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ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
ที่ 191/ 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนหน้ำที่รับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่  
ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2564 

----------------------- 
  ตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ตามบทบัญญัติมาตรา 39  ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มี
อิสระรวดเร็ว และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ทาง
โรงเรียนจึงอาศัยอ านาจตามความหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/549 ลงวันที่ 29 สงิหาคม  2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว จึงมอบหมายภารกิจตาม
ขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 1) นายเกษา  โคตรชมภู ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา 
 2) นายเสกสรรค์  อัตรสาร  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 3) นายวิชิต  ประทัยเทพ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 4) นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5) นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

       1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำร 
 1) นายเกษา  โคตรชมภู  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธากรรการ 
 2) นายเสกสรรค์  อัตรสาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 3) นายวิชิต  ประทัยเทพ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 4) นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 5) นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 6) นางจิราพร  รวยทรัพย์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 7) นางดอกไม้  เจริญชัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ  
 8) นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
 9) นางธัญญลักษณ์ ธีระจาตุพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

 



กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ประกอบด้วย 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
   นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ            

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
              นางพาณี  เวทย์บูชา     ครูช านาญการพิเศษ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
1) นายเกษา  โคตรชมภู   ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
3) นายวิชิต  ประทัยเทพ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
4) นายเสกสรรค์  อัตรสาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
5) นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
6) นางจิราพร  รวยทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
7) นางดอกไม้  เจริญชัย   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
8) นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
9) นางพาณี  เวทย์บูชา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) วางแผน จัดระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
4) วางแผน จัดท าภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารฯและจัดบุคลากรรับผิดชอบ 
5) งานและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 
6) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7) เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของทุกงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแผน 

3.1 งำนธุรกำร/สำรบรรณกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว  ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2) ร่างพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ/ จัดเก็บหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) ด าเนินการออกค าสั่งไปราชการ/อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานต่างๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายงานการไป
ราชการ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
5) งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
6) บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



3.2 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1) นายจรัญชัย  อนุศาสน์   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวปิยธิดา  สัพโส   คร ู      เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) ส ารวจพัสดุ วัสดุที่มีและท่ีต้องใช้ในฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการ  
2) บันทึกข้อความเสนอรายการพัสดุ วัสดุที่ต้องใช้ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคลเพ่ือขอซื้อขอจ้างตามล าดับ

ขั้นตอน  
3) รายงานผลการด าเนินงานจัดหาจัดซื้อพัสดุ วัสดุส านักงาน  
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ           หัวหน้างาน 
2) นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์           ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู     เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ที่กลุ่ม/งานต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มงาน 
2) จัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
2) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
3) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
4) ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
5) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และงานออกจากราชการ 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.5 งำนทะเบียนประวัติ 
1) นางสาวปิยธิดา  สัพโส   ครู       หัวหน้างาน 
2) นางสาวนิภาพร  อวนป้อง       ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

 



มีหน้ำที่ 
1) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ  
2) จัดท าทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 หรือ กคศ.16) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ให้เป็นปัจจุบัน เก็บรักษาอย่างปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ตามแบบท่ีก าหนด 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.6 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
1) นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวนิภาพร  อวนป้อง       ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการ ศึกษา

และลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่ก าหนด  
4) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.7 งำนดำ้นใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
1) นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์           ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู       เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) การข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3) การขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
4) การติดตามปัญหา และการด าเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.8 งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/งำนวิทยฐำนะ 
1) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้างาน 
2) นายจรัญชัย  อนุศาสน์   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นายสมศักดิ์  สุริยันต์   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
4) นางสาวปิยธิดา  สัพโส   คร ู      เจ้าหน้าที่ 

 



มีหน้ำที่ 
1) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ  
อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวม 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขต าแหน่ง ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) รวบรวมและเผยแพร่ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ  ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขต าแหน่ง/ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
4) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง /ขอก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือน าเสนอ ศึกษาธิการจังหวัด หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.9 งำนวินัยและรักษำวินัย/กำรลำ 
1) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู     หัวหน้างาน 
2) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
2) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
3) จัดท าหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  พร้อมทั้ง

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง 
4) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของ

บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย  ทั้งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

5) การลาศึกษาต่อ  
6) ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท  
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.10 งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน งำนบ ำเหน็จควำมชอบ 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
3) นายจรัญชัย  อนุศาสน์   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 



มีหน้ำที่ 
1) จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 

บุคลากร  
2) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความดี 

ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงาน
เขต 

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.11 งำนสวัสดิกำรบุคลำกร สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวนิภาพร  อวนป้อง       ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
4) นายสมศักดิ์  สุริยันต์   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  
1) มีแผนการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร  
2) จัดท าทะเบียนวันเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) จัดกิจกรรมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร กรณีวันคล้ายวันเกิด เลื่อนวิทยฐานะ เกษียณอายุ 

ราชการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการที่เก่ียวข้อง  

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.12  งำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
1) นางสาวนิภาพร  อวนป้อง       ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวปิยธิดา  สัพโส   คร ู      เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  
1) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
2) จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไว้บริการข้าราชการครูและ  

 บุคลากรทางการศึกษา  
3) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
4) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในแต่ละกรณี  
5) ด าเนินเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้ถูกต้องตามระเบียบ  

 ของทางราชการ 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



 

3.13 งำนประสำนงำน/ด ำเนินกำรเกี่ยวกับครูต่ำงชำติ 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู     เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  
1) ประสานงานวิชาการกับครูต่างชาติในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงานสอน ดูแลช่วยเหลือด้านการวัดผลและประเมินผล 
2) ให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันของครูชาวต่างชาติตามความเหมาะสม 
3) จัดท าสัญญาจ้างครูเจ้าของภาษาเพ่ือสอนภาษาต่างประเทศ และจัดท าข้อตกลงตามเงื่อนไขของโรงเรียน 
4) ให้ค าแนะน า ปรึกษาตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่างๆในสถานศึกษา 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน เช่น แผ่นพับ วารสารโรงเรียน เป็นต้น 
  5) เป็นพิธีกรในงานพิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔.5.๓.๒ งำนวิทยุสื่อสำร ประกอบด้วย 
1) นายอภิชัย  แก้วกาวี                     ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
2) นายวรัญญู ศิริสรณ์   ครูช านาญการ                          เจ้าหน้าที่ 
3) นายจามร  ไชยวารี   คร ู                 เจ้าหน้าที่ 
4) นายอุทัย  สุขเกษม                       ครู                                 เจ้าหน้าที่ 
5) นายยุทธการ  นูนทะธรรม  ครู                                 เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) ควบคุมดูแลข่ายวิทยุสื่อสาร “ม.วานร” ในความถี่กระทรวงศึกษาธิการ 
2) ก าหนดนามเรียกขานแก่ลูกข่ายวิทยุสื่อสาร “ม.วานร” 
3) บ ารุงรักษาเครื่องวิทยุสื่อสารของโรงเรียนให้พร้อมใช้งานเสมอ 
4) ติดต่อประสานงานวิทยุสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.๕.4 งำนธุรกำร/พัสดุกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ประกอบด้วย 
๑) นางวิลาวัณย์  สุวรรณไสย         ครูช านาญการพิเศษ       หัวหน้างาน 

        ๒) นางพิศมัย  อัตรสาร   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
๓) นางสาวสุชัญญา  วาป ี  ครูช านาญการ    เลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1) รับ-ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
2) จัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
๓) จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
๔) ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายพัสดุ จัดท าทะเบียน พัสดุของกลุ่มงาน 
๕) สรุปรายงานโครงการของงาน 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 จึงแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เกิดผลดีต่อทางราชการและ 
บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
   สั่ง ณ วันที่  25  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
 
      (นายเกษา  โคตรชมภู) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
ที ่ 280 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนหน้ำที่รับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่  
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2564 

----------------------- 
  ตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ตามบทบัญญัติมาตรา 39  ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มี
อิสระรวดเร็ว และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ทาง
โรงเรียนจึงอาศัยอ านาจตามความหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/549 ลงวันที่ 29 สงิหาคม  2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว จึงมอบหมายภารกิจตาม
ขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 1) นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา 
 2) นายเสกสรรค์  อัตรสาร  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 3) นายวิชิต  ประทัยเทพ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 4) นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5) นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

       1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำร 
 1) นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
 2) นายเสกสรรค์  อัตรสาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 3) นายวิชิต  ประทัยเทพ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 4) นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 5) นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 6) นางจิราพร  รวยทรัพย์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 7) นางดอกไม้  เจริญชัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ  
 8) นายส ารอง  ลายทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
 9) นางธัญญลักษณ์ ธีระจาตุพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

 



กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ประกอบด้วย 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
   นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ            

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
              นางพาณี  เวทย์บูชา     ครูช านาญการพิเศษ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
1) นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
3) นายวิชิต  ประทัยเทพ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
4) นายเสกสรรค์  อัตรสาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
5) นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
6) นางจิราพร  รวยทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
7) นางดอกไม้  เจริญชัย   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
8) นายส ารอง  ลายทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
9) นางพาณี  เวทย์บูชา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) วางแผน จัดระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
4) วางแผน จัดท าภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารฯและจัดบุคลากรรับผิดชอบ 
5) งานและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 
6) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7) เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของทุกงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแผน 

3.1 งำนธุรกำร/สำรบรรณกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว  ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2) ร่างพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ/ จัดเก็บหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) ด าเนินการออกค าสั่งไปราชการ/อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานต่างๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายงานการไป
ราชการ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
5) งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
6) บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



3.2 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1) นายจรัญชัย  อนุศาสน์   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวปิยธิดา  สัพโส   คร ู      เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) ส ารวจพัสดุ วัสดุที่มีและท่ีต้องใช้ในฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการ  
2) บันทึกข้อความเสนอรายการพัสดุ วัสดุที่ต้องใช้ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคลเพ่ือขอซื้อขอจ้างตามล าดับ

ขั้นตอน  
3) รายงานผลการด าเนินงานจัดหาจัดซื้อพัสดุ วัสดุส านักงาน  
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1) นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์           ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
3) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ที่กลุ่ม/งานต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มงาน 
2) จัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
1) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางพาณี  เวทย์บูชา       ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
4) นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว  ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
2) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
3) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
4) ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
5) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และงานออกจากราชการ 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.5 งำนทะเบียนประวัติ 
1) นางสาวปิยธิดา  สัพโส   ครู       หัวหน้างาน 
2) นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์           ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู     เจ้าหน้าที่ 



มีหน้ำที่ 
1) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ  
2) จัดท าทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 หรือ กคศ.16) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ให้เป็นปัจจุบัน เก็บรักษาอย่างปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ตามแบบท่ีก าหนด 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.6 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
1) นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวนิภาพร  อวนป้อง       ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์           ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการ ศึกษา

และลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่ก าหนด  
4) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.7 งำนดำ้นใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
1) นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์           ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู       เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) การข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3) การขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
4) การติดตามปัญหา และการด าเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.8 งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/งำนวิทยฐำนะ 
1) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้างาน 
2) นายจรัญชัย  อนุศาสน์   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
3) นายสมศักดิ์  สุริยันต์   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
4) นางสาวปิยธิดา  สัพโส   คร ู      เจ้าหน้าที่ 

 



มีหน้ำที่ 
1) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ  
อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวม 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขต าแหน่ง ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) รวบรวมและเผยแพร่ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ  ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขต าแหน่ง/ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
4) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง /ขอก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือน าเสนอ ศึกษาธิการจังหวัด หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.9 งำนวินัยและรักษำวินัย/กำรลำ 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   คร ู     หัวหน้างาน 
2) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่ 
1) รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
2) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
3) จัดท าหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  พร้อมทั้ง

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง 
4) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของ

บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย  ทั้งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

5) การลาศึกษาต่อ  
6) ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท  
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.10 งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน งำนบ ำเหน็จควำมชอบ 
1) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นายอรรถพล  ศุภรรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
3) นายจรัญชัย  อนุศาสน์   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 



มีหน้ำที่ 
1) จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 

บุคลากร  
2) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความดี 

ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงาน
เขต 

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.11 งำนสวัสดิกำรบุคลำกร สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
1) นายสมศักดิ์  สุริยันต์   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวนิภาพร  อวนป้อง       ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  
1) มีแผนการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร  
2) จัดท าทะเบียนวันเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) จัดกิจกรรมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร กรณีวันคล้ายวันเกิด เลื่อนวิทยฐานะ เกษียณอายุ 

ราชการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการที่เก่ียวข้อง  

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.12  งำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
1) นางสาวนิภาพร  อวนป้อง       ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
2) นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว   ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
3) นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  
1) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
2) จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไว้บริการข้าราชการครูและ  

 บุคลากรทางการศึกษา  
3) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
4) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในแต่ละกรณี  
5) ด าเนินเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้ถูกต้องตามระเบียบ  

 ของทางราชการ 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



 

3.13 งำนประสำนงำน/ด ำเนินกำรเกี่ยวกับครูต่ำงชำติ 
1) นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น  คร ู     หัวหน้างาน 
2) นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
3) นางพาณี  เวทย์บูชา   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้ำที่  
1) ประสานงานวิชาการกับครูต่างชาติในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงานสอน ดูแลช่วยเหลือด้านการวัดผลและประเมินผล 
2) ให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันของครูชาวต่างชาติตามความเหมาะสม 
3) จัดท าสัญญาจ้างครูเจ้าของภาษาเพ่ือสอนภาษาต่างประเทศ และจัดท าข้อตกลงตามเงื่อนไขของโรงเรียน 
4) ให้ค าแนะน า ปรึกษาตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่างๆในสถานศึกษา 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.๕.4 งำนธุรกำร/พัสดุกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ประกอบด้วย 
             ๑)  นางวิลาวัณย์  สุวรรณไสย        ครูช านาญการพิเศษ       หัวหน้างาน 
             ๒)  นางพิศมัย  อัตรสาร  ครชู านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 

 ๓)  นางสาวสุชัญญา  วาป ี  ครชู านาญการ    เลขานุการ 

  มีหน้ำที่ 
1)  รับ-ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
2)  จัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 

            ๓)  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
            ๔)  ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายพัสดุ จัดท าทะเบียน พัสดุของกลุ่มงาน 
            ๕)  สรุปรายงานโครงการของงาน 

๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 จึงแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เกิดผลดีต่อทางราชการและ 
บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

   สั่ง ณ วันที่  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
 
           (นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


