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ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1) งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2) งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3) งานสาธารณูปโภค 
4) งานพัฒนาความสะอาด 
5) งานนักปฏิบัติการ  
6) งานยานพาหนะ 
7) งานโภชนาการ 
8) งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
9) งานชุมชนสัมพันธ์ 
10) งานบ้านพักครู 
11) งานสมาคมศิษย์เก่า 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 



ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 
กลุ่มบริหารทั่วไป  

  
1. บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีที่
ผู้อำนวยการไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบของทางราชการ และทำหน้าที่
บริหารงานทั่วไปตามนโยบายของสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง
สถานศึกษาเป็นสำคัญ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วไป แผนงานและปฏิทินปฏิบัติงาน กำกับ นิเทศ 
ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ กฎหมาย และตาม
มาตรการของสถานศึกษาเหมาะสม ให้มีอำนาจวินิจฉัยและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการฯ ช่วย

กำกับ ดูแลงานในกลุ ่มบริหารทั ่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในการบริหารงานและการพัฒนาส่งเสริมการบริหารทั่วไป มีการ
ตรวจสอบติดตามดำเนินการงานเอกสาร หนังสือสั่งการ หนังสือคำสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป จัดเก็บรักษา
เอกสารให้เป็นระบบ ร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป จัดทำข้อมูลเชิงสารสนเทศ รายงานผลการ
บริหารจัดการงานทั่วไป รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์และหรือที่เร่งด่วนในการพัฒนาและ
ดำเนินการ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

มอบหมาย รับแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการดูแล ติดต่อ และติดตามสายงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับทุก
กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน รวมทั้งร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหาร
ทั่วไป ร่วมกับกรรมการกลุ่มฯ ดำเนินการหาวิธีแก้ไข และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองผู้อำนวยการ หัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไปมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

 

4. ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป  มีดังนี ้
  1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

2. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานพัฒนาความสะอาด 



5. งานนักปฏิบัติการ  
6. งานยานพาหนะ 
7. งานโภชนาการ 
8. งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
9. งานชุมชนสัมพันธ์ 
10. งานบ้านพักครู 
11. งานสมาคมศิษย์เก่า 

 

5. ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจในหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป   
 1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ในการร่วมบริหารและการจัดการตามขอบข่าย  
ภารกิจกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  
  1.2 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 
  1.3 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  1.4 จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ
กลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
  1.5 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
  1.6 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตาม
เรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 
  1.7 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ 
แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงาน ระเบียบและคำสั่ง ฯลฯ 
  1.8 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ ่มงานหรือหน่วยงานต่างๆ ทั ้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน  
  1.9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอสถิติข้อมูล  
  1.10 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

  1.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 วางแผนกำหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที ่และ
สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ แม่บ้าน ทำความสะอาด  

          2.2 วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 



          2.3 จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ 
ห้องพิเศษ  ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
          2.4 จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
          2.5 จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ใน
สภาพดี ดูแลสีอาคารต่างๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ  
          2.6 ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืนๆ 
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
        2.7 ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
         2.8 ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล
รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
  2.9 ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าหน้าโรงเรียนและสนามกีฬากลางของโรงเรียน 
         2.10 ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
         2.11 ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และ
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
         2.12 อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้ งวัสดุอื่นๆ จัดทำ
สถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล 
         2.13 ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
         2.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1 จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
  3.2 จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
  3.3 กำหนดข้อปฏิบัติ มาตรการ และติดตามการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  3.4 จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  3.5 มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้
โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
      3.6 จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
         3.7 ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
        3.8 สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 
         3.9 ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
         3.10 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
         3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



4. งานพัฒนาความสะอาด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  4.1 จัดทำแผนงานโครงการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงาน กำหนดอัตรากำลัง กำหนดขอบข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบของแม่บ้านทำความสะอาด  
  4.2 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่แม่บ้านทำความสะอาด 
 

           4.3 นิเทศ ติดตาม กำกับ รายงานผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ดูแล รักษา    
ความสะอาด เรียบร้อยของอาคาร และบริเวณโรงเรียน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
           4.4 ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการให้บริการตามขอบข่าย 
หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
           4.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด เสนอผลการพิจารณาความดี
ความชอบประจำปี หรือจ้างต่อ/เลิกจ้าง ต่อฝ่ายบริหาร 
           4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานนักปฏิบัติการ คนสวน แม่บ้าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  5.1 จัดทำแผนงานโครงการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงาน กำหนดอัตรากำลัง กำหนดขอบข่าย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักปฏิบัติการ  
  5.2 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักปฏิบัติงาน 
           5.3 นิเทศ ติดตาม กำกับ รายงานผลการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการที่ดูแล รักษาความ
สะอาด เรียบร้อยของอาคาร และบริเวณโรงเรียน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
           5.4 ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการให้บริการตามขอบข่าย 
หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
           5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ เสนอผลการพิจารณาความดีความชอบ
ประจำป ีหรือจ้างต่อ/เลิกจ้าง ต่อฝ่ายบริหาร 
           5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานยานพาหนะ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  6.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
         6.2 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและ
ให้บริการพาหนะแก่บุคลากร 
         6.3 กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
  6.4 จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอน การใช้รถยนต์ของทางราชการ ตลอดจนควบคุมปริมาณน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการออกพ้ืนที่และปริมาณน้ำมันคงเหลือของแต่ละวัน 
  6.5 กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้
คำแนะนำ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 



         6.6 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
         6.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานโภชนาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  7.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนองบประมาณสนับสนุน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
  7.2 จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจำโรงอาหาร อุปกรณ์
เครื่องดื่มเครื่องใช้ และเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  
  7.3 จัดโรงอาหารให้อย่างเหมาะสม มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย แสงสว่างเพียงพอ         
มีความเป็นระเบียบสวยงาม  มีโต๊ะ เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารสำหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพออยู่ใน
สภาพดีและใช้งานได้ มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีได้มาตรฐาน  
  7.4 กำหนดวิธีการ การคัดเลือกผู ้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ำดื ่ม เช่ น        
การแต่งกายสวมชุดกันเปื้อน ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย  
  7.5 กำหนดราคาจำหน่ายอาหาร คุณภาพอาหาร ความสะอาดในการปรุงอาหาร สุขภาพผู้
ประกอบอาหาร ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ และตรวจสอบคุณภาพอาหาร  
  7.6 ควบคุมและตรวจสอบการชำระล้างภาชนะ การกำจัดมูลฝอย การทำความสะอาดโรง
อาหาร และบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน  
  7.7 รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการใช้น้ำใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
  7.8 วางแผนและดำเนินการในการบริการอาหารในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมโอกาสต่างๆ 
อาทิ งานต้อนรับผู้มาเยือน เป็นต้น 
  7.9 จัดให้มีที่รองรับขยะและเศษอาหาร ถูกหลักอนามัยและเพียงพอ ปราศจากกลิ่นรบกวน  
  7.10 พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่กระทำผิดระเบียบหรือเงื ่อนไขของ
โรงเรียนเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
  7.11 จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
  7.12 ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการแก่นักเรียน 
  7.13 จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้โรงอาหาร และตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารประจำปี  
  7.14 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอกลุ ่มบริหารทั ่วไปและ
ผู้อำนวยการ 
  7.15 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้    
 8.1 งานอนามัย  แนวทางการปฏิบัติ 
  8.1.1 ทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณ 



  8.1.2 จัดทรัพยากรที่ใช้ในงานอนามัย เช่น ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอตาม
สภาพและความจำเป็นของโรงเรียน 
  8.1.3 มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจำห้องพยาบาลและสิ ่งอำนวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
  8.1.4 จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ เอ้ือต่อการให้บริการ 
  8.1.5 จัดทำระเบียบปฏิบัติ การขอใช้ห้องพยาบาล และบันทึกสถิติการเจ็บป่วยการเข้าใช้บริการ 
  8.1.6 ปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย  ในขณะที่อยู่โรงเรียนและจัดส่ง
โรงพยาบาลในกรณีท่ีจำเป็น 
  8.1.7 ติดต่อประสานงานกับผู ้ปกครองนักเรียนในกรณีที ่น ักเรียนเจ็บป่วยและติดตาม
ผลการรักษา 
  8.1.8 รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรในโรงเรียน และ
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 
  8.1.9 ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น ดูแล
ความสะอาดน้ำดื่มน้ำใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 
  8.1.10 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  8.1.11 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  
  8.1.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 8.2  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  แนวทางการปฏิบัติ 
  8.2.1 ประชาสัมพันธ์/พิจารณาการประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครอง
และสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
  8.2.2 ประสานงานกับบริษัทประกันภัยจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหม
ทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการให้บริการและการรายงานผล 
  8.2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติในการบริการทั้งที่โรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ  
  8.2.4 ประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีเสียชีวิต 
  8.2.5 ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
  8.2.6 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  8.2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานชุมชนสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  9.1 วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 



            9.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับโรงเรียนและบริการสาธารณะ 
            9.3 ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
            9.4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และ
จัดนิทรรศการ 
             9.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนา และงานชุมชน 
             9.6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
             9.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้เข้ากองทุน เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
             9.8 ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู ้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในด้าน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
            9.9 รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 
            9.10 ประเมินสรุป รายงานผลการการปฏิบัติงาน 
            9.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. งานบ้านพักครู  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    10.1 สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนบ้านพักของบุคลากรที่พักในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
    10.2 จัดบุคลากรเข้าพักในบ้านพักโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
    10.3 จัดทำทะเบียนผู้เข้าอาศัยบ้านพักครูให้เป็นปัจจุบัน 
             10.4 ดูแล ซ่อมบำรุงบ้านพักให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
               10.5 ประสานงานกับผู้บังคับบัญชากรณีขัดข้องและเกิดปัญหา 

10.6 ประเมินสรุป รายงานผลการการปฏิบัติงาน 
10.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานสมาคมศิษย์เก่า  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  11.1 ประสานงานกับเครือข่ายกรรมการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่
ศิษย์เก่า ในการร่วมมือสรรหาและดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าให้เป็นตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ  
  11.2 ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรม
ของสมาคมฯ เพื่อการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาตามนโยบายของคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ที่
ร่วมกันกำหนดขึ้น             
  11.3 จัดทำทะเบียนข้อมูลของคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 
  11.4 ประสานงานกับคณะกรรมการในการประชุม และบันทึกการประชุม  
  11.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ  
และรวมถึงให้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   11.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที่ 198 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
      ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………..………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗(๑) (๔)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร 
 ๑. นายจรัส  คำอ้าย       ผู้อำนวยการโรงเรียน     
 ๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓. นายถวิล  ชัยยา      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. นายเมธา  ศรีประทีป      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถวิล     ชัยยา   
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ  นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ   นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ   
๕. งานส่งเสริมและจัดการศึกษา 

๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   
๔. นางฉวรัตน์   คำธัญ     
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    
๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
๗. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    



๙. นายเอกดน  อินต๊ะปัน                                                 
๑๐. นางสาวอำภา   เขียวด ี
๑๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน      
๑๒.  นางศริิเพ็ญ  พินิจพรรณ                                  
๑๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา      
๑๔.  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     
๑๕. นางลำดวน  ติดทะ                  
๑๖.  นางศิริญญา   หล้าเต็น 
๑๗. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

๖. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย    หัวหน้างาน 
2. นางฉวรัตน์  คำธัญ     
3. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
4. นางศรีเริญ  มีพิมพ์      
5. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
6. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
7. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    
9. นางสาวอำภา  เขียวดี     
๑0.  นางศิรญิญา  หล้าเต็น 
11. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
๑2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์   หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก      
๓. นายนิพล  ปลุกเสก     
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน ์     

8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      

9. งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   หัวหน้างาน   
๒. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
3. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑0. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   หัวหน้างาน 



๒. นางอุมาพร  แก้วปวน           
๓. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
4. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย     

๑1. งานนิเทศการศึกษา 
๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก      
3. นางสาวอำภา  เขียวดี 
4. นางฉวรัตน์   คำธัญ    
5. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     
6. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
7. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
8. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
9. นางสาวชลิดา  โอดบาง     
๑0. นายเอกดน  อินต๊ะปัน       

๑2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี   หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร   แก้วปวน     
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์      
๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน      
๕. นางลำดวน   ติดทะ    
๖. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง      
๗. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     
๘. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      

๑3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑3.๑  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๑. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ห้องเรียน E-Classroom   นายพินิจ  ทังสุนันท์  
๓. ห้องเรียน World Class   นายถวิล  ชัยยา   
๔. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๕. ห้องเรียนไร้พรมแดน   นายบรรจบ  ชูมก 
๖. ศูนย์อาเซียนศึกษา   นางสาวอำภา  เขียวดี  
๗. ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ  ๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้า  

                    ๗.๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    เจ้าหน้าที ่

 ๑3.๒  แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑4. งานห้องสมุด 
๑. นางลำดวน  ติดทะ   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     



๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย                             

๑5. งานแนะแนวการศึกษา 
๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
๓. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน ์     
๔. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   
๕. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับ      

๑6. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน   หัวหน้างาน 
๒. นางลำดวน   ติดทะ     
๓. คณะกรรมการตามคำสั่งฯ  

๑7. งานธนาคารโรงเรียน  
๑. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   นายสุทน  คุ้มเสม 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนิตยา  แปงชัย 
๕. งานบุคคล 

๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา     
๓. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   

     ๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
     ๗. นางสาวนิตยา  แปงชัย    

6. งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๑. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา   หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
      ๓. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร      
      ๔. นางสาวนิตยา  แปงชัย     
      ๕. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

7. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 

           ๒. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
 

8. งานเวรรักษาการณ์ 



      ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู      
      ๓.  นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

๙. งานประชาสัมพันธ์   
      ๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    
      ๓. นางสาวอัมพร  นามณี    
      ๔. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
      ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
๕. งานนโยบายและแผน 

๑. นายนิพล  ปลุกเสก   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๔. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง     
๖. นางสาวอรนุช  เรือนคำ    

๖. งานการเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ   หัวหน้างาน 
     ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    

๗. งานการบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   หัวหน้างาน 

           ๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     
     ๓. นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว    

๘. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน   หัวหน้างาน 
              ๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
      3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง       
      4. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง     

๙. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
      ๑. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  หัวหน้างาน 
      ๒. นายนิพล  ปลุกเสก     



      ๓. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    
     ๔. นางสาวอรนุช  เรือนคำ  

           ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์                                   
๑๐. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 

     ๑. นางญาดา   ตรีเนตร   หัวหน้างาน 
     ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้      

๑๑. งานควบคุมภายใน 
     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนคำ   หัวหน้างาน 
     ๒. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    

๑๒. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     ๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    
     ๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ 

๑๓.  งานปฏิคมโรงเรียน 
      ๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์  หัวหน้างาน 
      ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
      3. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 
      4. นางญาดา  ตรีเนตร  
      5. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    
      6. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    
      7. นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว    
      8. นางจันทร์วัน  รั่วรู้   
      9.  นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ  

14. งานร้านค้าสวัสดิการ 
        1. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ  หัวหน้างาน 
        2.  นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   

      3. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
        4. นางลำดวน   ติดทะ 
        6. นางหรรษการณ์  ดวงแก้ว   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเมธา  ศรีประทีป 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ   นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  นางกาญจนา  เหลืองทา   
๔.  งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายบัญชา  บังคมเนตร  
๕.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 



๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์   
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง     
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา                   
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ์   
๗. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ        

๖. งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา    
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
6. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์   
7. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๗. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี      หัวหน้างาน 

       ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่     
๔. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

๘. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา  หัวหน้างาน 
๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๔. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงค ์    
๗. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  

๙. งานครูเวรประจำวัน 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   

๑๐. งานคณะสี   
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง 



๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
๔. นางสาวอำภา  เขียวดี 
5. นางพันนภา  วลีดำรงค์                                         
6. นางกาญจนา  เหลืองทา 
7. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๑๐. งานสมาคมผู้ปกครองและครู  
๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวอัมพร  นามณี     
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา    

 ๔. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป   นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  
๕. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 
3. นายบุญเลิศ  มูลศรี    

 4. นายสมาน  จันทร์ธง     
5. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
6. นายผจญ  ภิระแก้ว     

 7. พนักงานทำความสะอาด    

๖. งานสาธารณูปโภค 
    ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
    ๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 

3. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
 4. นายสมาน  จันทร์ธง     

๗. งานพัฒนาความสะอาด 
      ๑. นายชัยพิชิต  อุดคำมี   หัวหน้างาน 
  ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
      ๓. นางนภาพร  เขื่อนตา    
  4. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    

5. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
6. นางอนัญญา  ธรรมใจ    



  7. นางนาตยา  ทาศรี  

๘. งานพัฒนาทั่วไป  
   ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

    ๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
    ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     
     ๔. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
     ๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     

                ๖. นายผจญ  ภิระแก้ว     
  ๗. นายสุทิศ  มณีทอง     
  8. นางนภาพร  เขื่อนตา 

9. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    
10. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
11. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  12. นางนาตยา  ทาศรี  

๙. งานยานพาหนะ 
    ๑. นางสาวอัมพร  นามณี   หัวหน้างาน 

๒. นายสมาน  จันทร์ธง    
     ๓. นายสุทิศ  มณีทอง      

๑๐. งานโภชนาการ  
     ๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  หัวหน้างาน 
     ๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     
 ๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    
      ๔. นางลำดวน  ติดทะ     

๑๑. งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๑. นางฉวรัตน์  คำธัญ   หัวหน้างาน 
  ๒. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

3. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
 4. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน     
 5. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑๒. งานชุมชนสัมพันธ์       
      ๑. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

  ๓. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
  4. นายสุทน  คุ้มเสม     

      5. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์ 
  6. นางอรพินธ์   กันทะรัน 
  7. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 



  8. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ                                        
  9. นายเอกดน  อินต๊ะปัน  

  10. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
  11. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    

 12. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    
                13. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย 
   14. นายบัญชา  บังคมเนตร     

๑๓. งานบ้านพักครู 
    ๑. นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
๓. นายสุรัตน์  จี้ฟู  

14. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๑. นายบรรจบ  ชูมก   หัวหน้างาน 
๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
๓. นายบัญชา  บังคมเนตร     
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

๑5. งานสมาคมศิษย์เก่า 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
       3. ครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า  

 ทั้งนี้ ให้ผู ้ที ่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ศึกษาภาระงานแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้ รับ
มอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน องค์กร และทาง
ราชการ  
 
             สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                                                (นายจรัส  คำอ้าย) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 


