
 

คูมือปฏิบัติราชการ 

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนบานซับตารี เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานซับตารี สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปฏบิัติราชการ ตามหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 

1. นายสมมารถ เฉลียวฉลาด ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานซับตารี   มีหนาท่ี 

1. กํากับ ติดตาม นิเทศ งานบริหารงานตามภารกิจของการจัดการศึกษาท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย 

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารงานท่ัวไป 

2. ควบคุมดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตามท่ี กศจ. กําหนด 

3. พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

4. สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครู 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

2.นางอําพร นาคประสิทธิ์  ตําแหนงครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1.ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาไทย,กลุมสาระคณิตศาสตร,กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,

ภาษาอังกฤษ,กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) แนะแนว,ชุมชน,วิทยาการคํานวณ,การปองกันการทุจริต,

กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวม 25 ชม./สัปดาห ในระดับ ป.2 และเปนครูประจําชั้น ป.2 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 เปนหัวหนาการเงินและพัสดุ 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันพุธ 

2.3 เปนกรรมการการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

2.4 เปนหัวหนางานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม 

25 เปนหัวหนาโครงการการเงินและพัสดุ  

2.6 เปนหัวหนาจัดซ้ือวัสดุตกแตงหองเรียน 



3.นายบรรยาย  สุดสงวน ตําแหนง ครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 18 ชั่วโมง/สัปดาห   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) 

จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห และกิจกรรมชุมนุมจํานวน 1ชั่วโมง/ สัปดาห รวมชั่วโมงท้ังสิ้น 20 ชั่วโมง/สัปดาห 

 2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

                   2.1 หัวหนาฝายงานบริหารท่ัวไป 

                   2.2 ปฏิบัติหนาท่ีครูประจําหองศิลปะ 

                   2.3 ปฏิบัติหนาท่ีผูควบคุมทุนการศึกษา 

2.4 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันจันทร 

2.5- หัวหนาโครงการการมีสวนรวมของชุมชน  และองคกรอ่ืน 

- หัวหนาโครงการการหองเรียนสีขาว 

- หัวหนาโครงการการพัฒนาอาคารสถานท่ีและไปศึกษาแหลงเรียนรู 

- หัวหนาโครงการการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณเก่ียวกับการกระจายเสียงการประชาสัมพันธ 

- หัวหนาโครงการการปรับปรุงระบบน้ําบาดาลในโรงเรียน 

4.นางสาวโสภาพรรณ  นามสกุล ใยนอย ตําแหนง ครู หนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุน

ผูเรียนดังนี้  

1. ปฏิบัติงานสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ชั่วโมง/ 

สัปดาห 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

3. กิจกรรมชุมนุมจํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 กลุมงานบริหารวิชาการ 

2.2 เจาหนาท่ีงานทะเบียน 

2.3 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันจันทร 

2.4 หัวหนาโครงการพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการ  

2.5 หัวหนาโครงการสงเสริมปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 



 

 

5.นางฉวีวรรณ  เทียนทอง ตําแหนงครูโรงเรียนบานซับตารี  วิทยฐานะ ชํานาญการ มีหนาท่ีปฏิบัติตาม

งานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  จํานวน  9  ชั่วโมง/สัปดาห  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน  10  ชั่วโมง/สัปดาห  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)  จํานวน 1  ชั่วโมง/

สัปดาห  กิจกรรมชุมนุม จํานวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห  กิจกรรมสวดมนต  จํานวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห   รวม

จํานวนชั่วโมงท่ีสิ้น  22  ชัว่โมง/สัปดาห 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.1  กลุมงานบริหารงานบุคคล 

  2.1.1  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานกลุมงานบริหารงานบุคคล 

 2.2 กลุมงานบริหารงานวิชาการ 

  2.2.1  ปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

  2.2.2  ปฏิบัติหนาท่ีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 

  2.2.3  ปฏิบัติหนาท่ีงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  2.2.4  ปฏิบัติหนาท่ีงานพัฒนาการอานออกเขียนไดของสถานศึกษา 

 2.3  กลุมงานการเงินและพัสดุ 

  2.3.1  ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีบัญชีและการเงิน 

 2.4  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

  2.4.1  ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยงานธุรการของโรงเรียน 

           2.5 ปฏิบัติหนาท่ีครูประจําหองภาษาไทย 

2.6 ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2.7 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันพุธ 

2.8  ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการจดบันทึกการประชุมของสถานศึกษา 

2.9  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานกิจกรรมราคาสวัสดิการของโรงเรียน 

2.10  ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของสถานศึกษา 



 

6.นางสาวละมุล  ทบวงศรี.ตําแหนง...ครู.มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาไทย,กลุมสาระคณิตศาสตร,กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,

ภาษาอังกฤษ,กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) แนะแนว,ชุมชน,วิทยาการคํานวณ,การปองกันการทุจริต,

กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวม 25 ชม./สัปดาห ในระดับ ป.2 และเปนครูประจําชั้น ป.2 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันพุธ 

2.2.เปนหัวหนางานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม 

2.3.เจาหนาท่ีผูชวยโครงการอาหารกลางวัน 

2.4.ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวันพุธ 

7. นางจิรัชยา แสนใจกลาตําแหนง   ครู คศ.2   มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียน

ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอนกลุมสาระ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 3 ชั้น ป.3/2  จํานวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3 ชั้น ป.3/2  จํานวน 5 ชัว่โมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (วิทยาศาสตร) ชั้น ป.3/2  จํานวน 2 ชั่วโมง/

สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 ชั้น ป.3/2  จํานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (วิทยาการคํานวณ) ชั้น ป.3/2  จํานวน 1 ชั่วโมง/

สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (การปองกันการทุจริต 3)ชั้น ป.3/2   จํานวน 

1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ภาษาไทยเสริม) ชั้น ป.3/2    จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร(อังกฤษเสริม) ชั้น ป.3/2   จาํนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.1-3  จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมแนะแนวชั้น ป.3/2  จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 



กิจกรรมชุมนุม(รักการอาน)ชั้น ป.3/2  จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

กิจกรรมสวดมนตจํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

รวมชั่วโมงท้ังสิ้น 24 ชั่วโมง/สัปดาห 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 กลุมงานบริหารวิชาการ (ชวงชั้น ป.1-3) 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีสหกรณโรงเรียน 

2.3 ปฏิบัติหนาท่ีครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2.4 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันศุกร 

2.5 ปฏิบัติหนาท่ีขายของสหกรณเวรประจําวันพุธ 

2.6 รับผิดชอบโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

2.7 รวมงานแผนปฏิบัติการประจําปประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

และจัดทํารายงานผลการประเมิน (SAR) 

8. นางสาวรุงนภา    จันทรลีตําแหนง   ครู คศ.1   มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุน

ผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอนกลุมสาระ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 3 ชั้น ป.3/1  จํานวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3 ชั้น ป.3/1  จํานวน 5 ชัว่โมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (วิทยาศาสตร) ชั้น ป.3/1  จํานวน 2 ชั่วโมง/

สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 ชั้น ป.3/1  จํานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (วิทยาการคํานวณ) ชั้น ป.3/1  จํานวน 1 ชั่วโมง/

สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (การปองกันการทุจริต 3)ชั้น ป.3/1   จํานวน 

1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ภาษาไทยเสริม) ชั้น ป.3/1    จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร(อังกฤษเสริม) ชั้น ป.3/1   จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 



กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.1-3  จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมแนะแนวชั้น ป.3/1  จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

กิจกรรมชุมนุม(รักการอาน)ชั้น ป.3/1  จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

กิจกรรมสวดมนตจํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

รวมชั่วโมงท้ังสิ้น 24 ชั่วโมง/สัปดาห 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีพัสดุ 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2.4 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันศุกร 

2.5 ปฏิบัติหนาท่ีขายของสหกรณเวรประจําวันพุธ 

2.6 รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

2.7 รวมงานแผนปฏิบัติการประจําปประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

และจัดทํารายงานผลการประเมิน (SAR) 

9. นายณัฐพล  ศรีรักษาตําแหนง  ครู   มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอนกลุมสาระ  

- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ จํานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กิจกรรมชุมนุม จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

- กิจกรรมสวดมนต จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

รวมชั่วโมงท้ังสิ้น 21 ชั่วโมง/สัปดาห 

 2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1) งานวารสารประชาสัมพันธ OBEC LINE 

2.2) การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล 



2.3) การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 

2.4) งานระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

2.5) งานดูแลระบบเว็บไซดโรงเรียน 

2.6) งานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

2.7) งานระบบบริหารจัดการผลการเรียน 

2.8) งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายหรือสั่งการจากผูบังคับบัญชา 

2.9) ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 

10. นางสาวสมสมร    มุงปนกลางตําแหนง   ครู คศ.1   มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริม

สนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอนกลุมสาระ 

กลุมสาระการเรียนรูวิยาศาสตร 6 ชั้น ป6   จาํนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2  ชั้น ป.2  จํานวน 4 ชัว่โมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 4 ชั้น ป.4  จํานวน 4 ชัว่โมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร  3 ชั้น ป.3  จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร  4 ชั้น ป.4  จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (การปองกันการทุจริต 3)ชั้น ป.6/1   จํานวน 

1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร ป6 ชั้น ป.6    จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.4-6  จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

กิจกรรมแนะแนวชั้น ป6/1  จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

กิจกรรมชมุนุมนักบินนอยชั้น ป.4-6  จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

กิจกรรมสวดมนตจํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

รวมชั่วโมงท้ังสิ้น 23 ชั่วโมง/สัปดาห 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 ปฏบิัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีอาหารเสริมนม 

2.2ปฏิบัติหนาท่ีครูแนะแนว 



2.3 ปฏิบัติหนาท่ีครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2.4 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันอังคาร 

2.5 ปฏิบัติหนาท่ีขายของสหกรณเวรประจําวันศุกร 

2.6 รับผิดชอบโครงการจัดหาอุปกรณวิทยาศาสตรและครูผูดูแลหองวิทยาศาสตร 

11. นางหวานเมือง    นามสกุล วงศอนุตําแหนงครู คศ.1 มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริม

สนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิชา

วิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1/2 

จํานวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)  จํานวน 1ชั่วโมง/สัปดาหกิจกรรมแนะ

แนวชั้น ป.1/2 จํานวน 1 ชัว่โมง/ สัปดาหและกิจกรรมชุมนุมจํานวน 1ชั่วโมง/ สัปดาห กิจกรรมสวด

มนต 1 ชั่วโมงรวมชั่วโมงท้ังสิ้น 25 ชั่วโมง/สัปดาห 

2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 หัวหนาโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันอังคาร 

2.3 ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีสหกรณประจําวันพฤหัสบดี 

2.4ปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี ½ 

12.นางสาวศิริลักษณ หม่ืนกันยา ตําแหนง ครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียน

ดังนี้ 

1. ครูประจําชั้นอนุบาลปท่ี 3/2  

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.1 หัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย 

  2.2 ขายของสหกรณในวันศุกร 

  2.3 จัดทํา SAR รายงานประจําปของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

   2.4 รับผิดชอบโครงการ 

     2.4.1 โครงการบัณฑิตนอย 

           2.4.2 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายแนวทางปฏิบัติการศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพผูเรียน 



               2.4.3 โครงการพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานของเด็กปฐมวัย 

               2.4.4 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 

       2.5 งานมอบหมายท่ีไดรับมอบหมาย/งานพิเศษและคําสั่งตางๆ 

 

13.นางบังอร กระจางศรี  ตําแหนงครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอนนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3/1   25 ชั่วโมงตอสัปดาห 

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

         2.1 ปฏิบัติหนาท่ีงานทะเบียนนักเรียน 

         2.2 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 

         2.4  หัวหนาโครงการบานวิทยาศาสตรนอย 

14.นางอรุณพร ครองชนม ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริม

สนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระสาระการเรียนรูสุขศึกษา ชั้น ป.4-ป.6 จํานวน 6 ชัว่โมง/ 

สัปดาห กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.3 จํานวน 4 ชัว่โมง/ สัปดาห 

กลุมสาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพ ชั้น ป.1-ป.3 จํานวน 6 ชั่วโมง/ สัปดาห กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน (ลูกเสือ) จํานวน 1ชั่วโมง/สัปดาหกิจกรรมแนะแนวชั้น ป. 4 จํานวน 1 ชั่วโมง/ สปัดาหและ

กิจกรรมชมุนุมจํานวน 1ชั่วโมง/ สัปดาห กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยเสริมจํานวน 2 ชั่วโมง การ

ปองกันการทุจริตรวมจํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห ชั่วโมงท้ังสิ้น 22 ชั่วโมง/สัปดาห 

2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการ     โรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

                     2.1 เจาหนาท่ีตรวจรับพัสดุ 

                     2.2 เวรประจําสัปดาห 

                     2.3 ครูประจําชั้น 

                     2.4 ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

                     2.5 เจาหนาท่ีดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  2.6 เจาหนาท่ีรับผิดชอบหองพยาบาล 

  2.7 หัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 



  2.8 หัวหนางานโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 

  2.9 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน 

15.นางสาวฐิติมา  กานกลา  ตําแหนงครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใน

รายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ป5-ป6   จํานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห 

2. ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป6  จํานวน  4 ชั่วโมง/

สัปดาห 

3. ปฏิบัติการสอนรายวิชาประวัติศาสตร ป6  จํานวน  2 ชั่วโมง/สัปดาห 

4. ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ ป5-ป6  จํานวน  4 ชั่วโมง/สัปดาห 

5. ปฏิบัติการสอนรายวิชาปองกันการทุจริต ป5 จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

6. กิจกรรมลูกเสือ จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

7. กิจกรรมชมุนุมคอมจํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

8. กิจกรรมแนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทย 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

การปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เจาหนาท่ีจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลผานระบบออนไลน   การจัดทําขอมูลนักเรียนยาย

เขา-ยายออกและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

16.นายจีระ นามสกุล สุระขันธ ตําแหนง ครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอนกลุมสาระ 

- คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5–6  จํานวน 16 ชั่วโมง/สัปดาห 

 - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กิจกรรมชมุนุม จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร 6 จํานวน 2 ชั่วโมง/สปัดาห 

- วิชา การปองกันการทุจริต 6 จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

     รวมชัว่โมงท้ังสิ้น 21 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

 



  

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 ปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

2.3 ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป 

2.4 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันศุกร 

25 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรสหกรณโรงเรียนประจําวันจันทร 

2.6 งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

17. นางนารี เกื้อกูล ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุน

ผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยป.1/1 จํานวน 5 ชั่วโมง กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร   ป.1 จํานวน 4 ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป.1 

จํานวน 4 ชั่วโมง วชิาภาษาอังกฤษจํานวน 2 ชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร  ชั้น ป.1/1 จํานวน 2 ชั่วโมง 

วิชาวิทยาการคํานวณ ชั้น ป.1/1 จํานวน 1 ชั่วโมงวิชาอังกฤษเสริม  ชั้น ป.1/1 จํานวน 2 ชั่วโมงวิชา

ไทยเสริม  ชั้น ป.1/1 จํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาหกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ป.1/1 (ลูกเสือ) จํานวน 1 

ชั่วโมง/สัปดาห กิจกรรมแนะแนวชั้น ป. 1/1 จํานวน 1 ชัว่โมง/ สัปดาหและกิจกรรมชุมนุมจํานวน 1 

ชั่วโมง  รวมชัว่โมงท้ังสิ้น 24 ชั่วโมง/สัปดาห 

 2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1..กลุมงานการเงินพัสดุ 

      - หัวหนาเจาหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ 

      - จัดซ้ือจางในระบบ EGP 

      - จัดทําใบเบิกพัสดุ 

      - จัดทะเบียนวัสดุครุภัณฑ 

      - จัดทําประมาณการงบประมาณกอสรางตาง ๆ 

      - จัดทําคําของบประมาณลวงหนา 3 ปลวงหนา 

      -ดําเนินการวจสอบพัสดุประจําปและรายงานการตรวจพัสดุประจําป 

2.2  ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันอังคาร 



2.3  .หัวหนาโครงการปรับปรุงซอมแซมสนามเด็กเลน 

18.นางสมจิตร จันพักลาน ตําแหนง ครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอนนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2  25 ชั่วโมงตอสัปดาห 

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

                   2.1 หัวหนาสายชั้นระดับปฐมวัย 

                   2.2 ปฏิบัติหนาท่ีเก็บรักษาเงินโรงเรียน 

         2.3 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 

         2.4 – หัวหนาโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 

      - ผูชวยโครงการบานวิทยาศาสตรนอย  

     - ผูชวยโครงการการพัฒนาอาคารสถานท่ีและไปศึกษาแหลงเรียนรู 

19นายชัยดํารงค   สิงหเจริญวัฒน ตําแหนง ครู มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียน

ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  4 ชั่วโมง/สัปดาห 

2. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 8 ชั่วโมง/สัปดาห   

3. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 5 ชั่วโมง/สัปดาห 

4. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  4 ชั่วโมง/สัปดาห     

5.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

6.กิจกรรมชุมนุมจํานวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 

7.วิชาแนะแนว 1 ชั่วโมง/ สัปดาห    

รวมชั่วโมงท้ังสิ้น 24 ชั่วโมง/สัปดาห 

 2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

                   2.1  ฝายงานบริหารท่ัวไป 

                   2.2 ปฏิบัติหนาท่ีครูประจําหองสมุด 

                   2.3 ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2.4 ปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันอังคาร 



2.5- หัวหนาโครงการการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรอ่ืน 

- หัวหนาโครงการการหองสมุดมีชีวิต 

 

20.นางสาวสุดารัตน แสนพันธ ตําแหนงธุรการ มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียน

ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระ 

…………………………-…………………………………………………………………………………………………….. 

2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอํานวย 

          โรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการ       

ตางๆ ท้ังระบบ e-office การทําลายเอกสาร  

2.3 ปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

2.4 ปฏิบัติงานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและ

ทองถ่ิน ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 

21.นางสาวสายรุง. ครามสุภาพ.ตําแหนง พ่ีเล้ียงเด็กพิการ  มีหนาท่ีปฏิบัติตามงานหลักเพ่ือสงเสริม

สนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

1.ปฏิบัติงานสอบกลุมสาระ 

 สอนเด็กพิการเรียนรวม 

  2.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียน/หนวยงานบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1 ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยหองสมุด 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวันจันทร 

2.3 ปฏิบัติหนาท่ีเวรขายของสหกรณ 

 

 


