
 
 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

ท่ี   88 /  2563 
เร่ือง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป  ปีกำรศึกษำ 2563 

---------------------------------------------------------------------- 
กลุ่มบริหารทั่วไป  ปฏิบัติงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนต้องการ  รวมทั้งมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสงบสุขเรียบร้อย   
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 27  จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศกึษา 2563   ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกอบด้วย 
1.1  นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น  ประธานกรรมการ                 
1.2  นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ   รองประธานกรรมการ              

      1.3  นายตระศักดิ์ แสงภักดี  กรรมการ     
           1.4  นายสังวาลย์  พงษ์จ าปา  กรรมการ                           
           1.5  นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา  กรรมการ   

      1.6  นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น  กรรมการ       
          1.7  นายคมกฤช   พุ่มบุญนาก  กรรมการ              
           1.8  นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  ร่วมกันพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.  ร่วมพิจารณา จัดท าแผนงาน/โครงการ/งานด้านบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
  3.  ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
  4.  รายงานผลการประชุมและด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
  5.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 





2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป   ประกอบด้วย 
        2.1  นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ  ประธานกรรมการ 
      2.2  นายสังวาลย์  พงษ์จ าปา  กรรมการ 
       2.3  นายคมกฤช   พุ่มบุญนาก  กรรมการ 
       2.4  นางชุติมา  เฉลียว   กรรมการ 
       2.5  นางสาวเต็มสิริ          เคนค า                            กรรมการ 
       2.6  นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา   กรรมการ 
       2.7  นางกฤตชญา สุขเพ็ญ   กรรมการ 
          2.8  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก  กรรมการ 
       2.9  นายสมชาย   ปานหลุมข้าว  กรรมการ 
       2.10  นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม   กรรมการ 
       2.11  นายอภิรัตน์ สุจริต   กรรมการ 
        2.12  นางสุธัญญา    วรนัยพินิจ   กรรมการ 
       2.13  นายรุ่งโรจน์     เจนเจตวิทย์  กรรมการ 
       2.14  นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์  กรรมการ 
       2.15  นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา   กรรมการ 

      2.16  นางสาวเต็มสิริ เคนค า   กรรมการ 
      2.17  นายชยพล  ชุรินทร   กรรมการ 
   2.18  นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
        2.19  นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม    กรรมการและเลขานุการ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 1.  บริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไปตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ด าเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
  2.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานกลุ่มบริหารทั่วไปในแต่ละปีการศึกษา 
  3.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานบริหาร
ทั่วไป เพื่อเสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  4.  ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป   
  5.  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  6.  จัดประชุมกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.  วางแผนจัดกิจรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 8.  ร่วมวางแผนในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมกับหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 9.  จัดท าคู่มือนักเรียนด้านระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย และความประพฤติ ร่วมกับผู้บริหาร ตัวแทน
ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน 



10.  ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
หัวหน้าระดับชั้น เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน 
 11.  วางแผนหรือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนต้องการ 
 12.  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน 
 13.  ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
  14.  น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
  15.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  งำนวินัยนักเรียน    ประกอบด้วย          
3.1  นายสังวาลย ์ พงษ์จ าปา  หัวหน้างาน 

        3.2  นายอภิรัตน์   สุจริต   กรรมการ 
        3.3  นายรุ่งโรจน์     เจนเจตวิทย์  กรรมการ 
        3.4  นายตติย  พวงชื่น   กรรมการ 
       3.5  นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก  กรรมการ 
       3.6  นายอนุชา  วิทยารัตน์  กรรมการ 
  3.7  นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต  กรรมการ 
       3.8  นางสาวเบ็ญญาภา    ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
        3.9  นางส ารวย    อุณหพิเชษฐวัฒนา กรรมการและเลขนุการ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  ควบคุมด้านการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
  2.  ควบคุมการปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  3.  ควบคุม ดูแลการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนเมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้ว 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
  5.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าแก่สภานักเรียน ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและดูแลด้าน 
ระเบียบวินัยของเพื่อนนักเรียน 
  6.  จัดนักเรียนในการท ากิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
  7.  จัดคณะกรรมการนักเรียนดูแลความเรียบร้อยในการท ากิจกรรมหน้าเสาธงตลอดจนเดินแถว
กลับบ้าน 
  8.  ให้ค าชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
  9.  ประสานกับครูประจ าชั้น รายงานพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และให้ผู้บริหารทราบต่อไป 



 10.  ให้การส่งเสริม สนับสนุนในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  11.  ประสานกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาพูดคุยร่วมกัน เพื่อช่วยใน
การแก้ปัญหาของนักเรียน 
 12.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประกอบด้วย     
      4.1  นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก  หัวหน้างาน 

       4.2  นางสาวทวี  ขยันการนาวี  กรรมการ 
  4.3  นางสาวราณี  ศรีบัวบาล  กรรมการ 
        4.4  นางสาวเบ็ญญาภา    ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
       4.5  นางกฤตชญา สุขเพ็ญ   กรรมการ  
       4.6  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  กรรมการ 
  4.7  นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์  กรรมการ  
        4.8  นายสังวาลย ์ พงษ์จ าปา  กรรมการ 
       4.9  นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น  กรรมการ 
       4.10  นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา   กรรมการและเลขานุการ 
  

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 2.  รวบรวมข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3.  ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 4.  ประสานงานครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้นในการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.  วางแผนการด าเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 6.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม ก ากับ ติดตามดูแลนักเรียน 
 7.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนอย่างเป็นระบบ ส าหรับการติดตามและแก้ไข 
 8.  รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 9.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  5.  งำนกิจกรรมสวัสดิกำรร้ำนค้ำ   ประกอบด้วย          

      5.1  นางชุติมา  เฉลียว   หัวหน้างาน 
        5.2  นางสมกิจ  บุญมี   กรรมการ 
        5.3  นางส ารวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา กรรมการ 
       5.4  นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์  กรรมการ 



แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
  2.  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  3.  ควบคุมการจ าหน่ายอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและสินค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนให้มีคุณภาพและราคาย่อมเยา 
  4.  ด าเนินงานตามระเบียบของทางราชการและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก 
  5.  รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นระยะตามที่ผู้บริหารก าหนด 
 6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.  งำนประสำนและพัฒนำเครือข่ำยสถำนศึกษำ   ประกอบด้วย 
        6.1  นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ  หัวหน้างาน 
        6.2  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก  กรรมการ   
        6.3  นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ  กรรมการ           
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
       1.  จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายสถานศึกษา 
       2.  เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มโรงเรียน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
       3.  ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียน และองค์กรต่างๆ ในการด าเนินการจัดท ากิจกรรมที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
       4.  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษา ให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
       5.  ก าหนดแผนงาน / โครงสร้าง หรือกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา 

 7.  งำนอนำมัยโรงเรียน   ประกอบด้วย          
      7.1  นางสาวเต็มสิริ เคนค า   หัวหน้างาน 
      7.2  นางจันจิรา  เชิมชัยภูมิ  กรรมการ 

       7.3  นางกฤตชญา สุขเพ็ญ   กรรมการ    
         

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน 
  2   ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  3.  จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งจัดหา และจัดเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้ 
  4.  ท าบัตรสุขภาพและติดตามผลการรักษาอาการเป็นราย ๆ 
  5.  ประสานงานตรวจสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร ของโรงเรียน 
  6.  ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพอนามัย แก่ครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ 
  7.  จัดท าสถิติการใช้ยา และการรับบริการต่าง ๆ ของครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ 



8.  ประสานงานการบริจาคโลหิต 
  9.  เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ 
  10.  การให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เมื่อได้รับอุบัติเหตุ ให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามโครงการประกันอุบัติเหตุ 
  11.  จัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนด้านสุขภาพ (น้ าหนัก ส่วนสูง กลุ่มเลือด) 
  12.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  13.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  8.  งำนโภชนำกำร   ประกอบด้วย          

       8.1  นางจันจิรา  เชิมชัยภูมิ  หัวหน้างาน 
        8.2  นางสาวปวริศา    เกษวิริยะการ  กรรมการ   
  
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

1.  วางแผนการด าเนินงานโภชนาการ 
2.  ควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหารของร้านค้าในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ 
3.  ควบคุมดูแลความสะอาดของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาหารและความสะอาดของ 

โรงอาหาร 
4.  ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหาร เคร่ืองดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะแก่ผู้จ าหน่ายอาหาร 
5.  จัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโภชนาการในโรงเรียน 
6.  ควบคุมราคาและแนวปฏิบัติในการจัดจ าหน่ายอาหารตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนด 
7.  จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้จ าหน่ายอาหาร 
8.  จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานโภชนาการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
9.  สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
10.  ปรับปรุง พัฒนางานโภชนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

 11.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   9.  งำนครูท่ีปรึกษำ   ประกอบด้วย          

      9.1  นางกฤตชญา สุขเพ็ญ   หัวหน้างาน 
        9.2  นางสาวทวี  ขยันการนาวี  กรรมการ 
        9.3  นางจุฑาภรณ์ กองกลิ่น  กรรมการ 
        9.4  นางสาวราณี  ศรีบัวบาล  กรรมการ 
       9.5  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
       9.6  นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์   กรรมการ 
       9.7  นางสาวขนิษฐา หร่ังแร่   กรรมการ 
   



แนวทำงกำรปฏิบัติ 
   1.  วางแผน ควบคุม และด าเนินงานครูที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.  จัดครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นตามความเหมาะสม 
 3.  ให้ความร่วมมือประสานงานกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 
 4.  จัดท าแบบบันทึกโฮมรูมและแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาครบทุกชั้น 
  5.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา    
 6.  รวบรวมข้อมูลงานครูที่ปรึกษาเสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 
และผู้อ านวยการโรงเรียนทุกเดือน 
  7.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  10.  งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย  ประกอบด้วย 
       10.1  นางประกายรัตน์   สงห์โนนเหล็ก  หัวหน้างาน 
       10.2  นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ  กรรมการ 
       10.3  นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาต ิ   กรรมการ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ      
   1.  วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
  2.  ส ารวจข้อมูลความต้องการของชุมชนในการรับบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  3.  ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
  4.  ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาด้านอุปกรณ์ 
งบประมาณ บุคคล  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 11.  งำนครูเวรประจ ำวัน   ประกอบด้วย          

      11.1  นายสมชาย    ปานหลุมข้าว  หัวหน้างาน 
        11.2  นางกฤตชญา           สุขเพ็ญ   กรรมการ 
       11.3  นางชุติมา  เฉลียว   กรรมการ 
  11.4  นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา   กรรมการ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
   1.  วางแผน ควบคุม และด าเนินงานครูเวรประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ 

2.  จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการเวรประจ าวันตามความเหมาะสม 
  3.  จัดท าแบบบันทึกเวรประจ าวันแต่ละงาน 
  4.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานการปฏิบัติงานของครูเวรประจ าวัน    
 5.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การสรุปรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้างานเวรประจ าวัน    
  6.  รวบรวมข้อมูลงานเวรประจ าวันเสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 



และผู้อ านวยการโรงเรียนทุกเดือน 
  7.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  12.  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย  ประกอบด้วย          
      12.1  นางสาวขวัญล่า   อยู่พุ่ม    หัวหน้างาน 

        12.2  นายตติย  พวงชื่น   กรรมการ 
        12.3  นายสังวาลย ์ พงษ์จ าปา   กรรมการ 
        12.4  นายอนุชา  วิทยารัตน์  กรรมการ 
       12.5  นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี  กรรมการ 
       12.6  ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์   ชูแก้ว    กรรมการ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1.  วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนทั้งใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้หลักประชาธิปไตยในการท างาน การเรียน และการอยู่ร่วมกัน

กับผู้อ่ืนในสังคม 
5.  รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 13.  งำนป้องกันยำเสพติด   ประกอบด้วย          

      13.1  นายอภิรัตน์ สุจริต   หัวหน้างาน 
      13.2  นายสังวาลย์ พงษ์จ าปา  กรรมการ 
 13.3  นายอนุชา  วิทยารัตน์  กรรมการ 

       13.4  นายณัฐสิน             โต๋วสัจจา  กรรมการ 
       13.5  นายคมกฤช พุ่มบุญนาก    กรรมการ 
  13.6  นายนิเวศน์  ทิมปรางค์  กรรมการ 
       13.7  นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์   กรรมการ 
        

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  จัดท าแผนหรือมาตรการในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
  2.  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการ การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
  3.  ร่วมมือกับชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ 
  4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหากระบวนการปฏิเสธยาเสพติด 
  5.  รายงานผลการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด 



 6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14.  งำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย          
      14.1  นางสุธัญญา       วรนัยพินิจ  หัวหน้างาน 

       14.2  นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์  กรรมการ 
       14.3  นางจันจิรา  เชิมชัยภูมิ  กรรมการ 
        14.4  นางสาวขวัญล่า    อยู่พุ่ม   กรรมการ 
  14.5  นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี  กรรมการ  
       14.6  นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ   กรรมการ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1.  วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   

ให้กับนักเรียนทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น นักเรียนประพฤติดี นักเรียน
กิจกรรมดีเด่น ธนาคารความดี และจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

3.  รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 15.  งำนประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย          
      15.1  นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์  หัวหน้างาน 

       15.2  นายมงคล  หูโ้ลหะ   กรรมการ 
       15.3  นางกฤตชญา สุขเพ็ญ   กรรมการ 
       15.4  นายสังวาลย ์ พงษ์จ าปา  กรรมการ 
  15.5  นายคมกฤช พุ่มบุญนาก  กรรมการ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  2.  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
 3.  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 
 4.  รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  5.  จัดท าป้าย/บอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 6.  ด าเนินการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 7.  ท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน 
เว็บไซต์ของโรงเรียน จัดท าหนังสือ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ และข่าวสารอ่ืน ๆ 
  8.  จัดท าป้ายให้การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงานเยี่ยมชมโรงเรียนและผู้มาประชุม  
  9.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 



  10.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
16.  งำนโรงเรียนกับชุมชน   ประกอบด้วย          
      16.1  นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์  หัวหน้างาน 

       16.2  นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม   กรรมการ 
  16.3  นางจันจิรา  เชิมชัยภูมิ  กรรมการ 
  16.4  นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์  กรรมการ 
       16.5  นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ   กรรมการ 
  16.6  นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี  กรรมการ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนกับชุมชน 
  2.  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  3.  จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ใกล้เคียง 
  4.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืน ๆ 
  5.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
  6.  ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ 
  7.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

17.  งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศโรงเรียน  ประกอบด้วย 
        17.1  นางสาวณัฐนันท์ จุติมา (Emis)   หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
       17.2  นายมงคล    หู้โลหะ (DMC และ CCT) กรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
       17.3  นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา (DMD)   กรรมการ 
  17.4 นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์   (M-OBEC) 
  17.5 นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก  (CCT) 
    17.6 นางสาวปิยนันท์   เทียมจันทร์   กรรมการ 
   17.7 นางสาวปิยธิดา         นวลวัน    กรรมการ   

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  ส ารวจระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ 
  2.  จัดท าทะเบียนข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ 
  3.  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา (OBEC/SMIS) 
  4.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติภารกิจ 



  5.  จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง 
(เว็บไซต์ของโรงเรียน) 
  6.  น าเสนอ  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
  7.  ประเมินและประสานงานระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ  และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 18.  งำนสวัสดิภำพสวัสดิกำรนักเรียนและพยำบำล   ประกอบด้วย         
        18.1  นางสาวเต็มสิริ เคนค า   หัวหน้างาน 
  18.2  นางสาวขนิษฐา หร่ังแร่   กรรมการ 
  18.3  นางสาวปวริศา    เกษวิริยะการ  กรรมการ 
  18.4  นางจันจิรา  เชิมชัยภูมิ  กรรมการ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนการด าเนินงานเร่ืองการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
  2.  รวบรวมข้อเสนอขององค์กรต่าง ๆ ที่ยื่นต่อโรงเรียนน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการ 
  3.  จัดท าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
  4.  เป็นผู้แทนของโรงเรียนในการขอรับการบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง 
  5.  ให้บริการแก่นักเรียนที่มายื่นเร่ืองและติดตามผลให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
ผลประโยชน์ของนักเรียนให้มากที่สุด 
  6.  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ผู้บริหารโรงเรียนก าหนด  
  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  19.  งำนอำคำรสถำนท่ี สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมและบริกำรสำธำรณะ   ประกอบด้วย          

      19.1  นายตติย  พวงชื่น   หัวหน้างาน 
 19.2  นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ  กรรมการ 

         19.3  นายดิเรก    เจิมขุนทด  กรรมการ 
  19.4  นายอ านาจ  จ้อนแจง  กรรมการ 
       19.5  นายอนุชา  วิทยารัตน์  กรรมการ 
   19.6  นายมงคล      หู้โลหะ   กรรมการ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนงานอาคารสถานที่และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
และปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  2.  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  3.  ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา พัฒนาและตกแต่งให้อาคารสถานที่และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มอยู่ใน
สภาพสวยงามและปลอดภัย  



  4.  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
 5.  จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครูให้เพียงพอจัดสถานที่พักผ่อนและท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
  6.  ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ 
  7.  ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและ
ให้บริการแก่บุคคลและองค์กรภายนอก 

8.  ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการ การเบิกจ่ายน้ ามัน การซ่อมบ ารุงรักษา และจัดท าบัญชี 
รายการซ่อมตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
 9.  ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการตลอดจนรับผิดชอบการจัดยานพาหนะ
บริการแก่บุคลากรตามล าดับความจ าเป็น 
  10.  จัดท าเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถในกรณีท างานล่วงเวลา 
  11.  ติดต่อประสานงานการต่อทะเบียนรถยนต์และท าประกันภัยยานพาหนะทุกคันของโรงเรียน 
  12.  จัดสถานที่ให้รถจอดเป็นระเบียบตามสถานที่ก าหนด 
  13.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  14.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  20.  งำนรักษำควำมปลอดภัย   ประกอบด้วย          
      20.1  นายชยพล  ชุรินทร   หัวหน้างาน 

      20.2  นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์  กรรมการ 
       20.3  นายอภิรัตน์ สุจริต   กรรมการ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1.  วางแผนการด าเนินงานรักษาความปลอดภัย 
2.  จัดท าค าสั่งเวรปฏิบัติหน้าที่ของครูและนักการภารโรง 
3.  จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติเวรของครูเวรและนักการภารโรง 
4.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพย์สินของทางราชการทั้งในและนอกเวลาราชการ 
5.  ติดตาม ก ากับ ดูแล การรายงานการปฏิบัติงานของครูเวรและนักการภารโรง 
6.  รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของครูเวร และนักการภารโรง เสนอต่อรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไปและผู้อ านวยการโรงเรียนทุกเดือน 
 7.  ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

21.  งำนพนักงำนบริกำรและลูกจ้ำง   ประกอบด้วย          
      21.2  นายอนุชา  วิทยารัตน์  หัวหน้างาน   
 21.3  นายคมกฤช พุ่มบุญนาก  กรรมการ 



แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1.  วางแผนการด าเนินงานพนักงานบริการและลูกจ้าง    
2.  จัดท าค าสั่ง ขอบข่ายการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อท าให้การปฏิบัติงาน 

มีความถูกต้องและชัดเจน 
3.  จัดท าแบบบันทึกการมอบหมายงานประจ าวันของลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
4.  คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเมื่อโรงเรียนต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
5.  ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ 

  6.  รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว เสนอต่อรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปและผู้อ านวยการโรงเรียนทุกเดือน 
 7.  ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานพนักงานบริการและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
  8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 23.  งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
        23.1  นางสาวณิชาภัทร   สุวรรณศิริ  หัวหน้างาน 
  23.2  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
  23.3  นายสมชาย  ปานหลุมข้าว  กรรมการ 
       23.4  นายอภิรัตน์ สุจริต   กรรมการ 
        23.5  นางสุธัญญา วรนัยพินิจ  กรรมการ 
        23.6  นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์  กรรมการ       
   23.7  นายคมกฤช พุ่มบุญนาก  กรรมการ       
    23.8  นนนายนิเวศน์       ทิมปรางค์  กรรมการ 
  23.9  นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น  กรรมการ 
      23.10 นางนันทวัน     ปลั่งด ี   กรรมการ  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  ก าหนดเป้าหมาย เกณฑ์ ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.),  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42,  ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.), 
และการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา  
 3.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
 4.  นิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5.  ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ  เพื่อพัฒนาระบบประกันและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 6.  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน 



เขตพื้นที่การศึกษา 
 7.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับการประเมินและรับทราบข้อมูล 
ข่าวสารการเคลื่อนไหว 
 8.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  สรุปผลการด าเนินงาน 
 24.  งำนธนำคำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   24.1  นางสมกิจ  บุญมี   หัวหน้างาน 
       24.2  นางส ารวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา กรรมการ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 1.  วางแผนและจัดท าระบบการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 
 2.  ก ากับดูแลการท างานธนาคารโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 

3.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานธนาคารโรงเรียนเสนอต่อรองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่ม
บริหารทั่วไป และผู้อ านวยการโรงเรียนทุกเดือน 

25.  งำนระบบควบคุมภำยใน   ประกอบด้วย 
      25.1  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์  หัวหน้างาน 
 25.2  นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ  กรรมการ 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
1.  วางแผนการด าเนินงานควบคุมภายใน 
2.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานควบคุมภายใน 
3.  จัดท าการประเมิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
4.  จัดท ารายงานส่งต้นสังกัด และ สตง. 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ

ของโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่   13    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 


