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แผนภูมิการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                            โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายด ารงค์  ตุลาสืบ 

งานส านักงานกลุม่บริหารงานทั่วไป 
นางสายสมร  จิตต้ัง 

งานอนามัยและโภชนาการ/ชุมชนสัมพนัธ ์
นางสาวณภัทร  ตนภู 

งานประชาสัมพันธ ์
นายพร้อมพงษ์  สะสม 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายสากล  คิดอ่าน 

งานธนาคาร/งานปฏิคม 
นางกานต์รวี  ค าพันธ์ 

งานอาคารสถานที่ 
นายพัทธพงศ์  พรมชัย 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 
นายพิชิต  พลหาญ 

งานบริหารจัดการน้ าด่ืม 
นายธิษณ์  ปวงแก้ว 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายกฤติน  พันธุระ 
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บัญชีรายช่ือแนบท้าย ค าสั่งโรงเรียนวังเหนือวิทยา ที่ 19/2565 
เรื่อง  มอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   นายกฤติน  พันธุระ     ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายสากล  คิดอ่าน       ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุม่บริหารงานทั่วไป 
3. ส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

3.1 นางสายสมร  จิตตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
3.2. นางสาวณภัทร  ตนภ ู ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน  
3.3 นางกานต์รวี  ค าพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

4. งานอนามัยและโภชนาการ 
4.1. นางสาวณภัทร  ตนภ ู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
4.2. นางกรรณิการ์  สมมี ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
4.3. นางสาวจุฑาภรณ์  ลาภใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

5. งานประชาสัมพันธ์ 
5.1. นายพร้อมพงษ์  สะสม ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
5.2. นายอภิชาต  ดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
5.3. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
5.4  นางสุพรรษา  ติบปาละวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
5.5 นายจิราวุฒิ     วงค์พระครู ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

6. งานปฏิคม 
6.1. นางกานต์รวี  ค าพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
6.2. นางสายสมร  จิตตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
6.3 นางกรรณิการ์  สมมี ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน  
6.4. ลูกจ้างชั่วคราวแม่บ้านประจ าอาคาร ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

7. งานชุมชนสัมพันธ์ 
7.1. นางสาวณภัทร  ตนภ ู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
7.2 นางกานต์รวี  ค าพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
7.3. นายพิชิต  พลหาญ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
7.4. นางกรรณิการ์  สมมี ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
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8. งานธนาคารโรงเรียน 
8.1. นางกานต์รวี  ค าพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
8.2. นางกรรณิการ์  สมมี ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

9. งานอาคารสถานที่ 
 นายพัทธพงศ์  พรมชัย ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
9.1. งานพัฒนาอาคารสถานที่และเวรรักษาการณ์ 

9.1.1. นายเรวัต  เสียงโต ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.1.2. นายพัทธพงศ์  พรมชัย ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.1.3. นายภูวดล    หลักฐาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.1.4. นางสายสมร   จิตตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.1.5. ลูกจ้างประจ า ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.1.6. ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.1.7. ลูกจ้างชั่วคราวแม่บ้านประจ าอาคาร ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.1.8. ครูที่เป็นหัวหน้าทุกอาคาร ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

9.2. งานเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
9.2.1 นายเรวัต  เสียงโต ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.2.2 นายกฤษณพันธุ์  พูลสุข ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
9.2.3 นางสายสมร จิตตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

10. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
    10.1 นายพิชิต  พลหาญ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
    10.2 นายพัทธพงศ์  พรมชัย ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
    10.3 นายกฤษณพันธุ์  พูลสุข ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
    10.4 นายภูวดล  หลักฐาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

11. งานบริหารจัดการน้ าดื่ม 
   11.1. นายธิษณ์  ปวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
   11.2. นางสายสมร  จิตตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 
   11.3 นายพัทธพงศ์  พรมชัย ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน 

 
 
 


