คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๗๙ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
........................................................................
ด้ ว ยส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๒ ได้ ก ำหนดให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น
แบ่งสำยงำนกำรบริหำรเป็ นกลุ่ มบริห ำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรทั่วไป และกลุ่มบริห ำร
งำนบุคคล เพื่อให้กำรบริ หำรงำนของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน สอดคล้องกับโครงสร้ำงดังกล่ำว เป็นไปด้ว ย
ควำมเรี ย บร้ อ ยเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด อำศั ย อ ำนำจตำม ควำมในมำตรำ ๓๙(๑)
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรพ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกั บ มำตรำ ๒๗(๔)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำในสถำนศึ ก ษำ จึงแต่งตั้ง ข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่
ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลดังนี้
คณะอำนวยกำร
๑. นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๒. นำงศศิพิมพ์ วรรณกูล
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรและ
กลุ่มบริหำรงบประมำณ
๓. นำงสำวรัศมี วงวิลัย
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
๔. นำยพลพีระ วงศ์พรประทีป
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
หน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะทำงำนตำมคำสั่ง
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำยพลพีระ วงศ์พรประทีป
หน้ำที่ ๑. ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. วำงแผนปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๓. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนโดยตำแหน่ง
๔. รับผิดชอบ ประสำนงำนชมรมศิษย์เก่ำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน (บำงเขนวิทยำ)
/๕. กำกับ...

-๒๕. กำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
๕.๑ งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำรกำหนดตำแหน่ง
๕.๒ งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง และกำรออกจำกรำชกำร
๕.๓ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
๕.๔ งำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมดีควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
๕.๕ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๕.๖ งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
๕.๗ งำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ
๕.๘ งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำร
๕.๙ งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร
๕.๑๐ งำนแผนงำนบุคคล
๕.๑๑ งำนพัสดุบุคคล
๖. รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและโรงเรียน ศึกษำงำนของ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนทั้งด้ำนระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
หน้ำที่ ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๓. กำกับ ประสำนงำน อำนวยควำมสะดวก ติดตำมงำนในโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๔. ผู้ชว่ ยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ติดตำมงำนในโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๕. ผู้ชว่ ยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลรับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและโรงเรียน ศึกษำระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้มีกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. นำยพลพีระ
วงศ์พรประทีป
๒. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
๓. นำงรัถญำ
คำแพง

หัวหน้ำงำน
รองหัวหน้ำงำน
รองหัวหน้ำงำน
/๔. นำงสำวพิสมัย...

-๓๔. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
คณะทำงำน
๕. นำยนคร
ชูสอนสำย
คณะทำงำน
๖. นำงสำวสุกฤตำ
ชำวนำฮี
คณะทำงำน
๗. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
คณะทำงำน
๘. นำงนิตยำ
ปัญจำกุล
คณะทำงำน
๙. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
คณะทำงำน
๑๐. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
คณะทำงำน
๑๑. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
เลขำนุกำร
๑๒. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. วำงแผนกำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๓. จัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี
๔. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๕. กำกับติดตำม ให้กำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดผลดีต่อองค์กร
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคลำกร
นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
หน้ำที่ ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. จัดทำแผนงำน/โครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๓. กำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
๓.๑ งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำรกำหนดตำแหน่ง
๓.๒ งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง และกำรออกจำกรำชกำร
๓.๓ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
๓.๔ งำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมดีควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
๓.๕ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๓.๖ งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
๓.๗ งำนแผนงำนบุคคล
๓.๘ งำนพัสดุบุคคล
๔. ดูแลควำมเรียบร้อยของสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๕. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/๓. หัวหน้ำกลุ่ม...

-๔๓. หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ
นำงรัถญำ คำแพง
หน้ำที่ ๑. กำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ ให้เกิดประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล ดังนี้
๑.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ
๑.๒ งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำร
๑.๓ งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำรกำหนดตำแหน่ง
๑. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
หัวหน้ำงำน
๒. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำงสำวธิดำมำศ
สิงห์ธวัช
กรรมกำร
๔. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. สำรวจและวำงแผนควำมต้องกำรควำมจำเป็นของอัตรำกำลังที่ครูและบุคลำกรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
กำรกำหนดตำแหน่งของสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
๒. รำยงำนอัตรำกำลังและกำรขอกำหนดตำแหน่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง และกำรออกจำกรำชกำร
๑. นำงสำวสุกฤตำ
ชำวนำฮี
หัวหน้ำงำน
๒. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
คณะทำงำน
๔. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
คณะทำงำน
๕. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและข้อบังคับ
ที่ได้รับมอบหมำย
๒. ดำเนินกำรกำรสรรหำบุคลำกรภำยนอก กำรรับสมัคร กำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำรประเมิน
ทดลองงำน สรุปผลกำรทดลองงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกรำชกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรทั้งก่อนกำหนดและตำมกำหนด
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

/๖. งำนวินัย...

-๕๖. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
๑. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
หัวหน้ำงำน
๒. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำงรัถญำ
คำแพง
คณะทำงำน
๔. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
คณะทำงำน
๕. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
คณะทำงำน
๖. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูและบุคลำกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักในวินัยข้ำรำชกำร
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
๒. กำกับดูแลบุคลำกรในเรื่องของกำรขำด ลำ มำสำย กำรละทิ้งหน้ำที่
๓. แต่งตั้งกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรสอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยไม่ชักช้ำเมื่อมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกระทำผิดวินัย
๔. ดูแลระบบกำรบันทึกเวลำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบันทึกเวลำปฏิบัติรำชกำร
๕. ดำเนินกำรติดตำมกำรลำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๖. รำยงำนสรุปวันลำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. งำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมดีควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
๑. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
หัวหน้ำงำน
๒. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
คณะทำงำน
๔. นำงสำวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
คณะทำงำน
๕. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรสำรวจและจัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของผู้ที่ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๒. จัดทำบัญชีรำยชื่อในกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๓. สร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรยกย่องและ
เชิดชูเกียรติ
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้เหมำะสมกับเกียรติยศของผู้เกษียณอำยุรำชกำร
๕. จัดทำบัตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร
๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอปรับเพิ่มวุฒิกำรศึกษำให้กับข้ำรำชกำรครู
/๗. ดำเนินกำร...

-๖๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
๘. ดำเนินกำรแจ้งข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๑. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
หัวหน้ำงำน
๒. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเอกสำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. ปรับอัตรำเงินเดือนประจำปี ศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำ
งำนบุคคล
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตและขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
๕. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
๑. นำยนคร
ชูสอนสำย
หัวหน้ำงำน
๒. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำยนพดล
เชิงศิริ
คณะทำงำน
๔. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
คณะทำงำน
๕. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำคำสั่งเวรรักษำกำรวันหยุดรำชกำร เวรกลำงคืนและเวรนักกำรภำรโรง
เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่ และทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกลำงวัน และกลำงคืน
๒. ควบคุมดูแลกำรจัดเวรยำมวันหยุดรำชกำร เวรกลำงคืนและเวรนักกำรภำรโรง
๓. ติดตำม สอดส่อง ดูแลเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อันก่อให้เกิดปัญหำและควำมเสียหำยขึ้นภำยในโรงเรียน
๔. ป้องกันมิให้เกิดแหล่งมั่วสุมภำยในโรงเรียน
๕. สรุปบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในกำรอยู่เวรยำมวันหยุดรำชกำร เวรกลำงคืนและ
เวรนักกำรภำรโรง ในแต่ละวันและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

/๑๐. งำนส่งเสริม...

-๗๑๐. งำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ
๑. นำงรัถญำ
คำแพง
หัวหน้ำงำน
๒. นำงนิตยำ
ปัญจำกุล
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
คณะทำงำน
๔. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
คณะทำงำน
๕. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
คณะทำงำน
๖. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
คณะทำงำน
๗. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
คณะทำงำน
๘. นำยพงศ์นที
คงถำวร
คณะทำงำน
๙. นำยนคร
ชูสอนสำย
คณะทำงำน
๑๐. นำงศิโรรัตน์
เรืองคง
คณะทำงำน
๑๑. นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ
คณะทำงำน
๑๒. นำยไตรภพ
สุทธกุล
คณะทำงำน
๑๓. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
๒. จัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมินวิทยฐำนะ และประชำสัมพันธ์แก่ครูและบุคลำกรทรำบ
๓. ดำเนินกำรจัดกำรประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะ
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำร
๑. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
๒. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
๓. นำงสำวศิริพร
ชำวนำวัง
๔. นำยณัฐพล
วงศ์ฟู
๕. นำงจุติพร
เมฆบุตร
๖. นำงสำวสุภสั สร
จันทร์กระจ่ำง
๗. นำงแก้วใจ
เหมือนอินทร์
๘. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
๙. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
๑๐. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
๑๑. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย

หัวหน้ำงำน
รองหัวหน้ำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
เลขำนุกำร
/หน้ำที่...

-๘หน้ำที่ ๑. วำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒. สำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร
๓. ติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. จัดอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๕. รำยงำนผลกำรพัฒนำและกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร
๑. นำงนิตยำ
ปัญจำกุล
หัวหน้ำงำน
๒. นำงรัถญำ
คำแพง
รองหัวหน้ำ
๓. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
คณะทำงำน
๔. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
คณะทำงำน
๕. นำยไตรภพ
สุทธกุล
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ดูแลสวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน
๒. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร สิทธิอื่น ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมระเบียบรำชกำร
๓. ดำเนินกำรจัดเตรียมของเยี่ยมไข้และกำรแสดงควำมยินดี
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. งำนแผนงำนบุคคล
๑. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
หัวหน้ำงำน
๒. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
เลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบกำรดำเนินงำนแผนงำน ติดตำม ประเมินผลของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๓. จัดทำรำยงำนสรุปกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. งำนพัสดุบุคคล
๑. นำงสำวกรรณิกำ
๒. นำยอนุรักษ์
๓. นำงสำวธัญจิรำ

ไทยใจอุ่น
สวัสดี
จุนทวิเทศ

หัวหน้ำงำน
รองหัวหน้ำงำน
เลขำนุกำร

/หน้ำที่...

-๙หน้ำที่ ๑. จัดหำ ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลทุกประเภท
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

