
 
 
 

 

 

 

 

ค้ำสั่งโรงเรียนอนุบำลอ้ำเภอน้้ำเกลี้ยง(เขิน) 
ที ่ ๐๓๙ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

------------------------------------------------------------ 
 

     อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ ( ๑ ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้การบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปโรงเรียน ปฏิรูปการเรียนการสอนและการปฏิรูปการบริหาร 

รวมทั้งการประกันโอกาส การประกันคุณภาพ  การประกันประสิทธิภาพ และการประกันความปลอดภัย  และเพ่ือให้
นักเรียนเป็นคนดี เรียนเก่ง และมีความสุข  จึงมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบ 

ดังนี้ 
๑. นำยสุทิน  ไชยำนุกูล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)  

     ปฏิบัติหน้ำที ่
 ๑)รับผิดชอบงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ และติดตาม          

   ผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ตามภารกิจ ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ             
   กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มงานพิเศษอ่ืนๆ 
   ตามนโยบาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

 ๒) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา 
                      ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 ๓)  นิเทศภายใน 
๔)   ปฏิบัติงานตามอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด    

 

๒. นำยสุวัลลภ  อินทะแสง  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

 ๑)  รับผิดชอบงานจากผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงาน ควบคุม ดูแล ก ากับ และติดตาม          
   ผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ตามภารกิจ ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ             
   กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มงานพิเศษอ่ืนๆ 
   ตามนโยบาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

๒) นิเทศภายใน 
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 

๓.นำยศักดำ  สุทธิวำรี  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  ผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ ๑  
๒)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓)  หัวหน้างานฝ่ายบุคลากร 
๔)  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
๕)  หัวหน้างานการเงินและการบัญชี 
๖)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ป.๖ 
๗)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
๘)  ผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙)  ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง / ชุมชน / กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๐)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๑๑)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑๒)  ครูผู้นิเทศภายใน 
๑๓)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑๔)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๔.นำงอำพรไพ  ทองสุ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

 ๑)  ผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ ๒ 
๒)  หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน 

 ๓)  หัวหน้างานพัสดุ 
 ๔)  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๕)  รับผิดชอบชุมนุมสังคมศึกษา ชั้น ป.๑ - ป.๓ 
 ๖)  รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ๗)  รับผิดชอบงานกองทุนและสวัสดิการโรงเรียน 
 ๘)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
 ๙)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑๐)  ครูผู้นิเทศภายใน 
๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๕.นำยส้ำเริง  วิวำสุขุ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

  ๑)  ผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ ๓ 
๒)  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 



 

  ๓)  ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕/๒ 
  ๔)  หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  ๕)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๖)  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
  ๗)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมกีฬา ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
  ๘)  ประธานกรรมการควบคุมการขายอาหารในโรงเรียน 

๙)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๑๐)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑๑)  กรรมการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๖.  นำงสนทนำ  ทองลือ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
  ปฏิบัติหน้ำที่ 

 ๑)  ผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ ๔ 
๒)  หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่  ๒ 

 ๓)  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่  ๒/๒ 
 ๔)  หัวหน้างานธุรการ 
 ๕)  รับผิดชอบงานทะเบียนและงานพัสดุ 
 ๖)  หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน 
 ๗)  ผู้ประสานงานกับแม่ค้าขายอาหารในโรงเรียน 
 ๘)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 
 ๙) รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับปฐมวัย 

๑๐)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๗. นำยนิพล  ทวีวัยชัยพล   ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  ผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ ๕ 
๒)  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ 
๓)  หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่ 
๔)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมสิ่งแวดล้อม ชั้น ป.๑ – ป.๖ 
๕)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมเกษตร (ปลูกผักสวนครัวด้านหลังอาคาร ป.๔) 
๖)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๗)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



 

๘. นำงเกศินี  พื้นผำ    ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
       ปฏิบัติหน้ำที ่

๑) หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่   ๑ 
๒) ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่   ๑/๑ 
๓)  รับผิดชอบงานส ามะโนนักเรียน 
๔) เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 
๕) รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับปฐมวัย 
๖) รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๙. นำงสำวปริญญำ  บุญเกื้อ   ต าแหน่ง   ครู คศ.๑  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
  ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒ 
๒)  เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 
๓) รับผิดชอบงานหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  
๔) รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับปฐมวัย 
๕) รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑๐. นำงสำวณัฐกำนต์  ศรีเสริม  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓ 
๒)  เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 
๓)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับปฐมวัย 
๔)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑๑. นำงสำวพลอยหทัย  ทองแท้    ต าแหน่ง  คร ูคศ.๑ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
  ปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๑)  ครูผู้สอนประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ 
  ๒)  เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 

๓)  รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
๔)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับปฐมวัย 

 ๕)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๖)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 
๑๒. นำงวีณำพรรณ  อัฐชัยวรกุล  ต าแหน่ง   พนักงานราชการ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

 ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑)  ครสูอนประจ าชั้นอนุบาลปีที่  ๒/๓ 
 ๒)  รับผิดชอบงานเด็กพิเศษเรียนร่วม 
 ๓)  รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน 
 ๔)  เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 

๕) รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับปฐมวัย 
๖)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๑๓. นำงวัชรีรัตน์  สุทธิวำรี  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

 ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑)  ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๑ 
 ๒)  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 ๓)  รับผิดชอบงานกองทุนและสวัสดิการโรงเรียน 
 ๔)  รบัผิดชอบชุมนุมนักประดิษฐ์น้อย  ป.๑ – ป.๓ 
 ๕)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา  

๖)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
๘)  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
๑๔. นำงณัฐธยำน์  จันทะรัตน์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

 ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑)  ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๓  
 ๒)  รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียน 
 ๓)  รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
 ๔)  รับผิดชอบงานกองทุนและสวัสดิการโรงเรียน 
 ๕)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมคณิต  ป.๑ – ป.๓ 
 ๖)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 

๗)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
๙)  รับผิดชอบงานวิชาการ ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน 

 



 

 
๑๕. นำยภูธร  ค้ำพันธ ์ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

 ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑)  ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๑  
 ๒)  ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายเทคนิคและเครื่องเสียงของโรงเรียน 
 ๓)  รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์ 
 ๔)  รับผิดชอบชุมนุมดนตรี ชั้น ป.๑ – ป.๖ 

๕)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๖)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๑๖. นำงสำวนิตยำ  ชนะกุล ต าแหน่ง  ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ครปูระจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๒) เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 ๓)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๔)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑๗. นำงทิวำวรรณ  ทวีวัยชัยพล  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
๒) ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๓ 
๓) เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
๔) รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
๕) รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมหนูน้อยนักคิด  ป.๑ – ๓ 
๕)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๖)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑๘. นำงนวรัตน์  เข็มทอง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๒ 
๒) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 
๓) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม ก ไก่ ก กา 



 

๔) รับผิดชอบงานเลขานุการงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
๕) รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๖) เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๗) รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๑๙. นำงสำวพรรณงำม  ชำยหิน  ต าแหน่ง  ครชู านาญการ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๒) ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๒ 
๓) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมรักษ์ภาษาไทย ชั้น ป.๑ - ป.๓ 
๔) รับผิดชอบงานเด็กพิเศษเรียนร่วม  
๕) รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๖) รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๒๐. นำงวนิดำ  จันทร์มำลี  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๓ 
๒) รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) รับผิดชอบงานทะเบียน / สื่อ และงานพัสดุ 
๔) รับผิดชอบชุมนุมรักษ์ภาษาไทย ชั้น ป.๑ - ป.๓ 
๕)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๖)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๒๑. นำงอัมพร  อุ้มบุญ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
๒) ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔/๑ 
๓) หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
๔)  รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
๕)  รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน 
๖)  รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ 
๗)  ประธานโครงการอาหารกลางวัน 



 

๘)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
๙)  ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรียน 
๑๐)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๑๑)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑๒)  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 
๑๓)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๒๒. นำยฉัตรเพชร  สู่เสน    ต าแหน่ง  คร ูคศ.๑  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
  ปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๑)  ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
  ๒)  รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการต าแหน่งกรรมการ 

๓)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
๔)  รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๕)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 

  ๖)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
  

๒๓. นำงสำวอำรีวรรณ  ทองสุ  ต าแหน่ง คร ูคศ.๑  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔/๒ 
๒)  รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
๓)  รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ 
๔)  รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
๕)  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 
๖)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๗)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๒๔. นำงสุมิตรำ  ลิ้มสุวัฒน์   ต าแหน่ง  ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ  ป.๑ , ป.๔) 

๒)  ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
๓)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑ – ป.๓ 
๔)  รับผิดชอบงานทะเบียน / สื่อ และงานพัสดุ 
๕)   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษาศูนย์ (PEER Center) 



 

๖)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๗)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
๙)  ครผูู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๑๐) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 

 
๒๕. นำงจิรำนัน  สุขศรี  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ครูผู้สอนประจ าชั้น ป.๕/๓ 
๒) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
๓) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๔) รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
๕) รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  
๖) รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๗) รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
๙) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 

 
๒๖. นำยชัชวำล  ค้ำเพรำะ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

 ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑)  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒)  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓)  หัวหน้างานแนะแนว 
๔)  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 
๕)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมคณิตคิดสนุก ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
๖)  รับผิดชอบงานปัจฉิมนิเทศ 
๗)  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
๘)  ครูผู้รับผิดชอบดูแลห้อง e-Learning 
๙)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๑๐)  รับผิดชอบงานวิชาการเกี่ยวกับ ปพ.ต่างๆ ที่เก่ียวกับผลการเรียนหรือเอกสารอ้างอิงการศึกษา
เล่าเรียนของนักเรียน เช่น ปพ.๑ 
๑๑)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 



 

๒๗. นำงสำยทอง  ไชยำนุกูล   ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๒)  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓)  กรรมการบริหารงานวิชาการ 

๔)  รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน 
๕)  รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
๖)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
๗)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๘)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๒๘. นำยเฉลิมวิทย์  แสงสันต์   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)  
  ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
๒) รับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๓) รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมกีฬา ชั้น ป.๑ – ป.๓ 
๔) รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๒๙. นำงสำวภิญญ์ธนัท  ศรีค้ำ   ต าแหน่ง  ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

 ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑)  ครูผู้สอนสอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ 
 ๒)  รับผิดชอบงานห้องสมุด ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
 ๓)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน ชั้น ป.๔ - ป.๖ 
 ๔)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 

๕)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ / กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๖)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

 
๓๐. นำยวิชำญศักดิ์  กิ่งสกุล   ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
  ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒)  เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 
๓)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
๔)  ผู้รับผิดชอบระบบการตรวจสอบภายใน 



 

๕)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
๖)  รับผิดชอบงานฝ่ายพัสดุ 
๗)  กรรมการและเลขานุการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๗)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๘)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรมตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓๑. นำงสำวฉัตรฤดี  โคตรเจริญ  ต าแหน่ง  ครอัูตราจ้าง  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

 ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑)  ครปูระจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๒)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๓)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
๕)  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 
๖)  รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
๗)  รับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ , ๖ 

 
๓๒. นำงเพลินพิศ  โคตรเจรญิ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  Sp๒ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
  ปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๑)  ครผูู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
  ๒)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมนักประดิษฐ์น้อย ชั้น ป.๑ – ป.๓ 

๓)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๔)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ /กิจกรรม ตามที่เห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
  

๓๓. นำงล้ำไพ  ภูติยำ  ต าแหน่ง   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ    โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์   ป.๑ - ป.  ๖   
  ๒)  ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิเศษ 
  ๓)  รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา ชั้น ป.๔ – ป.๖ 
  ๔)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 

๕)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๖)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
๗)  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 
 



 

๓๔. นำงชำริณี   ศรีครำม   ต าแหน่ง  อัตราจ้างธุรการโรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
  ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  ท าหน้าที่ด้านการติดต่อ สื่อสารโต้ตอบหนังสือทุกประเภท 
๒)  ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓)  จัดท าเอกสารและบริการสารสนเทศข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
๔)  เป็นศูนย์กลางดูแลพัฒนา เก็บ รักษา เอกสารของโรงเรียน งานทะเบียนประวัติ  ข้อมูลครู  

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
๕) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา 
๖) เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๓๕. นำงสำววำรุณี  ทวีวัยชัยพล   ต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)  
  ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ครผูู้สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ 
๒) ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ 
๓) รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๓๖. นำยอุทิศ  จันทะรัตน์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑)  ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๓ , และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ 

 ๒)  รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
 ๓)  รับผิดชอบชุมนุมศิลปะไอเดีย ชั้น ป.๑ – ป.๖ 
 ๔)  หัวหน้างานข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียน 
 ๕)  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๖)  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 
 ๗)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 

๗)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓๗. นำงสำวคณิศร  ทบด้ำน  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) รับผิดชอบงานสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 ๒)  รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ , คอมพิวเตอร์ ๒ 



 

 ๓)  รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศโรงเรียน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
 ๔)  รับผิดชอบงานวิชาการเกี่ยวกับ ปพ.ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลการเรียนหรือเอกสารอ้างอิงการศึกษา 
               เล่าเรียนของนักเรียน เช่น ปพ.๑ 

๕)  รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกมาตรฐานในระดับประถมศึกษา 
๖)  รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๓๘. นำยแก้ว  บรรชิต   ต าแหน่ง ช่างไม้ชั้น ๔  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)  
  ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) จดัท าชั้นวางของและเก็บ จัดหา จัดสร้างวัสดุครุภัณฑ์ และซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ 
โครงสร้างด้วยไม้ 

๒) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายนิเทศและโครงสร้างด้วยไม้ 
๓) งานซ่อมบ ารุงโต๊ะ เก้าอ้ี ประตู หน้าต่าง อาคารเรียนอาคารประกอบและเครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ 
๔) งานไม้ทั่วไปในโรงเรียน 
๕) ดูแล ซ่อมแซม ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า ตลอดทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพดีและ 

พร้อมใช้การได้ 
๖)  ปิด–  เปิด ประตูเข้า – ออก ในบริเวณโรงเรียน 

๗)  ปิด – เปิด อาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๘)  ดูแลรักษาท าความสะอาด บริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไปทั้งด้านใน 

     และด้านนอกโรงเรียน 

๙)  ดูแลรักษาท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมให้สะอาดน่าใช้ 
๑๐)  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย 

๑๑)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๓๙. นำยบุญสนอง   แถวพันธ์  ต าแหน่ง นักการภารโรง  โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑)  ปิด–  เปิด ประตูเข้า – ออก ในบริเวณโรงเรียน 

๒)  ปิด – เปิด อาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๓)  ดูแลรักษาท าความสะอาด บริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไปทั้งด้านใน 

       และด้านนอกโรงเรียน 

๔)  ดูแลรักษาท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมให้สะอาดน่าใช้ 
๕)  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย 

๖)  ดูแล ซ่อมแซม ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า ตลอดทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพดีและ 

      พร้อมใช้การได้ 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



 

     ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   หากพบปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบทันที 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๒   เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 

     
            
                                                         (ลงชื่อ)       

                    (นายสุทิน  ไชยานุกูล) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


