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ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  ๑๔๑ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในงำนของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

........................................................................ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ก ำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ก ำหนด
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในโรงเรียนเป็น ๔ กลุ่มบริหำร ได้แก่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ          
กลุ่มบริหำรท่ัวไป และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนสอดคล้องกับ
โครงสร้ำงดังกล่ำว และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ
ท่ี ๒๗ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ี                        
ในงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป ดังนี้  

คณะอ ำนวยกำร 
๑. นำยชำย  จันทร์งำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

๒. นำยนิติกร  ระดม   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

๓. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

๔. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

๕. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

 หน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะท ำงำน 
                    ตำมค ำส่ังนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ 

 หน้ำที่  ๑.  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
  ๒.  เป็นคณะท ำงำนบริหำรโรงเรียนโดยต ำแหน่ง 

 ๓.  ก ำกับ ประสำน อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำมงำนในโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรท่ัวไป ดังนี้ 
๓.๑  งำนกิจกำรนักเรียน 

         ๓.๑.๑ งำนส่งเสริมควำมประพฤติและระเบียบวินัย 
         ๓.๑.๒  งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
         ๑.๑.๓  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
      ๓.๒  งำนคณะสี และกำรปกครองนักเรียน 
      ๓.๓  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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      ๓.๔  งำนป้องกัน แก้ไข ปัญหำยำเสพติด 
      ๓.๕  งำนสำรวัตรนักเรียน 
      ๓.๖  งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

            ๓.๗  งำนระบบ Student Care 
                ๓.๘  งำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 

      ๓.๙  งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
      ๓.๑๐ งำนประชำสัมพันธ์ 
      ๓.๑๑ งำนสัมพันธ์ชุมชน 
      ๓.๑๒ งำนโภชนำกำร 
      ๓.๑๓ งำนพยำบำล 
      ๓.๑๔ งำนโสตทัศนศึกษำ 
      ๓.๑๕ งำนยำนพำหนะ 

  ๔.  รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและโรงเรียน ศึกษำงำนของกลุ่มบริหำร  
                              ท่ัวไปของโรงเรียนท้ังด้ำนระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำงๆ ให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ 
  ๕.  รับผิดชอบประสำนงำนสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
  ๖.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑. หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

  ว่ำที่ ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก  
 หน้ำที่  ๑.  ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
  ๒.  ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม ประสำน อ ำนวยควำมสะดวก และรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
                          ในขอบข่ำยภำรกิจของงำนดังต่อไปนี้ให้เกิดประสิทธิภำพและได้ผลดี 

      ๒.๑  งำนกิจกำรนักเรียน 
       ๒.๑.๑  งำนส่งเสริมควำมประพฤติและระเบียบวินัย 
          ๒.๑.๒  งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
     ๒.๑.๓  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
       ๒.๒  งำนคณะสี และกำรปกครองนักเรียน 
       ๒.๓  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๒.๔  งำนป้องกัน แก้ไข ปัญหำยำเสพติด 
       ๒.๕  งำนสำรวัตรนักเรียน 
       ๒.๖  งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
       ๓.๗  งำนระบบ Student Care 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๒. หัวหน้ำกลุ่มงานบริการ 
  นำงขนิษฐำ  แปงมูล 

 หน้ำที่  ๑. ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม ประสำน อ ำนวยควำมสะดวก และรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
                         ในขอบข่ำยภำรกิจของงำนดังต่อไปนี้ให้เกิดประสิทธิภำพและได้ผลดี 
       ๑.๑  งำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 
       ๑.๒  งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
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       ๑.๓  งำนประชำสัมพันธ์ 
       ๑.๔  งำนสัมพันธ์ชุมชน 
       ๑.๕ งำนโภชนำกำรโรงเรียน 
       ๑.๖ งำนพยำบำล 
       ๑.๗ งำนโสตทัศนศึกษำ 
       ๑.๘ งำนยำนพำหนะ 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๓. คณะบริหำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
  ๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  คณะท ำงำน 
  ๔. นำยนพดล  เชิงศิริ   คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน 
  ๖. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ  คณะท ำงำน 
  ๗. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  คณะท ำงำน 
  ๘. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน 
  ๙. นำงสำวสุภัสสร   จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 

๑๐. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   คณะท ำงำน 
๑๑.นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์  คณะท ำงำน 
๑๒.นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  คณะท ำงำน 
๑๓.ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  คณะท ำงำน 
๑๔.นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  คณะท ำงำน 
๑๕.นำงสำวสุกฤตำ   ชำวนำฮี   คณะท ำงำน 

  ๑๖.นำงวรญัญำ  ยอดกระโหม  คณะท ำงำน 
  ๑๗.นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  คณะท ำงำน 
  ๑๘.นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ ์  คณะท ำงำน 
  ๑๙.ว่ำท่ี ร.ต.วันดี   สร้ำงนำนอก  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. วำงแผนก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคล่ือนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
  ๒. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
  ๓. ประสำนงำน ขับเคล่ือนงำนในกลุ่มบริหำรท่ัวไปให้เป็นไปตำมนโยบำยโรงเรียน 
  ๔. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
  ๕. ก ำกับ ติดตำม ประสำนงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. งำนกิจกำรนักเรียน 
 ๑. ว่ำท่ี ร.ต.วันดี   สร้ำงนำนอก  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำยณัฐพล    วงศ์ฟู   รองหัวหน้ำงำน 
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 ๓. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  คณะท ำงำน 
 ๔. นำยนพดล  เชิงศิริ   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน 
 ๖. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน   คณะท ำงำน 
 ๘. นำงสำวสุภำพร   ชวนมงคลเจริญ  คณะท ำงำน 
 ๙. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
 ๑๐.นำยรชฏ    เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 

๑๑.นำงสำวดวงพร   ปรำบคช  คณะท ำงำน 
 ๑๒.นำงอุไรวรรณ     คงเกินทุน  คณะท ำงำน 

๑๓.นำงสุธำดำ    ศิริกุล   คณะท ำงำน 
          ๑๔.นำงวิริสำ    ปัญญะโส  คณะท ำงำน 

๑๕.นำงสำวอมรรัตน์   กระดำษ   คณะท ำงำน 
          ๑๖.นำงสำวกรรณกำ ไทยใจอุ่น  คณะท ำงำน 
          ๑๗.นำยชัยวัฒน์   ทองสอำด      เลขำนุกำร    

 หน้ำที่ ๑. วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
 ๒. แต่งต้ังคณะท ำงำนปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆ ภำยในคณะสีเพื่อให้เกิดควำมเรียนร้อยและสิทธิภำพ 
 ๓. ประสำนงำนกับคณะงำนท ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ ในคณะสีเพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำยในคณะสีเป็นไปด้วย  
                ควำมเรียบร้อย 
 ๔. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนภำยในคณะสี ๑ สัปดำห์/๑ ครั้ง และรำยงำน 
              ฝ่ำยบริหำรต่อไป 
 ๕. ประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
 ๖. จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนท ำกระท ำควำมดีและกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ ๑ เดือน/ ๑ ครั้ง 
 ๗. ก ำกับ ติดตำม รำยงำนผลกำรท ำงำน และเสนอฝ่ำยบริหำรต่อไป 
 ๘. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     ๔.๑ งำนส่งเสริมควำมประพฤติและระเบียบวินัย 

๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยณัฐพล    วงศ์ฟู   รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงฐิติรัตน์    อร่ำมพงษ ์  คณะท ำงำน 
๔. นำยปิยะ    พันชนะ   คณะท ำงำน 
๕. นำงเบญจมำศ   อินทรชิต  คณะท ำงำน 
๖. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   คณะท ำงำน 
๗. นำยอนันต์    เช้ือชีลอง  คณะท ำงำน 
๘. นำงวิภำพรรณ   เพ็ชรจรูญ  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวนันทวัน   เชิงหอม   คณะท ำงำน 
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๑๐. นำงสังวำลย์     ยรรยงค์   คณะท ำงำน 
๑๑.นำงศิริรัตน์    บุญสนอง  คณะท ำงำน 
๑๒.นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ   คณะท ำงำน 
๑๓.นำงขนิษฐำ    แปงมูล   คณะท ำงำน 
๑๔.นำงภำวนำ    จึงตระกูล  คณะท ำงำน 
๑๕.นำยชัยวัฒน์   ทองสอำด      เลขำนุกำร     

 หน้ำที่ ๑. สร้ำงควำมตระหนักและเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยของนักเรียนภำยในคณะสี 
  ๒. ติดตำมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็นคนดีสู่สังคม  
  ๓. คัดกรองนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์ เพือ่เสริมสร้ำงให้นักเรียนเป็นคนดี 
  ๔. ส่งต่อนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ ตำมกระบวนกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                         ให้กับหัวหน้ำคณะสีเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 

   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
      ๔.๒ งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

๑. นำงสำวสุภัสสร   จันทร์กระจ่ำง  หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย   รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงรัถญำ    ค ำแพง   คณะท ำงำน  
๔. นำงมัณฑนำ    ฟักขำว   คณะท ำงำน 
๕. นำงแก้วใจ    เหมือนอินทร์  คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวอัจฉรำ   วงษ์แก้ว   คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวสุภำวดี   พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวถิรญำ   มิตรมงคลยศ  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว  คณะท ำงำน 
๑๐. นำงสำวจันทรัตน์   เนืองนิตย ์  คณะท ำงำน 
๑๑.นำงสำวรัตนำ   วันทำแก้ว  คณะท ำงำน 
๑๒.นำงวรญัญำ    ยอดกระโหม  คณะท ำงำน 
๑๓. นำงพนิดำ    สำระรักษ์  คณะท ำงำน 
๑๔. นำงฝนทิพ    สุขสุนทรีย์  คณะท ำงำน 
๑๕. นำงสำวพำนทอง   ชัยพิมพำ  คณะท ำงำน 
๑๖. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์  คณะท ำงำน 
๑๗. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ  คณะท ำงำน 
๑๘. นำยชัยวัฒน์   ทองสอำด    เลขำนุกำร 

 หน้ำที่ ๑. จัดหำนักเรียนแต่ละห้องภำยในคณะสี เพื่อสร้ำงแกนน ำนักเรียนคุณธรรม 
  ๒. ก ำกับติดตำม และขยำยผลนักเรียนแกนน ำคุณธรรม  
  ๓. ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  
 



~ 6 ~ 
 

  ๔. รับผิดชอบด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
    ๔.๓ งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 

๑. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช   รองหัวหน้ำงำน  
๓. นำงสำวขวัญใจ   ภำสพันธุ์  คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวสุกฤตำ   ชำวนำฮี   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวณัฐชยำ   จิตมำศ   คณะท ำงำน 
๖. นำงนิตยำ    ปัญจำกุล  คณะท ำงำน 
๗. นำงธนิดำ    กุรุพินท์พำณิชย์  คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวเกศกนก   โพธิสวัสด์ิ  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวนูรีดำ   มะลี   คณะท ำงำน 

  ๑๐. นำงสำวกรรณิกำ   ใยมะเริง   คณะท ำงำน 
  ๑๑. นำงสำวนวลละออ   เอี่ยมละออ  คณะท ำงำน 
  ๑๒. นำยพงศ์นที  คงถำวร   เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. วำงแผน ก ำหนดปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
  ๒. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยท้ังภำยในและภำยนอก  
                         โรงเรียน 
  ๓. กำรจัดกิจกรรม สร้ำงควำมสัมพันธ์รุ่นพี่และรุน่น้องในคณะสี 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๕. งำนคณะสี และกำรปกครองนักเรียน  
  ๑. ว่ำท่ี ร.ต.วันดี   สร้ำงนำนอก  หัวหน้ำงำน 

๒. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  หัวหน้ำคณะสีสุพรรณิกำร์ (สีเหลือง) 
๓. นำยนพดล    เชิงศิริ   หัวหน้ำคณะสีปำริชำต (สีแดง) 
๔. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย   หัวหน้ำคณะสีกำรเวก (สีเขียว)  
๕. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ  หัวหน้ำคณะสีทองกวำว (สีแสด) 
๖. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  หัวหน้ำคณะสีอินทนิล (สีฟ้ำ)  

 หน้ำที่ ๑. ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำคณะสี 
  ๒. วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนคณะสีให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
  ๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในคณะสีเพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำยในคณะสี 
                         เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๔. ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะสี 

    ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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 ๖. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑. นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย ์  หัวหน้ำงำน 

     ๒. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  คณะท ำงำน 
๔. นำยนพดล    เชิงศิริ   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย   คณะท ำงำน  
๖. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ  คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  คณะท ำงำน  

         ๘. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. วำงแผนก ำหนดรูปแบบ กำรก ำหนดปฏิทินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๒. จัดท ำและจัดหำเอกสำรเครื่องมือเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแล 
   ๓. ด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียน (SDQ) จัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียนเพื่อส่งต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   ๔. ประสำนหัวหน้ำคณะสี ครูท่ีปรึกษำในกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
   ๕. ประสำนหัวหน้ำคณะสี ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของครูท่ีปรึกษำ  
   ๖. สรุปผลและรำยงำนผลกำรติดตำมงำนระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเสนอผู้บริหำร 
   ๗. ควบคุมดูแล กำรบันทึกข้อมูล และกำรใช้ระบบ Student Care ของนักเรียนและครูท่ีปรึกษำ 

    ๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

๗. งำนป้องกัน แก้ไข ปัญหำยำเสพติด 
๑. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  หัวหน้ำงำน 
๒. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำยสมชำย    กรุณำพิทักษ์  คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก  คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวบุศรัตน์   รู้ยืนยง   คณะท ำงำน  
๖. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวประภำภรณ์   ณ พัทลุง  คณะท ำงำน 
๘. นำงญำณิศำ    จันทะแจ่ม  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำววนำภรณ์   มีโถ   คณะท ำงำน 
๑๐.นำงสำวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 

  ๑๑.นำยธีรณ์    จันทิภำนุวัฒน ์  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. วำงแผน ก ำกับ ติดตำม กำรแก้ปัญหำยำเสพติดและด้ำนเพศ 
   ๒. ก ำหนดมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรแก้ไขพฤติกรรมด้ำนยำเสพติดและด้ำนเพศ 
   ๓. เผยแพร่รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักและประชำสัมพันธ์ด้ำนยำเสพติดและเพศ 
  ๔. ประสำนงำนและด ำเนินกำรโครงกำร To Be Number One และโรงเรียนสีขำว 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๘. งำนสำรวัตรนักเรียน  
 ๑. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำยนพดล    เชิงศิริ   รองหัวหน้ำงำน 
 ๓. นำยณัฐพล    วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
 ๔. นำยณฐภณ    สิริอิสรำ   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวสมใจ   ภัทรพงศำนต์ิ  คณะท ำงำน 
 ๖. นำยนคร    ชูสอนสำย  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวจุติกำญจน์   สุวรรณธำดำ  คณะท ำงำน 
 ๘. นำงสำวศิริพร   ชำวนำวัง  คณะท ำงำน 
 ๙.นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด   คณะท ำงำน 
 ๑๐.นำงสำวสมปรำถนำ  ประเสริฐ   คณะท ำงำน 
 ๑๑.นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  เลขำนุกำร 

 หน้ำที่  ๑. วำงแผนก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน  
   ๒. ก ำหนดพื้นท่ีจุดเส่ียงภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
   ๓. ออกตรวจพื้นท่ีบริเวณรอบโรงเรียน และประสำนงำนหน่วยงำนภำยนอก 

๔. สรุปรำยงำนกำรออกตรวจพื้นท่ี เสนอผู้อ ำนวยกำร 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 ๙. งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

๑.  นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  หัวหน้ำงำน 
  ๒.  นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓.  นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน   
  ๔.  นำยณัฐพล    วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
  ๕.  นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  คณะท ำงำน 
  ๖.  นำยชัยวัฒน์   ทองสอำด      คณะท ำงำน 
  ๗.  นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  เลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑.  ประสำนงำนกำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองทุกคณะสี 
๒. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๓. น ำเสนอปัญหำ พฤติกรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ   

๔. จัดท ำโครงกำรของงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๕.  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๖.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑๐. งำนระบบ Student Care 
 ๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  รองหัวหน้ำงำน 
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 ๓. นำยชัยวัฒน์    ทองสอำด    คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง   เลขำนุกำร    
หน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรจัดระบบ Student Care ให้มีควำมพร้อมใช้งำน 

  ๒. ส่งเสริมให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรใช้งำน 
                           ระบบ Student Care 
  ๓. น ำเสนอระบบรำยงำนต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทรำบเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำน 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๑. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
   ๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  หัวหน้ำงำน 
  ๒. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  รองหัวหน้ำงำน 

๓. นำงสำวลวิตรำ วรวำท   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำวพิสมัย   ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
  ๖. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด   คณะท ำงำน 
  ๗. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  คณะท ำงำน 

๘. นำยณัฐพล    วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
  ๙. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี   คณะท ำงำน 
  ๑๐.นำยธีรณ์  จันทิภำนุวัฒน ์  คณะท ำงำน 
  ๑๑.นำยชัยวัฒน์   ทองสอำด      คณะท ำงำน 
  ๑๒.ว่ำท่ี ร.ต.วันดี   สร้ำงนำนอก  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. ก ำหนดแนวทำงวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ี และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 

 ๒. บ ำรุง ดูแลและพัฒนำอำคำรสถำนท่ี สภำพแวดล้อมของโรงเรียน ให้อยู่ในสภำพท่ีมั่นคง  
              ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 
 ๓. ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิด 

                         ควำมคุ้มค่ำและเอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียน 
 ๔. สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรใช้อำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 

  ๕. ควบคุมดูแล ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว และแม่บ้ำนอำคำร 

                         ให้มีประสิทธิภำพ 
๖. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนท่ี ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนและ   
    ให้บริกำรแก่บุคคลและองค์กรภำยนอก 

 ๗. ดูแล ควบคุมกำรขอใช้สถำนท่ีของโรงเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 
๘. ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  
    พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 

๙. ประดับตกแต่งสถำนท่ี ในกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆของโรงเรียนให้สวยงำม 
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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 ๑๒. งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
  ๑. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยณัฐพล    วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี   คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 

๖. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. จัดท ำแผนงำนและโครงกำรงำนสำรบรรณ 

 ๒. ศึกษำวิเครำะห์สภำพงำนธุรกำรของโรงเรียน ระเบียบ กฎหมำย และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

   ๓. วำงแผนออกแบบระบบงำนธุรกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยน ำ   
                         ระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม 

 ๔. ด ำเนินกำรงำนธุรกำรตำมระบบ โดยยึดหลัก ควำมถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่ำ 

   ๕. ติดตำมประเมินผลและปรับปรุงงำนธุรกำรให้มีประสิทธิภำพ 
  ๖. งำนเกี่ยวกับหนังสือรำชกำร 

      - ลงทะเบียนหนังสือรับและหนังสือส่งออก 

      - ลงทะเบียนค ำส่ังต่ำง ๆ ของโรงเรียน 

      - ร่ำงหนังสือ พิมพ์หนังสือ และค ำส่ังต่ำง ๆ ของโรงเรียน 

 ๗. งำนจัดเก็บเอกสำร 

      - เก็บเอกสำรซึ่งด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วเข้ำแฟ้มอย่ำงเป็นระบบเพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ 

      - เก็บรักษำหนังสือรำชกำร 

      - ท ำลำยเอกสำรเมื่อครบก ำหนด ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

๘. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
๙. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และสรุปผลกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้  

                     ๑๐. จัดท ำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ ในส ำนักงำน        
                           กลุ่มบริหำรท่ัวไป ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
                     ๑๑. ควบคุม ท ำสถิติ กำรเบิกจ่ำย กำรยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ ในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
                           ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และบ ำรุงรักษำ วัสดุครุภัณฑ์ 

 ๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๓. งำนประชำสัมพันธ์ 
  ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำงำน  
  ๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 
  ๔. นำยพงศ์นที  คงถำวร   คณะท ำงำน 
  ๕. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   คณะท ำงำน 
  ๖. นำงสำวกนกวรรณ   เช้ือวงษ์   คณะท ำงำน 
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  ๗. นำยรชฏ    เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
  ๘. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี   เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. วำงแผนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
   ๒. จัดท ำวำรสำร แผ่นพับ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและผลงำนของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน   
                         ชุมชน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. ประสำนงำนกลุ่มบริหำร กลุ่มสำระต่ำงๆ ในกำรรวบรวมผลงำนส ำหรับเผยแพร่ 

 ๔. เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรในกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 
   ๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๔. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
  ๑. นำงสำวสุกฤตำ   ชำวนำฮี   หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยณัฐพล    วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสุกัญญำ  ปำติสัติย์  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. ประสำนงำนให้ควำมร่วมมือกับชุมชน หน่วยงำนภำยนอก ในกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 

 ๒. ให้บริกำรชุมชนในกำรจัดกิจกรรม 

 ๓. ด ำเนินกำรประสำนงำนกับคณะสี ครูท่ีปรึกษำ ในด้ำนให้สวัสดิกำรแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 

  ๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๑๕. งำนโภชนำกำรโรงเรียน 

๑. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  หัวหน้ำงำน  
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   คณะท ำงำน 
  ๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว  คณะท ำงำน  
  ๗. นำงศิริรัตน ์  บุญสนอง  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. จัดท ำแผนงำนและโครงกำรงำนโภชนำกำร 

 ๒. เป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำ แก้ปัญหำอุปสรรคข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปรับปรุง     
              พัฒนำงำนโภชนำกำรของโรงเรียน 

 ๓. ดูแลร้ำนค้ำขำยอำหำร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของโรงเรียนว่ำด้วยกำรควบคุมผู้น ำอำหำรเข้ำมำ    
              จ ำหน่ำยในโรงเรียน เป็นคณะท ำงำนพิจำรณำด ำเนินกำรร้ำนค้ำท่ีไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงของ  
              โรงเรียน ให้ตักเตือน หยุดขำย จนถึงเลิกสัญญำ 

 ๔. ดูแลคุณภำพของอำหำรให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรและรำคำท่ีเหมำะสม 

   ๕. จัดท ำทะเบียนประวัติผู้ท่ีเข้ำมำจ ำหน่ำยอำหำรในโรงเรียน 
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 ๖. รับผิดชอบ ดูแลควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย โต๊ะอำหำร โต๊ะครู จัดให้มี 
                         ท่ีวำงจำน – ชำมอย่ำงถูกสุขลักษณะ จัดระบบกำรระบำยน้ ำ ท่ีท้ิงเศษอำหำร ให้ผู้ขำยอำหำร  
                         ช่วยกันท ำควำมสะอำดโรงอำหำร 

 ๗. รับผิดชอบ ดูแล จัดน้ ำด่ืมท่ีสะอำดบริกำรนักเรียนให้เพียงพอ  
 ๘. ติดตำม ดูแล ป้องกันพำหะน ำโรค ให้ผู้ขำยอำหำรจัดให้มีท่ีครอบอำหำร 

 ๙. จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพของผู้ประกอบอำหำรและผู้จ ำหน่ำยอำหำร 

  ๑๐. จัดท ำป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เรื่องโภชนำกำรแก่นักเรียน ครู มีคติเตือนใจเชิญชวนให้บริโภค  
                           อำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ 
  ๑๑. จัดให้มีกำรตรวจสำรปนเป้ือนในอำหำร 

  ๑๒. ดูแลรับผิดชอบอำหำรและอำหำรว่ำงในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 

  ๑๓. ดูแลประสำนงำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีแม่บ้ำนโรงอำหำร 

  ๑๔. ประสำนงำนกลุ่มบริหำรงำนในกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนแม่บ้ำนโรงอำหำร 
   ๑๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๖. งำนพยำบำล 

  ๑. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  หัวหน้ำงำน 

  ๒. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  รองหัวหน้ำงำน  
  ๓. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ  คณะท ำงำน 

  ๔. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 

  ๕. นำงสำวธัญจิรำ   จุนทวิเทศ  คณะท ำงำน 
  ๖. นำยธีรณ์    จันทิภำนุวัฒน ์  คณะท ำงำน 
  ๗. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  เลขำนุกำร 

 หน้ำที่ ๑. จัดท ำแผนด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ของงำนอนำมัยโรงเรียน ให้สอดคล้องกับ  
                         นโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒. จัดเจ้ำหน้ำท่ีควบคุมดูแลควำมสะอำดของห้องพยำบำล กำรจ่ำยยำ และกำรปฐมพยำบำล  
                         เบ้ืองต้น 
  ๓. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์กำรรักษำพยำบำล ให้พร้อมใช้ได้ทันที 
  ๔. บริกำรจ่ำยยำ ปฐมพยำบำลแก่ผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยในโรงเรียน ตลอดจนน ำผู้ป่วยท่ีไม่  
                         สำมำรถรักษำพยำบำลได้ส่งสถำนพยำบำล 
   ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและจัดท ำรำยงำนประจ ำภำคเรียน ประจ ำปี ของงำนอนำมัย 

 ๗. จัดท ำงบประมำณในกำรจัดซื้อยำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรรักษำพยำบำล 
  ๘. ประสำนงำนกับบริษัทประกันอุบัติเหตุในกำรเบิกจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน 
  ๙. จัดท ำบัตรสุขภำพนักเรียน บันทึกสุขภำพ สถิติน้ ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน 
   ๑๐. จัดเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำลร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
  ๑๑. ประสำนงำนกับงำนโภชนำกำร และงำนอำคำรสถำนท่ีของโรงเรียน ในกำรดูแลรักษำ 
                           ควำมสะอำด และควำมปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน 
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๑๒. ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับสุขำภิบำลในโรงเรียน แนะน ำสุขภำพและจัดตรวจสุขภำพให้      
      นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 

   ๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๗. งำนโสตทัศนศึกษำ 
  ๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   หัวหน้ำงำน 

๒. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยนพดล  เชิงศิริ   เลขำนุกำร  
 หน้ำที่ ๑. วำงแผนด ำเนินงำน งำนโสตทัศนศึกษำของโรงเรียน 
  ๒. จัดท ำระเบียนกำรใช้ และบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
  ๓. ดูแลระบบเสียงตำมสำยของโรงเรียน 
  ๔. บันทึกเสียง ถ่ำยภำพ ถ่ำยวีดิโอ เพื่อประชำสัมพันธ์และแสดงผลงำนของโรงเรียน 
  ๕. จัดส่งภำพกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้หน่วยงำนท่ีด ำเนินกิจกรรม 
  ๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๘. งำนยำนพำหนะ 
  ๑. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ ์  หัวหน้ำงำน 
  ๒. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยธีรณ์    จันทิภำนุวัฒน ์  เลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. ก ำหนดเกณฑ์มำตรกำรในกำรใช้รถโรงเรียน 
   ๒. จัดรถโรงเรียนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ครูและนักเรียน 
   ๓. ก ำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง เพื่อให้ยำนพำหนะพร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย   
  ๔. สรุปกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนขับรถ เพื่อเบิกจ่ำยเบี้ยเล้ียงนอกเวลำรำชกำร 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ท้ังนี้ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเคร่งครัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๑ กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
           
 
 

    (นำยชำย  จันทร์งำม) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 


