อิ่มสุดสาราญ
ผู้ช่วย
9. นายจิตตพล
พลเสน
ผู้ช่วย
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. จัดทาแผน/โครงการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
2. ดาเนินโครงการและกิจกรรม Zero Waste School
3. ประสานส่งเสริมกากับและติดตามการดาเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ
4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
5. ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จึงขอให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62

(นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

