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ค าสั่งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
ท่ี  110/2564 

เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
.........................................................................................................  

 เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ี  ๖๕๖/๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๒๒  เมษายน ๒๕๕๗  
เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี
ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1.1 นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายสนธยา  แก้วหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ ครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
1.4 นายถนัด  ทองสาย ครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
1.5 นายสันติ  ตะวัน 
1.6 นางชุติมา ไทยภักดี        

ครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ครู หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที่ 
  1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไป          
 ด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

๒) วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๒. ฝ่ายวิชาการ 

๒.๑ คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
๒.๑.1 นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ  ครู    ประธานกรรมการ 
๒.๑.2 นางสุนัสดา  แก้วมณี  ครู    กรรมการ 
๒.๑.3 นางสาวนิภาพร  ทองมหา  ครู    กรรมการ 
๒.๑.4 นายพิติกร  ธุปัญญา  ครู    กรรมการ 
2.1.5 นายจีรพัฒน์  ดีสนิท  ครู    กรรมการ 
2.1.6 นางธันยรัศมิ์  ปานสันเทียะ  ครู    กรรมการ 
๒.๑.7 นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ  ครู    กรรมการ 
๒.๑.8 นางสาวกฤษณา ศรีจ าปา  ครู     กรรมการ 
2.1.9 นางฉวีวรรณ วันสันเทียะ  ครู    กรรมการ 
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 /๒.7.3 นางสาวอรนภา... 

2.1.10 นางสาวอรนภา ทะสุนทร           ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
2.1.11 นายชาญณรงค์ แสงแก้ว  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
2.1.12 นางสาวชลิตา กิ่งแล  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ

 2.1.13 นางวาสนา เนาหนองหวาย ครู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  

๑) วางแผนและบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพัฒนา 
๔) วางแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการนิเทศการวัดและประเมินผล 
๕) ร่วมก าหนดทิศทางแนวนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๖) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายกลยุทธ์โรงเรียน 
๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๒.2  งานหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   

๒.3  งานเลขานุการฝ่ายวิชาการ 
นางวาสนา เนาหนองหวาย  ครู   

 ๒.4 งานทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย  
2.4.1 นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ  ครู    หัวหน้า 
๒.4.2 นางสาวนิภาพร ทองมหา  ครู    ผู้ช่วย 
๒.4.3 นายพิติกร ธุปัญญา  ครู    ผู้ช่วย 
2.4.4 นางฉวีวรรณ วันสันเทียะ  ครู    ผู้ช่วย 
2.4.5 นายชาญณรงค์ แสงแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

๒.5 งานวัดผลและประเมินผล  ประกอบด้วย 
๒.5.๑ นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ  ครู    หัวหน้า 
๒.5.๒ นางสาวธนัชพร ปีกชัยภูมิ  ครู    ผู้ช่วย 
2.5.3 นายจีรพัฒน์ ดีสนิท  ครู    ผู้ช่วย 
2.5.4 นายชาญณรงค์ แสงแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

         ๒.6 งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
๒.6.๑ นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ  ครู    หัวหน้า 
๒.6.๒ นางวาสนา เนาหนองหวาย  ครู    ผู้ช่วย 
๒.6.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    ผู้ช่วย  

๒.7 งานจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
2.7.1 นายจีรพัฒน์  ดีสนิท  ครู    หัวหน้า 
2.7.2 นางฉวีวรรณ วันสันเทียะ  ครู    ผู้ช่วย 
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 /๒.๑6 งานพัสดุฝ่าย... 

2.7.3 นางสาวอรนภา  ทะสุนทร  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
2.7.4 นางสาวชลิตา กิ่งแล  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
2.7.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    ผู้ช่วย  

๒.8 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม   
2.8.1 นายพิติกร ธุปัญญา  ครู    หัวหน้า 
2.8.2 นายชาญณรงค์ แสงแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  

๒.9 งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ   
 2.9.1 นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ  ครู    หัวหน้า 

2.9.2 นางสาวนิภาพร  ทองมหา  ครู    ผู้ช่วย 
2.9.3 นางธันยรัศมิ์ ปานสันเทียะ  ครู    ผู้ช่วย 
2.9.4 นางฉวีวรรณ วันสันเทียะ  ครู    ผู้ช่วย 

๒.10  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) 
2.10.1 นางสุนัสดา  แก้วมณี  ครู    หัวหน้า 
2.10.2 นายจีรพัฒน์ ดีสนิท  ครู    ผู้ช่วย 

๒.๑1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ประกอบด้วย 
๒.๑1.๑ นางสุนัสดา  แก้วมณี  ครู    หัวหน้า 
๒.๑1.๒ ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน      ผู้ช่วย 

๒.๑2 งานโรงเรียนพอเพียง  ประกอบด้วย 
๒.๑2.๑ นางสุนัสดา  แก้วมณี  ครู    หัวหน้า 
2.12.2 นางสาวอรนภา  ทะสุนทร ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
2.12.3 นางสาวชลิตา กิ่งแล  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
๒.๑2.4 ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน      ผู้ช่วย 

๒.๑3 งานแนะแนวการศึกษา  ประกอบด้วย 
๒.๑3.๑ นางธันยรัศมิ์  ปานสันเทียะ ครู    หัวหน้า 
2.13.2 ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน      ผู้ช่วย 

๒.๑4 งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
2.14.1 นางสาวกฤษณา ศรีจ าปา  ครู     หัวหน้า 
2.14.2 นางสาวชลิตา กิ่งแล  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 2.15 งานนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2.15.1 นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ  ครู    หัวหน้า 

2.15.2 นางสาวนิภาพร  ทองมหา ครู    ผู้ช่วย 
2.15.3 ครูพี่เล้ียงนักศึกษาฝึกประสบการสอน 
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 /9)งานโครงสร้าง... 

2.16 งานพัสดุฝ่ายวิชาการ 
 นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ ครู 

๒.๑7 งานประเมินผลฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
๒.๑7.1 นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ  ครู    หัวหน้า 
๒.๑7.2 นางสุนัสดา  แก้วมณี  ครู    ผู้ช่วย 
๒.๑7.3 นางสาวนิภาพร  ทองมหา ครู    ผู้ช่วย 
๒.๑7.4  นายพิติกร  ธุปัญญา  ครู    ผู้ช่วย 
2.๑7.5 นางวาสนา เนาหนองหวาย ครู    ผู้ช่วย 
2.๑7.6 นายจีรพัฒน์  ดีสนิท  ครู    ผู้ช่วย 
2.๑7.7 นางธันยรัศมิ์  ปานสันเทียะ ครู    ผู้ช่วย  
๒.๑7.8  นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ ครู    ผู้ช่วย 
๒.๑7.9 นางสาวกฤษณา ศรีจ าปา  ครู    ผู้ช่วย 
2.17.10 นางฉวีวรรณ วันสันเทียะ ครู    ผู้ช่วย 
2.๑7.11 นางสาวอรนภา ทะสุนทร ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
2.17.12 นายชาญณรงค์ แสงแก้ว ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
2.17.13 นางสาวชลิตา กิ่งแล  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

3. ฝ่ายธุรการ 
3.๑ คณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ 

  3.1.1 นางชุติมา ไทยภักดี         ครู    ประธานกรรมการ 
  3.1.2 นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง  ครู    กรรมการ 
  3.1.3 นางสาววิภาวดี ทวีโชค  ครู    กรรมการ 

3.1.4 นางสาวสุภาพร  สืบเทพ  ครู    กรรมการ 
3.1.5 นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู    กรรมการ 
3.1.6 นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์ ครู     กรรมการ 
3.1.7 นางสาวกาญจนา  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ   กรรมการ 
3.1.8 นางสาวกุลณาถ  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ   กรรมการ 
3.1.9 นางสาวกนกพร บัวระบัน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.1.10 นางสาวศศิธร ศรีจันทะ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑) การจัดท าระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายธุรการ 
๒) การวางแผนบริหารฝ่ายธุรการ 
๓) ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ 
๔) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละแผนการด าเนินงานท่ีเสร็จส้ินแล้ว เพื่อรายงานต่อ

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทราบงานก าหนดขอบข่ายงานฝ่ายธุรการ 
๕) งานการประสานฝ่ายธุรการ 
๖) งานส่งเสริมพัฒนาฝ่ายธุรการ 
๗) งานจัดท าแผนงาน /โครงการฝ่ายธุรการ 
๘) งานรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บสารสนเทศฝ่ายธุรการ 
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 /3.8 งานปฏิคม... 

๙) งานโครงสร้าง และพรรณนางานฝ่ายธุรการ 
๑๐)  งานจัดท าคู่มือฝ่ายธุรการ 
๑๑)  ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๒)  งานจัดท า จัดหา เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับงานฝ่ายธุรการ 
๑๓)  งานปฏิทินฝ่ายธุรการ 
๑๔)  ประเมินผลและรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๑๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๑๖)  การวางแผนการด าเนินงานควบคุมภายใน 
๑๗)  การประเมินความเส่ียงความคุ้มทุน 
๑๘)  วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๑๙)  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

3.2 งานหัวหน้าฝ่ายธุรการ 
นางชุติมา ไทยภักดี          ครู  

 3.3 งานเลขานุการฝ่ายธุรการ   
   นางสาวศศิธร ศรีจันทะ   ครู 

3.4 งานสารบรรณ  ประกอบด้วย 
   3.4.1 นางสาวสุภาพร  สืบเทพ  ครู    หัวหน้า 
  3.4.2 นางสาวกาญจนา  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ   ผู้ช่วย 
  3.4.3 นางสาวกนกพร บัวระบัน  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 3.5 งานบุคลากร  ประกอบด้วย 
   3.5.๑ นางชุติมา ไทยภักดี         ครู    หัวหน้า 

  3.5.2 นางสาวศศิธร ศรีจันทะ  ครู    ผู้ช่วย 
  3.5.3 นางสาวสุภาพร  สืบเทพ  ครู    ผู้ช่วย 
   3.5.4 นางสาวกนกพร บัวระบัน  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  3.5.5 นางสาวกุลณาถ  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ   ผู้ช่วย 

  3.6 งานการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย  
   3.6.๑ นางชุติมา ไทยภักดี         ครู    หัวหน้า 
   3.6.๒ นางสาวกุลณาถ  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ   ผู้ช่วย  
  3.6.3 นางสาวกนกพร บัวระบัน  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

  3.7 งานพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย  
   3.7.๑ นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง  ครู    หัวหน้า 
  3.7.2 นางสาววิภาวดี  ทวีโชค  ครู    ผู้ช่วย 
  3.7.3 นางสาวกาญจนา  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ   ผู้ช่วย 
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3.8 งานปฏิคมและสวัสดิการโรงเรียน ประกอบด้วย 
3.8.๑ นางสาววิภาวดี  ทวีโชค   ครู   หัวหน้า 

  3.8.2 นางสาวสุภาพร  สืบเทพ   ครู   ผู้ช่วย 
  3.8.3 นางสาวศศิธร ศรีจันทะ   ครู   ผู้ช่วย 
  3.8.4 นางสาวสุนิสา วงศ์บาตร   ครู   ผู้ช่วย  
  3.8.5 นางสาวอภิญญา หาญณรงค์  ครู   ผู้ช่วย 
  3.8.6 นางสาวกุลณาถ  ไฝชัยภูมิ   พนักงานจ้างฯ  ผู้ช่วย 
  3.8.7 นางสาวกาญจนา  ไฝชัยภูมิ   พนักงานจ้างฯ  ผู้ช่วย 
  3.8.8 นางสาวกนกพร บัวระบัน   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

3.9 งานยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
3.9.๑ นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง   ครู   หัวหน้า 
3.9.2 นางสาววิภาวดี  ทวีโชค   ครู   ผู้ช่วย 
3.9.3 นายสมดี  ปล้ืมสุด    พนักงานขับรถ  ผู้ช่วย 
3.9.4 นายวิรัตน์  กุระค าแสง   นักการภารโรง  ผู้ช่วย 
3.9.5 นายจรัส รักษาบุญ    นักการภารโรง   ผู้ช่วย 

3.10 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
3.10.1 นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร   ครู   หัวหน้า 
3.10.2 นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครู   ผู้ช่วย 
3.10.3 นางสาวกาญจนา  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ  ผู้ช่วย 

3.11 งานนักการภารโรงและลูกจ้าง  ประกอบด้วย  
3.11.๑ นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง   ครู   หัวหน้า 
3.11.2 นายสมดี  ปล้ืมสุด   พนักงานขับรถ  ผู้ช่วย 
3.11.3 นายวิรัตน์  กุระค าแสง   นักการภารโรง  ผู้ช่วย 
3.11.4 นายจรัส  รักษาบุญ   นักการภารโรง  ผู้ช่วย 
3.11.5 นางกาญจนา พรประสิทธิ์   แม่บ้าน   ผู้ช่วย 
3.11.6 นางล าเภา  ภูเจริญ   แม่บ้าน   ผู้ช่วย 

3.12 งานแผนงานและงบประมาณ  
3.12.1 นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครู   หัวหน้า 
3.12.2 นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร   ครู   ผู้ช่วย  
3.12.3 นางสาวกนกพร บัวระบัน   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
3.12.4 นางสาวกาญจนา  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ  ผู้ช่วย 

3.13 งานประกันคุณภาพการศึกษา  
3.13.1 นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร   ครู   หัวหน้า 
3.13.2 นางสาววิภาวดี ทวีโชค   ครู    ผู้ช่วย 
3.13.3 นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครู   ผู้ช่วย  



-๗- 
 

 /6)งานการประสาน... 

3.14 งานควบคุมภายใน 
3.14.1 นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร   ครู   หัวหน้า 
3.14.2 นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครู   ผู้ช่วย 
 

3.15 งานโภชนาการ 
 นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง    ครู 

3.16 งานประเมินผลฝ่ายธุรการ  ประกอบด้วย 
  3.16.1 นางชุติมา ไทยภักดี          ครู   หัวหน้า 
  3.16.2 นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง   ครู   ผู้ช่วย 

3.16.3 นางสาวสุภาพร  สืบเทพ   ครู   ผู้ช่วย 
3.16.4 นางสาววิภาวดี  ทวีโชค   ครู   ผู้ช่วย 
3.16.5 นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร   ครู   ผู้ช่วย 
3.16.6 นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครู   ผู้ช่วย 
3.16.7 นางสาวศศิธร ศรีจันทะ   ครู   ผู้ช่วย 
3.16.8 นางสาวกนกพร บัวระบัน   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
3.16.9 นางสาวกุลณาถ  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ  ผู้ช่วย 
3.16.10 นางสาวกาญจนา  ไฝชัยภูมิ  พนักงานจ้างฯ  ผู้ช่วย 

4. ฝ่ายกิจการนักเรียน 

4.๑ คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
4.๑.๑  นายถนัด  ทองสาย   ครู      ประธานกรรมการ 
4.๑.๒  นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู   กรรมการ 
4.1.3   นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ   คร ู   กรรมการ 
4.๑.4 นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา   ครู   กรรมการ 
4.๑.5 นายเสรี ออไธสง    ครู   กรรมการ 
4.๑.6 นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์  ครู   กรรมการ 
4.๑.7 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ   ครู    กรรมการ 
4.๑.8   นางสาวแพรวา  ภัยแคล้ว   ครู    กรรมการ 
4.๑.๙ นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
4.1.๑๐ นายอนุศร  สมใจ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4.๑.1๑ นางสาวฐิติกาญจน์   กองโฮม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที่ 

1) การจัดท าระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน 
2) การท าแผนงานกิจการนักเรียน 
3) ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนงานกิจการนักเรียน 
4) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละแผนการด าเนินงานท่ีเสร็จส้ินแล้ว เพื่อรายงานต่อ

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทราบ 
5) งานก าหนดขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
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6) งานการประสานฝ่ายกิจนักเรียน 
7) งานส่งเสริมพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 
8) งานจัดท าแผนงาน /โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน 
9) งานรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 
10)  งานโครงสร้าง และพรรณนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
11)  งานคู่มือนักเรียนและคู่มือฝ่ายกิจการนักเรียน 
12)  งานจัดท า จัดหา เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
13)  งานปฏิทินฝ่ายกิจการนักเรียน 
14)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

4.2 งานหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายถนัด  ทองสาย   ครู   

  4.3 งานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน   
4.3.1 นางสาวฐิติกาญจน์   กองโฮม ครู    หัวหน้า 
4.3.2  นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ ครู    ผู้ช่วย 

 4.4 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน  ประกอบด้วย 
  4.4.1 นายถนัด  ทองสาย  ครู    หัวหน้า 
   4.4.2 นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครู    ผู้ช่วย 
  4.4.3 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู    ผู้ช่วย 

4.4.3 หัวหน้าระดับช้ันทุกช้ัน      ผู้ช่วย 
4.4.4 ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน      ผู้ช่วย  

4.5 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย 
   4.5.๑ นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู    หัวหน้า 
   4.5.๒ นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส ครู    ผู้ช่วย 
  4.5.3 นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ ครู    ผู้ช่วย 
  4.5.4 นายเสรี  ออไธสง   ครู    ผู้ช่วย 
  4.5.5 นางสาวฐิติกาญจน์   กองโฮม ครู    ผู้ช่วย 

  4.6 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
4.6.1 นายถนัด  ทองสาย  ครู    หัวหน้า 
4.6.2 นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส ครู    ผู้ช่วย 
4.6.3 นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู    ผู้ช่วย 
4.6.4 นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ ครู    ผู้ช่วย 
4.6.5 นายเสรี  ออไธสง   ครู    ผู้ช่วย 
4.6.6 นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครู    ผู้ช่วย 
4.6.7 นางสาวฐิติกาญจน์   กองโฮม ครู    ผู้ช่วย 
4.6.8 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู    ผู้ช่วย 
4.6.9 นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
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  4.7 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประกอบด้วย  
   4.7.1 นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครู    หัวหน้า 

4.7.2  นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู     ผู้ช่วย  
4.7.3 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น      ผู้ช่วย   

  4.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
4.8.1 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู    หัวหน้า 

  4.8.2 นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  4.8.3 นายอนุศร สมใจ   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

4.8.4 ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน      ผู้ช่วย  

4.9 งานรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ประกอบด้วย 
  4.9.1 นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครู    หัวหน้า 
   4.9.2 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู     ผู้ช่วย  

  4.10 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
   4.10.๑ นายถนัด  ทองสาย   ครู    หัวหน้า  
  4.10.2 นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ ครู    ผู้ช่วย 

 4.11 งานหอพักนักเรียน  ประกอบด้วย 
  4.11.1 นายณัฐวุฒิ ศรีธรรมมา  ครู    หัวหน้า 
  4.11.2 นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ ครู    ผู้ช่วย 
  4.11.3 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู     ผู้ช่วย 
  4.11.4 นายอนุศร สมใจ   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

  4.12 งานส่งเสริมความเป็นเลิศ  ประกอบด้วย 
  4.12.1 นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ ครู    หัวหน้า  
  4.12.2 นายณัฐวุฒิ ศรีธรรมมา  ครู     ผู้ช่วย 
  4.12.3 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู     ผู้ช่วย 
  4.12.4 นางสาวฐิติกาญจน์   กองโฮม ครู    ผู้ช่วย 
  4.12.5 นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

  4.13 งานทูบีนัมเบอร์วัน  ประกอบด้วย 
  4.13.1 นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส ครู    หัวหน้า 
  ๕.๑3.2 นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู    ผู้ช่วย 
  5.13.3 นายเสรี  ออไธสง  ครู    ผู้ช่วย 
  5.13.4 นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
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  4.14 งานแผนงานและสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 
  4.14.1 นายเสรี  ออไธสง  ครู    หัวหน้า 
  4.14.2  นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส ครู    ผู้ช่วย 

 4.15 งานพัสดุฝ่าย 
  นางสาวฐิติกาญจน์   กองโฮม  ครู 

4.16 งานประเมินผลฝ่ายกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย  
4.๑6.๑ นายถนัด  ทองสาย  ครู    หัวหน้า 
4.๑6.๒ นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส ครู    ผู้ช่วย 
4.16.3 นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู    ผู้ช่วย 
4.๑6.4 นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ ครู    ผู้ช่วย  
4.๑6.5  นายเสรี  ออไธสง  ครู    ผู้ช่วย 
4.๑6.6  นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครู    ผู้ช่วย 
4.๑6.7  นางสาวฐิติกาญจน์   กองโฮม ครู    ผู้ช่วย 
4.๑6.8 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู     ผู้ช่วย 

  4.16.9 นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  4.16.10 นายอนุศร สมใจ  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5.๑ คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
5.๑.1 นายสันติ  ตะวัน   ครู    ประธานกรรมการ 
5.1.2 นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์  ครู     กรรมการ 

   5.๑.3 นายประวัติ  ประสานพันธุ์  ครู     กรรมการ 
   5.๑.4 นางสาวสตรีวรรณ พิมพ์ชัยภูมิ ครู     กรรมการ 
   5.๑.5 นางสาวนรินทร โภคา  ครู      กรรมการ 
  5.1.6 นายวิราวุฒิ เนาหนองหวาย  ครู      กรรมการ 
  5.1.7 นางสาวสุตะกาล กางนอก  ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ  

5.2 งานหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นายสันติ  ตะวัน    ครู  

   5.3 งานเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป   
   นางสาวสุตะกาล กางนอก   ครูอัตราจ้าง 

   5.4 งานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 
  นางสาวนรินทร โภคา   ครู      

  5.5 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
5.5.๑ นายวิราวุฒิ เนาหนองหวาย  ครู    หัวหน้า 

  5.5.2 นายประวัติ ประสานพันธุ์  ครู    ผู้ช่วย 



-๑๑- 
 

 /5.12 งานพัสดุฝ่าย... 

  5.5.3 นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์  ครู    ผู้ช่วย 
   5.5.4 นางสาวสตรีวรรณ พิมพ์ชัยภูมิ ครู    ผู้ช่วย 
  5.5.5 นายสมดี  ปล้ืมสุด   พนักงานขับรถ   ผู้ช่วย 
   5.5.6 นายวิรัตน์  กุระค าแสง  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 

5.5.7 นายจรัส รักษาบุญ   นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
5.5.8 นางกาญจนา พรประสิทธิ์  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
5.5.9 นางล าเภา  ภูเจริญ  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 

5.6 งานธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย 
   5.6.1 นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ครู    หัวหน้า 
  5.6.2 นางสาวสุตะกาล กางนอก  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  

5.7 งานธนาคารขยะ ประกอบด้วย 
   5.7.1 นายประวัติ  ประสานพันธุ์  ครู    หัวหน้า 
  5.7.2 นางสาวนรินทร โภคา  ครู    ผู้ช่วย 
  5.7.3 นางสาวสุตะกาล กางนอก  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  

5.8 งานโรงงานผลิตน้ าด่ืม ประกอบด้วย 
5.8.1 นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์  ครู    หัวหน้า 

  5.8.2 นางสาวนรินทร โภคา  ครู    ผู้ช่วย 
  5.8.3 นางสาวสุตะกาล กางนอก  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  

    5.9 งานสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย 
  5.9.1 นายประวัติ  ประสานพันธุ์ ครู    หัวหน้า 
  5.9.2 นางสาวสตรีวรรณ พิมพ์ชัยภูมิ ครู    ผู้ช่วย   
  5.9.3 นางสาวนรินทร โภคา  ครู    ผู้ช่วย 

 5.10 งานประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ 
  5.10.1 นายสันติ  ตะวัน   ครู    หัวหน้า 
  5.10.2 นายวิราวุฒิ เนาหนองหวาย ครุ    ผู้ช่วย 
  5.10.3 นางสาวสุตะกาล กางนอก ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 5.11 งานโสตทัศณูปกรณ์ 
  5.11.1 นายสันติ ตะวัน   ครู    หัวหน้า 
  5.11.2 นายพิติกร ธุปัญญา  ครู    ผู้ช่วย 
  5.11.3 นายณัฐวุฒิ ศรีธรรมมา  ครู    ผู้ช่วย 
  5.11.4 นายชาญณรงค์ แสงแก้ว  ครู    ผู้ช่วย 
  5.11.5 นายอรรณพ ฝางชัยภูมิ  ครู    ผู้ช่วย 
  5.11.6 นายกฤตวรรษกรณ์ โพธิ์ใต้ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 
 



-๑๒- 
 

 

 5.12 งานพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
  นางสาวสุตะกาล กางนอก   ครูอัตราจ้าง 

  5.๑3 งานประเมินผลฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
5.13.1 นายสันติ  ตะวัน   ครู    หัวหน้า 

   5.13.2 นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์  ครู    ผู้ช่วย 
   5.13.3 นายประวัติ  ประสานพันธุ์ ครู    ผู้ช่วย 
   5.13.4 นางสาวสตรีวรรณ พิมพ์ชัยภูมิ ครู    ผู้ช่วย 
  5.13.5  นายวิราวุฒิ เนาหนองหวาย ครุ    ผู้ช่วย 
  5.13.6  นางสาวนรินทร โภคา  ครู    ผู้ช่วย 
  5.13.7  นางสาวสุตะกาล กางนอก ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบข่าย–หน้าท่ีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 
        (นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

 


