
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที ่ ๑๕๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

........................................................................  
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ ได้ก ำหนดให้โรงเรียนในสังกัด   
ทุกโรงเรียนแบ่งสำยงำนกำรบริหำรเป็นกลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรทั่วไป และกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน สอดคล้องกับโครงสร้ำงดังกล่ำว เป็นไปด้วย          
ควำมเรียบร้อยเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสู งสุด  อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในมำตรำ ๓๙(๑)                      
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔)             
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่              
ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
       ๑. นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
       ๒. นำงศศิพิมพ์   วรรณกูล  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

     ๓. นำยชัชวำล   พฤกษพ์งศ์พันธ์        รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
       ๔. นำงสำวรัศมี  วงวิลัย  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   
       ๕. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะท ำงำนตำมค ำสั่ง   
    ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป 

หน้าที ่ ๑. ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ๒. วำงแผนปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

๓. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนโดยต ำแหน่ง 
๔. รับผิดชอบ ประสำนงำนชมรมศิษย์เก่ำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน (บำงเขนวิทยำ) 

 
/๕. ก ำกับ... 
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๕. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้  
    ๕.๑ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง     

                         ๕.๒ งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง และกำรออกจำกรำชกำร 
    ๕.๓ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  
    ๕.๔ งำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมดีควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
    ๕.๕ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

          ๕.๖ งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน  
    ๕.๗ งำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ  
    ๕.๘ งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำร  
    ๕.๙ งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร 
    ๕.๑๐ งำนแผนงำนบุคคล 
    ๕.๑๑ งำนพัสดุบุคคล 
    ๕.๑๒ งำนสำรสนเทศ 
๖. รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและโรงเรียน ศึกษำงำนของ            
    กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนทั้งด้ำนระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำง    
    ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ 

  ๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น 

 หน้าที ่ ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๓. ก ำกับ ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำมงำนในโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๔. ผู้ชว่ยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ติดตำมงำนในโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
    ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๕. ผู้ชว่ยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลรับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติของ   
    กระทรวงศึกษำธิกำรและโรงเรียน ศึกษำระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้มีกำรปฏิบัติงำน    
    อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ   

  ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   รองหัวหน้ำงำน 

๔. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
/๕. นำยนคร... 
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  ๕. นำยนคร  ชูสอนสำย  คณะท ำงำน 
  ๖. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี   คณะท ำงำน   
  ๗. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  คณะท ำงำน 
  ๘. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล  คณะท ำงำน 
  ๙. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
  ๑๐. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   คณะท ำงำน 
  ๑๑. นำงสำวฐิติพร พูลสวัสดิ์  คณะท ำงำน 
  ๑๒. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
  ๑๓. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   เลขำนุกำร 
           ๑๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. วำงแผนก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๒. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๓. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  ๔. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

๕. ก ำกับติดตำม ให้กำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดผลดีต่อองค์กร 
  ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒. หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร 
  นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น       
 หน้าที ่ ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

๒. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๓. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้  
    ๓.๑ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง     
    ๓.๒ งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง และกำรออกจำกรำชกำร 
    ๓.๓ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  
    ๓.๔ งำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมดีควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
    ๓.๕ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
    ๓.๖ งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน  
    ๓.๗ งำนแผนงำนบุคคล 
    ๓.๘ งำนพัสดุบุคคล 
    ๓.๙ งำนสำรสนเทศ 

  ๔. ดูแลควำมเรียบร้อยของส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
๕. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
/๓. หัวหน้ากลุ่ม... 
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 ๓. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
  นำงรัถญำ   ค ำแพง   
 หน้าที ่ ๑. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ ให้เกิดประสิทธิภำพและมี    
           ประสิทธิผล ดังนี ้

    ๑.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ 
    ๑.๒ งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำร 
    ๑.๓ งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร     

  ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ๔. งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
  ๑. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   หัวหน้ำงำน 

๒. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช   คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. ส ำรวจและวำงแผนควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นของอัตรำก ำลังที่ครูและบุคลำกรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
                         กำรก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)     

๒. รำยงำนอัตรำก ำลังและกำรขอก ำหนดต ำแหน่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๕. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง และการออกจากราชการ  
๑. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี   หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและข้อบังคับ           
              ที่ได้รับมอบหมำย     

๒. ด ำเนินกำรกำรสรรหำบุคลำกรภำยนอก กำรรับสมัคร กำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำรประเมิน   
    ทดลองงำน สรุปผลกำรทดลองงำน 
๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกรำชกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรทั้งก่อนก ำหนดและตำมก ำหนด 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

/๖. งานวินัย... 
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๖. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๑. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
๕. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  เลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูและบุคลำกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักในวินัยข้ำรำชกำร    
              และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

๒. ก ำกับดูแลบุคลำกรในเรื่องของกำรขำด ลำ มำสำย กำรละทิ้งหน้ำที่ 
๓. แต่งตั้งกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรสอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยไม่ชักช้ำเมื่อมีกรณี 
    อันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกระท ำผิดวินัย     
๔. ดูแลระบบกำรบันทึกเวลำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและด ำเนินกำร       
    เกี่ยวกับกำรบันทึกเวลำปฏิบัติรำชกำร 
๕. ด ำเนินกำรติดตำมกำรลำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๖. รำยงำนสรุปวันลำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๗. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความดีความชอบ ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ 
๑. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  คณะท ำงำน 
๔. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดท ำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของผู้ที่ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
๒. จัดท ำบัญชีรำยชื่อในกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ 
๓. สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
    ให้เหมำะสมกับเกียรติยศของผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
๕. จัดท ำบัตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
๖. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอปรับเพิ่มวุฒิกำรศึกษำให้กับข้ำรำชกำรครู 

 
/๗. ด ำเนินกำร... 
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๗. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
๘. ด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ 
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๘. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๑. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเอกสำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
    และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ 
๒. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓. ปรับอัตรำเงินเดือนประจ ำปี ศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำ 
    งำนบุคคล 
๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตและขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
๕. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๙. งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
  ๑. นำยนคร  ชูสอนสำย  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน 
  ๔. นำยพงศธร  อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำค ำสั่งเวรรักษำกำรวันหยุดรำชกำร เวรกลำงคืนและเวรนักกำรภำรโรง  
                         เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่ 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. งานส่งเสริม... 
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 ๑๐. งานส่งเสริมและพัฒนาวิทยฐานะ 
  ๑. นำงรัถญำ  ค ำแพง   หัวหน้ำงำน  
  ๒. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  คณะท ำงำน 

๔. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน  คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   คณะท ำงำน 
๗. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
๘. นำยพงศ์นที  คงถำวร   คณะท ำงำน 
๙. นำยนคร  ชูสอนสำย  คณะท ำงำน 
๑๐. นำงศิโรรัตน ์ เรืองคง   คณะท ำงำน 
๑๑. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   คณะท ำงำน 

  ๑๒. นำยไตรภพ  สุทธกุล   คณะท ำงำน 
๑๓. นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย  เลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
๒. จัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมินวิทยฐำนะ และประชำสัมพันธ์แก่ครูและบุคลำกรทรำบ 
๓. ด ำเนินกำรจัดกำรประเมินเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 

  ๔. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะ 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๑. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการ 
๑. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  คณะท ำงำน 
๔. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
๕. นำงจุติพร  เมฆบุตร   คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 
๗. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์  คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  คณะท ำงำน 
๙. นำยพงศธร  อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน 
๑๐. นำงสำวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
๑๑. นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย  เลขำนุกำร 
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หน้าที ่ ๑. วำงแผนและก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร 
๓. ติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๔. จัดอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๕. รำยงำนผลกำรพัฒนำและกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ๑๒. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
  ๑. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  คณะท ำงำน 
  ๕. นำยไตรภพ  สุทธกุล   เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ดูแลสวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
  ๒. ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร สิทธิอ่ืน ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                         ตำมระเบียบรำชกำร 
  ๓. ด ำเนินกำรจัดเตรียมของเยี่ยมไข้และกำรแสดงควำมยินดี 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑๓. งานแผนงานบุคคล 
  ๑. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ดูแลรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนแผนงำน ติดตำม ประเมินผลของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๒. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๓. จัดท ำรำยงำนสรุปกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑๔. งานพัสดุบุคคล 
  ๑. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
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 หน้าที ่ ๑. จัดหำ ควบคุม ดูแลและบ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ ของส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลทุกประเภท 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๑๕. งานสารสนเทศ 
  ๑. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำแบบสรุปจ ำนวนข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำรจ ำแนกรำยวิชำที่สอน   

๒. จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดข้ำรำชกำรครูเกี่ยวกับระดับกำรศึกษำ สำขำที่จบกำรศึกษำ และวิชำที่สอน 
๓. จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่ง 
๔. จัดท ำข้อมูลนักเรียนประกอบกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

   ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

  สั่ง ณ วันที่  ๗  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 


