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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 

   ข้อมูลพื้นฐาน 
                

  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  ตั้งอยู่ในเขตต าบลทุ่งกระบือ  เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอย่านตาขาว  
จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอย่านตาขาว ประมาณ ๕ กิโลเมตร  มีพื้นที่โรงเรียนประมาณ ๙๒ ไร ่
๒ งาน ๔๒.๗ ตารางวา  มีชุมชนอยู่โดยรอบ  มีประชากรประมาณ  ๗,๘๓๒  คน จ านวน  ๑,๘๗๒ ครัวเรือน  
อาชีพหลักของชุมชน คือ 
  ๑. อาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา  สวนปาล์ม  เลี้ยงสัตว์น้ าและประมงชายฝั่ง 
  ๒. อาชีพรับจ้าง  ท าสวน  และโรงงาน 
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  มีมัสยิด และวัดอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน  ท าให้ได้รับความร่วมมือ      
จากชุมชนเป็นอย่างดี   
 
   

ปรัชญา : 

สร้างช่ือด้านกีฬา  ก้าวหน้าวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม 

 
 

คติพจน์ : 

กยิราเจ  กยิรา  เถน˚  (ท าอะไร  ท าจริง) 

 

สถานที่ตั้ง  :  ๔๔  หมู่ ๑ เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  ๙๒๑๔๐ 

โทรศัพท์    :  ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๕ - ๗ 

โทรสาร      :  ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๖     

 เว็บไซต์  :  www.trss.ac.th      
 E-mail  address : trss_trangs@hotmail.co.th 

 

 

http://www.trss.ac.th/
mailto:trangs@hotmail.co.th
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ประวตัิและความเป็นมา 

กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๓  
เห็นชอบในหลักการประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาแบบเต็มรูปแบบโดยจัดตั้ง ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและฝึกสอนกีฬา  ในลักษณะโรงเรียนประจ า และต่อมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบ
ประหยัด ให้ด าเนินการให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลานามัยและฝึกกีฬา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนวิชา
สามัญให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาในลักษณะของโรงเรียนประจ า รวม ๑๐ แห่ง ในเขตการศึกษา           
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  เขตการศึกษา  ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

เขตการศึกษา  ๓  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตการศึกษา  ๕  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี
เขตการศึกษา  ๖  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
เขตการศึกษา  ๗  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
เขตการศึกษา  ๘  โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
เขตการศึกษา  ๙  โรงเรียนกฬีาจังหวัดขอนแก่น 
เขตการศึกษา ๑๐ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
เขตการศึกษา ๑๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
เขตการศึกษา ๑๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 ต่อมากรมพลศึกษา ได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด เพิ่มอีก ๒ แห่ง เพื่อให้ครบทุกเขต
การศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งโรงเรียนกีฬา
ในเขตการศึกษา ๑ ที่จังหวัดปทุมธานี และเขตการศึกษา ๔ ที่จังหวัดตรัง แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
และมาตรการลดขนาดส่วนราชการและไม่เพิ่มอัตราก าลังคน  กรมพลศึกษาจึงยังไม่สามารถด าเนินการเปิด
การเรียนการสอนแก่นักเรียนของโรงเรียนกีฬาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้ง ๒ แห่งได ้
 ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง  ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาให้กระจายทุกท้องถิ่นและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยในระยะเริ่มแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จะใช้พื้นที่ ทรัพยากร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง และงบประมาณในส่วนที่มีอยู่ของส านักพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ สนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
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 จากการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ถึงระดับช่วง
ชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖) โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นปีแรก        
ใน ๓ ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้เพิ่มกีฬายูโด และ ยิงปืน 
และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้เปิด ๓ ชนิดกีฬา คือ ฟุตซอล ยิงธนู และมวยไทยสมัครเล่น รวมเป็น ๘ ชนิดกีฬา  
โดยส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้แต่งตั้งให้  นายเอกสิทธิ์  อ้วนไตร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ ระดับ ๘ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ และจากนั้นได้มีค าสั่งสภาสถาบันการพลศึกษา แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปในปีการศึกษา 
๒๕๔๙ เปิดรับนักกีฬาเพิ่มอีก ๒ ชนิดกีฬา คือ ยิงปืน และยูโด ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนรวม ๕ ชนิดกีฬา  
ในช่วงเริ่มด าเนินการ ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนและสนามฝึกซ้อมจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ตรัง เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ถนนตรัง-ปะเหลียน ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  และย้ายที่ตั้งมายัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเลขที่ ๔๔ หมู่ ๑ ต าบลทุ่งกระบือ  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ต่อมา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับนักกีฬาเพิ่มอีก ๓ ชนิดกีฬา คือ มวยไทยสมัครเล่น 
ฟุตซอล และยิงธนู  ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนรวม ๘ ชนิดกีฬาคือ กรีฑา ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย
สมัครเล่น ฟุตซอล ยิงปนื ยูโด และยิงธนู   
 ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗  มกราคม  ๒๕๔๘ 
ถึงปัจจุบัน มีดังนี ้

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖    
นายเอกสิทธิ์  อ้วนไตร   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อ านวยการตามล าดับ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –  ๒๕๕๘    
นายณัฎฐวัฒน์  สุวรรณโฆษิต ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายพิสิฐ  ชาญรังษ ี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

 ปี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน    
นางละออศรี  ทิพย์แก้ว  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
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สถานที่ตั้ง 

 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง    

สังกัดสถาบันการพลศึกษา  กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔  
หมู่ ๑  เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ   อ าเภอ
ย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  
๙๒๑๔๐   
 

โทรศัพท์  ๐-๗๕๒๐-๔๗๑๕     โทรสาร ๐-๗๕๒๐-๔๗๑๖     
เว็บไซต์  www.trss.ac.th   E-mail  Address :  trss_trangs@hotmail.com 
 

ลักษณะสภาพภูมิศาสตร ์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งกระบือ เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอย่านตาขาว ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่โรงเรียนประมาณ ๙๒ ไร่ ๒ งาน 
๔๒.๗ ตารางวา มีชุมชนอยู่โดยรอบ มีประชากรประมาณ ๗,๘๓๒ คน จ านวน ๑,๘๗๒ ครัวเรือน อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ 

1. อาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม เลี้ยงสัตว์น้ าและประมงชายฝั่ง 
2. อาชีพรับจ้าง ท าสวน และโรงงาน  
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีมัสยิด และวัดอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนท าให้ได้รับความร่วมมือ

จากชุมชนเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trss.ac.th/
mailto:trangs@hotmail.com
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สภาพท าเลที่ตั้ง 

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบดังนี้ 
ด้านทิศเหนือ  ติดต่อกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตตรัง (ด้านหน้าโรงเรียน) 
ด้านทิศใต้    ติดต่อกับถนนสายนานิน 
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อชุมชนหมู่บ้านนานินและเทศบาลต าบลทุ่งกระบือ 
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับมสัยิดกลางจังหวัดตรัง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังตั้งอยู่เลขที่ 
44 หมู่ 1 ต าบลทุ่งกระบืออ าเภอย่าน
ตาขาว จังหวัดตรัง 92140  
 

ถนน 
ตรัง-ปะเหลียน 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ   โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

ชื่อภาษาอังกฤษ  TRANG  SPORTS  SCHOOL 
 

สังกัด 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่ตั้งปัจจุบนั 

 

๔๔  หมู่ที่ ๑  ต าบลทุ่งกระบือ  อ าเภอย่านตาขาว     
จังหวัดตรัง  ๙๒๑๔๐ 

โทรศัพท์  

 

๐๗๕ – ๒๐๔๗๑๕ , ๐๗๕ – ๒๐๔๗๑๗ 

โทรสาร 

 

๐๗๕ – ๒๐๔๗๑๖ 

Web site   

 

www.trss.ac.th 

E-mail address  

 

trss_trangs@hotmail.com 

คติพจน ์

 

กยิราเจ  กยิรา  เถน    “ท าอะไร  ท าจริง” 

ปรัชญาประจ าโรงเรยีน 

 

สร้างช่ือด้านกีฬา  ก้าวหน้าวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นคนดี
ของสังคม 

ธงประจ าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
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สีประจ าโรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง                                     สีประจ าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
                                    ประกอบด้วยสี  ๒ สี   
                                  ได้แก่  สีฟ้า และ สีขาว 
 
            สีฟ้า  เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และความ
เสียสละ เป็นพลังส าคัญในการต่อสู้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายด้วยความ
ถูกต้อง ยุติธรรม ไม่หวาดหว่ันต่อภัย และอันตรายทั้งปวง 
            สีขาว  เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ใน
หลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปนเป็นความบริสุทธิ์ พร้อมที่
จะพัฒนาขึ้นสู่ความดีเรื่อยๆ ไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
          ผู้อยู่ใต้ร่มฟูา – ขาว ย่อมมีความภมูิใจในเอกลักษณ์แห่ง
ตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน 
เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม
ด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือ
เกียรติยศและศักด์ิศรีของตน 

ตราประจ าโรงเรียน  
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   วิสัยทัศน ์
 

สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม   

สู่ประชาคมอาเซียน  
 

   พันธกิจ 
  

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเปน็เลิศด้านกีฬา 

 2. น าวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 3. จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลย ี

 5. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์

 6. อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

 
 

เป้าหมาย 
 

1. ผู้เรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและฝึกซ้อมกีฬา 

3. มีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการทางด้านกีฬา และสุขภาพแก่ชุมชน 

5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ สร้างชิ้นงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ต่าง ๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย มีความกตัญญูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีน้ าใจนักกีฬา 

8. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักความเป็นไทย อนุรักษ์ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬา 8 ชนิด

กีฬา คือ กรีฑา  ฟุตบอล  มวยไทย มวยสากล ฟุตซอล ยิงธนู  ยิงปืนและยูโด  สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถและได้เข้าร่วมการ

แข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยมีผลงานรางวัลติดอันดับ ๑ - ๕  และผู้ฝึกสอนจะอบรมสั่งสอนให้

นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย จนได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและทีมมารยาทยอดเยี่ยมอยู่เสมอ  

จึงก าหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า  “เก่งกีฬา  รักษาวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา” 

 

เอกลักษณข์องสถานศึกษา 
 

 เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องประกอบ

กับมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ฝึกซ้อมอีกทั้งมีผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละ

ชนิดกีฬาซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติจนเป็นที่กล่าวขานกันอยู่เสมอว่า

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง“เป็นแหล่งผลิตและพัฒนานักกีฬา” 
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๑๒ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบฝา่ยบริหาร 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 

 

นายปฐม  จันทะพา 
รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร 

นางรุจิรา  หยังหลัง 

หัวหน้างานสารบรรณ 

นางสาวจุฑารัตน์ สองสี 
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา 

 

นางสธุิรา แคลว่คลาอง 
งานการเงินและบญัช ี

นายวิชัยรัตน์ นาทุ่งนุ้ย 

หัวหน้างานยานพาหนะ 
นายนรวิตร์ มณีภักดี 

หัวหน้างานพัสดุ 

นางนงนุช ปานดว้ง 

หัวหน้างานบุคคลและ
สวัสดิการ 

นายนรวิตร์ มณีภักดี 
 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 

นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง 
หัวหน้างานอาคาร

สถานที่ 

นายวิชัย สรายุทธิพงทอง 
หัวหน้างานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์
หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์ 
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จ านวนบุคลากรฝ่ายบริหาร 

ตารางที่ ๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวน (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑. ข้าราชการ 

- ครู คศ.๓ 
    

 
๑ 

 
๑ 

- ครู คศ.๒     ๒ ๑ ๓ 

- ครู คศ.๑   ๕ 2 ๑  ๘ 
- ครผูู้ช่วย        

๒. พนักงานราชการ    ๒   ๒ 
๓. ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ๘ ๖ ๑๒ ๑๐   ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๘ ๖ ๑๗ ๑๔ ๔ ๑ ๕๐ 

ตารางที่ ๒ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามงาน 

ล าดับที ่ งาน 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
๑ สารบรรณ - ๒ ๒ 
๒ การเงินและบัญช ี - ๔ ๔ 
๓ พัสด ุ ๑ ๓ ๔ 
๔ อาคารสถานที่ ๑๑ ๗ ๑๘ 
๕ วางแผนและพัฒนา - ๒ ๒ 
๖ ยานพาหนะ ๒๐ - ๒๐ 
๗ บุคคลและสวัสดิการ - ๒ ๒ 
๘ ประชาสัมพันธ์ ๓ - ๓ 
๙ วิเทศสัมพันธ์ ๓ - ๓ 

๑๐ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓ ๑ ๔ 
รวมทั้งสิ้น ๔๑ ๒๑ ๖๒ 
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ประวัติการศึกษา  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ต าแหน่งการบริหาร/ 

ต าแหน่งการสอน 
วุฒ ิ

เริ่มท างาน ณ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

เรือเอกบุญพบ  ประพฤติ ครู อันดับ คศ.๓ 
รองผู้อ านวยการฯ 

ฝุายวิชาการ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

นายปฐม  จันทะพา ครู อันดับ คศ.๒ 
รองผู้อ านวยการฯ 

ฝุายบริหาร 
กศ.ม. พลศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงห์สุขุม ครู อันดับ คศ.๒ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

นายทิตทยา  ณ สมบัติ ครู อันดับ คศ.๑ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ 
ฝุายกจิการนักเรียน 

วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

สิบเอกเฉลิมพล  หนูหลง ครู อันดับ คศ.2 ผู้ฝึกสอนกฬีากรีฑา ศศ.ม.มวยไทยศึกษา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
นายวิชัย  สรายุทธิพงทอง ครู อันดับ คศ.๑ ผู้ฝึกสอนกฬีายงิปนื วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
นายวิชัยรัตน์  นาทุ่งนุ้ย ครู อันดับ คศ.๑ ผู้ฝึกสอนกฬีามวย วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง ครู อันดับ คศ.๑ ผู้ฝึกสอนกฬีาฟุตบอล วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
นางชุติกาญจน์  จันทะพา ครู อันดับ คศ.๑ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
นายสยาม  แสงจิตต์พันธุ์ ครู อันดับ คศ.๑ ครูผู้สอนวิชาศิลปะ คว.ม.เทคโนโลยีการศึกษา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
นายนรวิตร์  มณีภักดี ครู อันดับ คศ.๑ ครูผูส้อนวิชาภาษาตา่งประเทศ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
นางสาวจุฑารัตน์  สองสี ครู อันดับ คศ.๑ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา กศ.บ.สังคมศึกษา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บธ.บ. การบญัช ี ๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
นางกฤษณา  บุญยง พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
นายภาวิน พงศ์ภิรมย์พันธุ์ ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
นายถนัดกิจ  ฤทธิจอม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
นายยุทธชัย  บินหมูด ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
นายศุภโรจน์  มากเขียว ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
นายนพกรณ์  แคล่วคล่อง ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) พลศึกษา ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
นายชนะชน  ฤทธิเดช ผูเ้ชี่ยวชาญกีฬาฯ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) พลศึกษา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
นายอรรถชัย ประมวลศิลป์ ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกฬีามวยไทยฯ ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์) พลศึกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
นางสาวสุกัญญา  หล าโส๊ะ ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกฬีายูโด ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์) พลศึกษา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
นายสมเกียรติ  ทรงไทย ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนกฬีาฟุตซอล วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
นายชนินสสิทธิ์ อินทรวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฯ ผู้ฝึกสอนกฬีายงิธน ู น.บ. นิติศาสตร ์ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
นายศรราม  เจ้งฮ้อ ผูเ้ชี่ยวชาญกีฬาฯ ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) พลศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
นางสาวภัทรา  เพทาย ครผูู้สอน ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ศป.บ. ทัศนศิลป ์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
นายดนัยภัทร  เจะสา ครูผู้สอน ครูผู้สอนวิชาภาษาองักฤษ คบ. (ครุศาสตร์บณัฑิต) ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
นางสาวรัชนี  ไกรทอง พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปวส.บริการธุรกิจการบัญช ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
นางสุวัลย์วลีย์  บินหมูด พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ คบ. คอมพิวเตอร ์ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
นางรุจิรา  หยังหลัง พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ บธ.บ. การจัดการ ๒ ตุลาคม  ๒๕๔๙ 
นางวิไลวรรณ  อินเอียด พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บธ.บ. การบญัช ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



 
๑๕ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ต าแหน่งการบริหาร/ 

ต าแหน่งการสอน 
วุฒ ิ

เริ่มท างาน ณ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

นางนงนุช  ปานด้วง พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานบุคคลและสวัสดิการ บธ.บ. การจัดการ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 
นางสาวมัธณา  ศรีเกตุ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานประชาสมัพันธ ์ บธ.บ. การตลาด ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ 
นายนภนต์  พิมพ์ศรี พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงจุราภรณ์  อินทเรย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
นายอนุรักษ์  นวลแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถ ป.๖ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
นายอภิชัชต์  ยศชู พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถ ป.๖ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
นายบา  ไทรบุรี พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ป.๖ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
นายบูรณ์พิภพ  วงศ์ชู พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ปวส. ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
นายผิน  อ่อนสนิท พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 
นางสายหยุด อ่อนสนิท                                        พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
นายสงบ หยงสตาร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
นายบุญลือ บุญสิน พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
นายบุญสิน ปานแจ่ม พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
นางยาสะ  คงชาติ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
นางอรพรรณ  ก าแหงส้อง พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ม.๓ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
นางไกว้  หนูดี พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
นางสาวสมคิด  อาจเส็ม พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ม.๖ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
นางสาวชิสา  เพ็งเทพ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ป.๖ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
นางสาวเกสร  ชูบาล ผู้พิการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
๑๖ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานสารบรรณ 
 

  
 
 

 
 

     
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นางรุจริา  หยงัหลัง 

 

หัวหน้างานสารบรรณ 

นางสาวมัธณา  ศรีเกต ุ

 

ผู้ช่วยงานสารบรรณ 



 
๑๗ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานวางแผนและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจุฑารตัน์  สองส ี

 

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา 

นางชุติกาญจน์  จันทะพา 

 

ผู้ช่วยงานวางแผนและพัฒนา 



 
๑๘ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานการเงินและบัญชี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัชนี  ไกรทอง 

 

ผู้ช่วยงานการเงินและบญัช ี

นางวิไลวรรณ  อินเอียด 

 

ผู้ช่วยงานการเงินและบญัช ี

นางสุธริา  แคล่วคล่อง 

 

หัวหน้างานการเงนิและบัญชี 

นางมิณฐ์ณภัทร  สิงหส์ุขุม 

 

ผู้ช่วยงานการเงินและบญัช ี



 
๑๙ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สิบเอกเฉลิมพล  หนูหลง 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายวิชัยรัตน์  นาทุ่งนุ้ย 

 

หัวหน้างานยานพาหนะ 

เรือเอกบญุพบ  ประพฤต ิ

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายปฐม  จันทะพา 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายทิตทยา  ณ สมบัต ิ

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายวิชัย  สรายุทธิพงทอง 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายอุดมศักดิ์  แคล่วคล่อง 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายนรวิตร์  มณีภักดี 
 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 



 
๒๐ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภาวิน  พงศ์ภิรมย์พันธุ ์
 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายศุภโรจน์  มากเขียว 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายยุทธชัย  บินหมูด 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายนพกรณ์  แคล่วคล่อง 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายถนัดกิจ ฤทธิจอม  

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายพนมศักดิ์ ภูพันธ์ทวีพงศ์ 
 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 



 
๒๑ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชนินสสิทธิ์  อินทรวิเศษ 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายศรราม  เจ้งฮ้อ 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายชนะชน  ฤทธิเดช 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายอรรถชัย  ประมวลศิลป ์

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายสมเกียรต ิ ทองไทย 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 

นายอนรุักษ์  นวลแก้ว 

 

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ 



 
๒๒ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นายนรวิตร์  มณีภักด ี

 

หัวหน้างานพสัด ุ

นางสุวัลวลีย์  บินหมูด 

 

ผู้ช่วยงานพัสด ุ

นางสาวกฤษณา  เพ็จเซ่ง 

 

ผู้ช่วยงานพัสด ุ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุราภรณ์  อินทเรย ์

 

ผู้ช่วยงานพัสด ุ



 
๒๓ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานบุคคลและสวัสดิการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นางนงนุช  ปานด้วง 

 

หัวหน้างานบคุคลและสวัสดิการ 

นางสาวมัธณา  ศรีเกต ุ

 

ผู้ช่วยงานบุคคลและสวัสดกิาร 



 
๒๔ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานอาคารสถานที่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นายอุดมศักดิ์  แคล่วคล่อง 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นายนพกรณ์  แคล่วคล่อง 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ 

นายชนินสสิทธิ์  อินทรวิเศษ 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นายศรราม  เจ้งฮ้อ 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ 

นายผิน  อ่อนสนิท 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ 

นายสงบ  หยงสตาร ์

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นายบุญลือ  บุญสิทธิ ์
 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นายพนมศักดิ์ ภูพันธ์ทวีพงศ์ 
 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ 
 



 
๒๕ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญสิน  ปานแจ่ม 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ 

นางสายหยุด  อ่อนสนิท 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นางยาสะ  คงชาต ิ

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นางอรพรรณ  ก าแหงส้อง 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ 

นางไกว้  หนูด ี

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นางสาวชิสา  เพ็งเทพ 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่



 
๒๖ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

 

 

  

นายบา ไทรบรุี 
 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นางสาวสมคิด  อาจเส็ม 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นางสาวเกสร  ชูบาล 

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

นายบูรณพ์ิภพ วงค์ช ู

 

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่



 
๒๗ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 

 

  

นายวิชัย  สรายุทธิพงทอง 

 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาวภัทรา  เพทาย 

 

ผู้ช่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นายนภนต์  พิมพ์ศร ี

 

ผู้ช่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นายนรวิตร์  มณีภักด ี

 

ผู้ช่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 



 
๒๘ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ท าเนียบงานประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสยาม  แสงจิตต์พันธุ ์
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นายภาวิน  พงศ์ภิรมย์พันธุ ์
 

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ ์

นายนภนต์  พิมพ์ศร ี

 

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ ์



 
๒๙ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 
ท าเนียบงานวิเทศสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

นายนรวิตร์  มณีภักด ี

 

หัวหน้างานวเิทศสัมพันธ ์
 

นายนภนต์  พิมพ์ศร ี

 

ผู้ช่วยงานวเิทศสัมพันธ ์
 

นายดนัยภัทร  เจะสา 

 

ผู้ช่วยงานวเิทศสัมพันธ ์



 
๓๐ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๑ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ภาระงานสารบรรณ 
 
 

๑. จัดท าแผนงาน  โครงการเพ่ือเสนอขอก าหนดงบประมาณ 
๒. รับ  ส่ง  ร่าง  โต้ตอบ  และเสนอหนังสือ 
๓. เก็บรักษาเอกสาร  จัดระบบ  และท าลายเอกสารของทางราชการ 
๔. ตรวจสอบ  ติดตาม  ชี้แจงปัญหา  และใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
๕. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น  หรือผูท้ี่มาติดต่อราชการ 
๖. จัดท าแผนการปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

ภาระงานแผนและงบประมาณ 

 
๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  เพือ่เสนอขอก าหนดงบประมาณ 
๒. จัดท าแผนหลกัและปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนกีฬา 
๓. ประสานงานการปฏิบัติงานตามโครงการของจังหวัด  สถาบันการพลศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
๕. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน 
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ภาระงานการเงินและบัญชี 

 
๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  เพือ่เสนอขอก าหนดงบประมาณ 
๒. รับเงินบ ารุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการศกึษา  และเงินทั่ว ๆ ไป   

ได้แก่  เงินทุน  เงินบริจาค  เงินผลประโยชน์ต่างๆ  ของโรงเรียนกีฬา 
๓. จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
๔. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย 
๕. ติดตามเร่งรัดใบส าคัญจ่ายเงินและเร่งรัดเงินยืมทดรองจ่าย 
๖. ตรวจสอบสถานภาพการเงินของโรงเรียนกีฬาให้เป็นปัจจุบัน 
๗. ดูแลการเก็บรกัษาเงินตามอ านาจของโรงเรียนกีฬา 
๘. ให้ค าปรึกษาแก่ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
๙. จัดท ารายงานงบเดือน 
๑๐.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
๑๑.  ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ 
๑๒.  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนีเ้งินยืม   

  ๑๓.  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
  ๑๔.  จัดท าหนังสือรับรองเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้าง 

  ๑๕.  ลงบัญชแียกประเภทตามหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ให้ถกูต้อง 
  ๑๖.  จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
   ๑๗.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น 
  ๑๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ภาระงานยานพาหนะ 

 
๑. จัดท าแผนงาน  โครงการเพ่ือเสนอขอก าหนดงบประมาณ 
๒. จัดบริการยานพาหนะให้ข้าราชการ  และนกัเรียน 
๓. ดูแลซ่อมแซม  และตรวจสอบยานพาหนะให้ใช้งานได้เป็นปกต ิ
๔. เบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง  ต่อทะเบียนรถยนต์  ประกันภัย  ตลอดจนรวบรวมสถิติการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน 
๕. ประสานงานในการเสนอซ่อมยานพาหนะ 
๖. จัดท าสถิติการซ่อมและล้างอัดฉีดรถยนต์ตามระยะทางที่ก าหนด 
๗. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๘. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน 
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



 
๓๓ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ภาระงานพัสดุ 
 
 

๑. จัดท าแผนงาน  โครงการเพ่ือเสนอขอก าหนดงบประมาณ 
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสด ุ ครุภัณฑ์  ที่ดนิ  และสิ่งก่อสร้างด้วยเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
๓. ด าเนินการ  จัดท าทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ ์ จัดท าหมายเลขและเครื่องหมายครุภัณฑ์   
๔. ด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  ภายในโรงเรียนกีฬา 
๕. ให้บริการยืมและติดตาม  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์แก่บุคลากร  นักเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ 
๖. ด าเนินการตรวจสอบ  จัดท ารายงาน  จ าหน่ายพัสดุ  ครุภณัฑ์  ประจ าปตีามระเบียบส านัก

นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสด ุ
๗. จัดท า  และรวบรวมบัญชีต่าง ๆ  ได้แก่  รวบรวมสถิติการซื้อ  บญัชีรายช่ือผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  

บัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แบบมาตรฐานครุภัณฑ์   
  ๘.  จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 

  ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น 
๑๐.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

ภาระงานบุคคลและสวัสดิการ 
 
 

๑. จัดท าแผนงาน  โครงการเพ่ือน าเสนอขอก าหนดงบประมาณ   
๒. จัดท าบันทึกและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
๓. ควบคุม  ดูแล  การลา  การขาดราชการ  เก็บรวบรวมสถิติเวลาปฏิบัติราชการและใบลา

ประเภทต่าง ๆ 
๔. การด าเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
๕. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจ าป ี
๖. ประสานการท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและลูกจ้างประจ า  บันทึกการเปลี่ยนชื่อและ

นามสกุล 
๗. ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ในหน่วยงานเกี่ยวกับ 

กฎหมาย  และระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
๘. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อของข้าราชการ   
๙. ประสานงานเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรเขา้รับราชการ  และเป็นอาจารย์พิเศษ 
๑๐.   จัดเก็บและดแูล  รักษาค าสัง่ต่างๆ  ของบุคลากร 
๑๑.   ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการเงิน  กองทุนกู้ยืมของธนาคาร  และ   

  แหล่งเงินทุนกู้ยืมแก่ข้าราชการ  และลูกจา้งประจ า 
 ๑๒.  จัดสวัสดิการบ้านพักอาศัยแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ 
๑๓.  จัดสวสัดกิารร้านค้าแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 



 
๓๔ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

๑๔.  ด าเนินการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
๑๕.  ประสานงานและด าเนินการช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ  ของข้าราชการ  และลูกจ้างประจ า        
       ในโรงเรยีนกีฬา  ได้แก่  งานอุปสมบท  งานมงคลสมรส  งานฌาปนกิจ  และอื่นๆ 
16. จัดท าระเบียบวาระการประชุม  บันทกึการประชุม  และจัดเก็บเอกสารการประชุม 
17. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
18. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น 
19. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ภาระงานอาคารสถานที่ 

 
๑. จัดท าแผนงาน  โครงการเพ่ือเสนอก าหนดงบประมาณ 
๒. วางแผนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนกีฬา  ให้ถูกหลักสุขาภิบาล  

ได้แก่  การท าความสะอาด  ดูแลรักษา  ตกแต่ง  ปลูกต้นไม้  ฯลฯ 
๓. การจัดเตรียม  บ ารุงรักษาและให้บริการ  การใช้อาคารสถานที่และสนามโรงเรียนกีฬา 
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบงานก่อสร้าง   
๕. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน   
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ภาระงานเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงาน 

๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเว็บไซต์และจัดท าฐานข้อมูลของโรงเรียน 

๓. จัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

๔. จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ 

๕. ควบคุม  ดูแล  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ให้บริการข้อมลูสารสนเทศ 

๗. ให้บริการวัสดุ  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
๓๕ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ภาระงานประชาสัมพันธ์ 
 
 

๑. จัดท าแผนงาน  โครงการเพ่ือเสนอขอก าหนดงบประมาณ 
๒. ตรวจและรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกีฬาจากหนังสือพิมพ์  ข่าว แผ่นปลิว  หรือ

วารสาร     
๓. ให้บริการและเผยแพร่ข่าวสาร  ข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก 
๔. รวบรวมจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  และจัดท าหนังสือพิมพ์ ข่าว แผ่นปลิวและวารสาร 
๕. จัดท าป้ายประกาศกิจกรรมต่าง ๆ  ถ่ายภาพกิจกรรม  เก็บรวบรวมภาพและฟิล์มกิจกรรมตา่งๆ 
๖. ประสานงานกับชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ  สือ่มวลชนและฝ่ายต่าง ๆ  ในโรงเรียนกีฬาเพื่อ

ประชาสัมพันธ์      
๗. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ที่ผู้มาติดต่องานของโรงเรียนกีฬา 
๘. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

ภาระงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  เพือ่เสนอขอก าหนดงบประมาณ 
๒. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการความช่วยเหลือและโครงการความร่วมมือจาก

ต่างประเทศ 
๓. บริการข้อมูลทางการกีฬาระหว่างประเทศ 
๔. ประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรในโรงเรียนกีฬา 
๖. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน                                         
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
๓๖ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
๓๗ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร 
 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมตักบาตรยามเช้าหน้าโรงเรียน (จัดเตรียม
สถานที่ให้นักเรียนตักบาตร) 

๑๑ พ.ค.๖3 – ๓๐ ก.ย.๖4 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง    

๒. กิจกรรม English we can (จัดเตรียมสถานที่ให้
นักเรียนท ากิจกรรม) 

๑๑ พ.ค.๖3 – ๓๐ ก.ย.๖4 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง    

๓. กิจกรรมชุมนุม (จัดเตรียมสถานที่ให้นักเรียนท า
กิจกรรม) 

๑๑ พ.ค.๖3 – ๓๐ ก.ย.๖4 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง    

๔. กิจกรรมหนูรักห้องเรียน (จัดเตรียมสถานที่ให้
นักเรียนท ากิจกรรม) 

๑๑ พ.ค.๖3 – ๓๐ ก.ย.๖4 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง    

๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (จัดเตรียมสถานที่ให้
นักเรียนปลูกผัก ท าสวน) 

๑๑ พ.ค.๖3 – ๓๐ ก.ย.๖4 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง    

6. กิจกรรมเด็กดีศรีกีฬาตรัง (จัดเตรียมสถานที่ให้
นักเรียนท ากิจกรรม) 

๑๑ พ.ค.๖3 – ๓๐ ก.ย.๖4 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง 

7. รับ – ส่ง หนังสือ  เดือน พ.ค. 63 – พ.ค. 64 นางรุจิรา  หยังหลัง 
นางสาวมัธณา  ศรีเกต ุ

   

8. บริการถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 63 – พ.ค. 64 นางรุจิรา  หยังหลัง 
นางสาวมัธณา  ศรีเกต ุ

   

9. จ่ายหนังสือตามข้อสั่งการ เดือน พ.ค. 63 – พ.ค. 64 นางรุจิรา  หยังหลัง    

10. รับ – จ่าย พัสดุทางไปรษณีย ์ เดือน พ.ค. 63 – พ.ค. 64 นางสาวมัธณา  ศรีเกต ุ    

11. รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน เดือน พ.ค. 63 – พ.ค. 64 นางรุจิรา  หยังหลัง    

12. จัดเก็บรับ - ส่ง และเอกสารอื่นๆ เดือน พ.ค. 63 – พ.ค. 64 นางรุจิรา  หยังหลัง 
นางสาวมัธณา  ศรีเกต ุ

   

13. จัดท าค าของบประมาณของงาน เดือน ก.ค. 63 นางรุจิรา  หยังหลัง 
14. เปิดเรียนวันแรก 1 ก.ค. 63 นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์ 
15. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุงานบุคคลและสวัสดิการ 1 ก.ค. 6๓ – ๙ เม.ย.6๔ นางนงนุช  ปานด้วง    

16. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ (ครูสอนภาษาอังกฤษ) 

3 ก.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี

17. โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 3 ก.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
18. ประกาศรายช่ือ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน

จ้างเหมาบริการ (ครูสอนภาษาอังกฤษ) 
9 ก.ค. 63  นายนภนต์ พิมพ์ศร ี

19. กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 1๓ ก.ค. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    



 
๓๘ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

20. โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

16 ก.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี

21. ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดตรัง เข้ามาตรวจสอบ
มาตรการการป้องกันโรค COVID - ๑๙ 

22 ก.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี

22. ตรวจเช็คอุปกรณ์ส านักงาน เดือน ก.ค. 63, ม.ค. 64 นางรุจิรา  หยังหลัง 
23. วันพ่อแห่งชาติ (จัดเตรียมสถานที่ให้นักเรียนท า

กิจกรรม) 
28 ก.ค. 63 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง 

24. โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ๓๐ ก.ค. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    

25. ขออนุมัติเบิกวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดท าเอกสาร
ราชการ 

เดือน ส.ค. 63 นางรุจิรา  หยังหลัง 
   

26. กิจกรรมร่วมกนัปลูกต้นไม้ในคาบวิชาชุมนุม 5 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

27. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

12 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

28. วันแม่แห่งชาต ิ 12 ส.ค. 63 นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์    

29. โครงการวันไหว้คร ู 13 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

30. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์ 18 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

31. โครงการทักษะชีวิตและต่อต้านยาเสพติด 19 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

32. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู้มืออาชีพ PLC 22 ส.ค. 63 นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์    

33. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

24 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

34. กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 2๖ ส.ค. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    

35. ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข ในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงคด์้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไทย 

27 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

36. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ปีการศึกษา 2563  

27 – 31 ส.ค. 63 นางสาวจุฑารัตน์  สองส ี
   

37. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561 - 2565)  

27 ส.ค. – 1 ต.ค. 63 นางสาวจุฑารัตน์  สองส ี
   

38. บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลไพท์มิเตอร์รุน่อายุ ๑๘ 
ปี ร รกีฬาตรังพบ รร วิเชียรมาต ุ

28 ส.ค. 63 นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์    

39. โครงการคณิตพิชิตใจ 28 ส.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    



 
๓๙ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

40. 
 

ด าเนินการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน 
ส าเร็จรูปพร้อมบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ก.ย. 6๓  - ๓0 พ.ย. 6๓ นางกฤษณา บุญยง    

41. โครงการผลิตนวัตกรรมเพื่อกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 4 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

42. ประกาศรับสมัครครูผูส้อนวิชาภาษาไทย  
วิชาสังคม วิชาภาษาอังกฤษ และผู้ฝึกสอนกฬีากรีฑา 
ประเภทลาน 

7 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

43. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง่สงศึกษาดูงาน 10 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

44. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ 

11 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

45. โครงการประชุมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ครั้ง
ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

13 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

46. สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 

21 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

47. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

21 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

48. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ 

23 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

49. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

25 ก.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

50. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

1 – 31 ต.ค. 63 นางสาวจุฑารัตน์  สองส ี
   

51. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 1 – 31 ต.ค. 63 นางชุติกาญจน์  จันทะพา    

52. จัดซื้อวัสดุใช้ในงานวางแผนและพัฒนา 1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64 นางสาวจุฑารัตน์  สองส ี    

53. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ า 
ปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือน 

1 ต.ค. 63 – 31 ก.ย. 64 นางสาวจุฑารัตน์  สองส ี
   

54. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเงินงบประมาณรายจ่าย 
และเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

1 ต.ค. 6๓ -  30 ก.ย. 6๔ นายนรวิตร์  มณีภักด ี
นางกฤษณา  บุญยง 

ว่าที่ร.ต.หญิงจุราภรณ์  บุญศรี 

   

55. จัดท ารายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 256๔ 

1 ต.ค. 6๓  - 30 ต.ค. 6๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงจุราภรณ์  บุญศรี    

56. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเงินงบประมาณรายจ่าย 
และเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 256๔ 

1 ต.ค. 6๓ – 30 ก.ย. 6๔ นายนรวิตร์  มณีภักด ี
นางกฤษณา  บุญยง 
ว่าที่ร.ต.หญิงจุราภรณ์  บุญศรี 

   

57. นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น เข้าพบผอ.ก่อนเดินทาง
ไปเก็บตัวฝึกซ้อม 

8 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

 



 
๔๐ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

58. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ต าแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย และ 
พนักงานขับรถ 

8 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
 

   

59. ประชุมข้าราชการ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

12 ต.ค.63 นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์    

60. โครงการประกวดโครงงานของนักเรียน 12 ต.ค.63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

61. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพธิีน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

13 ต.ค.63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

62. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ 15 ต.ค. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    

63. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 18 ต.ค. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    

64. ประกาศ รับสมัครบุคลากรครูโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

19 ต.ค.63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

65. กิจกรรมประชุมประจ าเดือน ๒๐ ต.ค. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    

66. ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.ณรงค์ โสภารัตน์  
รับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

20 ต.ค.63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

67. โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ ๒๕๖๓ 21 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

68. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถ 

22 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

69. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช  23 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

70. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ต าแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย และ
คณิตศาสตร ์

26 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

71. สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์นักเรียนทุ่งสง
เกมส์" The 1st thungsong southern games for 
Athletics Championships 2020 

27 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

72. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ 

28 ต.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

73. ด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
นักเรียนส าเร็จรูปพร้อมบริการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding ) 

1 พ.ย. 6๓ – ๓๑ มี.ค. 6๔ นางกฤษณา บุญยง    

74. ประมวลภาพการแข่งขันมวยไทย-มวยสากล
สมัครเล่น "ทุ่งกระบือคัพ" ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

8 พ.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    



 
๔๑ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

75. รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ที่ ๒๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

23 พ.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

76. ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ ต าแหน่งครูสอนวิชาเทคโนโลย ี

24 พ.ย. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

77. ด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาปีน   
หน้าผา จ านวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

25 พ.ย. 63 – 7 พ.ย.64 ว่าที่ ร.ต.หญิงจุราภรณ์  บุญศรี    

78. โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ 2๖ พ.ย. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    

79. ด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ
ปรับปรุงอาคารเรียน จ านวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

26 พ.ย.63 – 15 พ.ค.64 นางกฤษณา บุญยง    

80. สรุปผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพล
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 30 พ.ย. 63  นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

81. สรุปผลการแข่งขันกีฬายิงธนูรายการ Navy Archery 
Open ครั้งที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 30 พ.ย. 63  นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

82. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

1 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

83. ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งครูสอนวิชา
เทคโนโลย ี

1 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

๘4. กิจกรรม O net (จัดเตรียมสถานที่ให้นักเรียนท า
กิจกรรม) 

1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง    

85. กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 2 ธ.ค. 6๓ นางนงนุช  ปานด้วง    

86. วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63 นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์    

87. จัดซื้อครุภัณฑก์ารศึกษา รายการชุดอุปกรณ์กีฬายูโด 
จ านวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

8 ธ.ค. 63  - 21 ธ.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.หญิงจุราภรณ์  บุญศรี    

88. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

9 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

89. จัดซื้อครุภัณฑก์ารศึกษา รายการเครื่องกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า จ านวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

9 ธ.ค. 63 – 23 ธ.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.หญิงจุราภรณ์  บุญศรี    

90. ประชุมชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

13 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

91. สรุปผลการแข่งขันรายการแข่งขันกีฬากรีฑา ชิง
แชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 
๖๖ พ.ศ.๒๕๖๓ 

14 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    



 
๔๒ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

92. ด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ
ปรับปรุงทางเดินพร้อมหลังคาคลุม จ านวน 1 แห่ง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

15 ธ.ค.63 – 10 พ.ค.64 นางกฤษณา บุญยง    

93. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ให้ความรู้กับ
นักเรียนเก่ียวกับจุดเส่ียง และพ้ืนท่ีต่างๆของโรค 
COVID-๑๙ 

23 ธ.ค. 63 นายสยาม แสงจิตต์พันธุ์    

94. ประกาศรับสมัครการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖4 

23 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

95. กิจกรรมวันครสิต์มาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

96. รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.๑ 
และ ม.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

25 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

97. โครงการประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง (จัดเตรียม
สถานที่ให้นักเรียนท ากิจกรรม) 

26 ธ.ค.63, 12 พ.ค.64 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง 
   

98. แต่งต้ังข้าราชการและบุคลากรให้มีหน้าที่ในการ
ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตาม
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ 

30 ธ.ค. 63 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี

99. จัดซื้อครุภัณฑก์ารศึกษา จ านวน ๓ รายการ           
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

30 ธ.ค. 6๓ – 4 ก.พ. 64 นางกฤษณา บุญยง 

100. ขออนุมัติเบิกวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดท าเอกสาร
ราชการ 

เดือน ม.ค. 64 นางรุจิรา  หยังหลัง 
   

101. อัพเดทรหัสชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 5 ม.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

102. แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรยีนใหม่ (ออนไลน์) 8 ม.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

103. กิจกรรมประชุมประจ าเดือน ๑1 ม.ค. 6๔ นางนงนุช  ปานด้วง    

104. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 29 ม.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

105. ออกแนะแนวนักเรียนการศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง ระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 

3 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

106. กิจกรรมการทดสอบการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตร
นาร ี

4 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

107. วันมาฆบูชา (จัดเตรียมสถานที่ให้นักเรียนท ากิจกรรม
นอกสถานที)่ 

8 ก.พ. 64 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง 
   

108. กิจกรรมประชุมประจ าเดือน ๙ ก.พ. 6๔ นางนงนุช  ปานด้วง    

109. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าในโรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง ภาคปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖
4 

10 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    



 
๔๓ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

110. รับสมัครนักเรยีนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ภาค
ปฎิบัติ 

13 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
   

112. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ มีสิทธิ
เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน 

17 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

113. กิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือ-เนตรนาร ี 19 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

114. โครงการค่ายลูกเสือพักแรมคืน (จัดเตรียมสถานที่ให้
นักเรียนท ากิจกรรมนอกสถานท่ี) 

20 – 22 ก.พ. 64 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง 
   

115. กิจกรรมเลือกตั้งสภาส่งเสริมประชาธิปไตย 
(จัดเตรียมสถานที่ให้นักเรียนท ากิจกรรม) 

21 ก.พ. 64 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง 
   

116. ประชุมติดตามตรวจเยี่ยมเพื่อการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-๑๙)ใน
สถานศึกษา และสถานประกอบการณ์ 

26 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

117. กิจกรรมสวดมนต์ถวายสังฆทาน และกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน ์

26 ก.พ. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

118. ด าเนินการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน 
ส าเร็จรูปพร้อมบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ มี.ค. 6๔ - ๓๐ เม.ย.6๔ นางกฤษณา บุญยง    

119. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธ์ิเข้าเรียน
ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

5 มี.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

120. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสทิธิ์เข้า
เรียนในโรงเรียนกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

5 มี.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

121. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑๘ มี.ค. 6๔ นางนงนุช  ปานด้วง    

122. กิจกรรมประชุมประจ าเดือน ๑๙ มี.ค. 6๔ นางนงนุช  ปานด้วง    

123. น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมรณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

22 มี.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

124. ร่วมด าเนินงานในการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ป ีSDN FUTSAL NO-L 
CUP 2021 Inspired by Thai PBS 

23 มี.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

125. การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน 27 มี.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

126. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง นายวิชัยรัตน์ นาทุ่งนุ้ย ที่ได้รับรางวัลสุวรรณ
หงส์ทองค า 

1 เม.ย. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

127. ด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
นักเรียนส าเร็จรูปพร้อมบริการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding ) 

๑ เม.ย.6๔ – 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางกฤษณา บุญยง    

 

 



 
๔๔ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

128. ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2 เม.ย.6๔ นายนภนต์ พิมพ์ศร ี
   

129. โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖3 5 เม.ย.6๔ นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

130. ประชุมเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

6 เม.ย.6๔ นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

131. ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เลื่อนการเปิดภาค
เรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

20 มี.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

132. แจ้งให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังทุกระดับชั้น 
กลับเข้าหอพักโรงเรียน 

4 พ.ค. 64 นายนภนต์ พิมพ์ศร ี    

133. - ส่งรายละเอียดเงินเดือนข้าราชการ 
- รับใบแจ้งหนีค้่าใช้จ่าย 

1 - 8 ของทุกเดือน นางสุธิรา  แคล่วคล่อง    

134. - ส่งรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือ 
- งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- เปิดเผยงบสู่สาธารณะ 
- การจัดส่งงบทดลอง 

1 - 15 ของทุกเดือน นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงหส์ุขุม 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 
นางวิไลวรรณ  อินเอียด 

   

135. - ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายคู่ค้า 
- วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย
ประเภทต่างๆ 

1 - 20 ของทุกเดือน นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงหส์ุขุม 
นางสาวรัชนี  ไกรทอง 
นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

136. - จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าเดือน, ค่าสาธารณูปโภค 21 - สิ้นเดือนของทุกเดือน นางสุธิรา  แคล่วคล่อง    

137. - จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณ  
ด าเนินการด้านการเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษา  
การน าฝาก  การน าเงินส่งคลัง การถอนเงินและการ
โอนเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน
การคลังภาครัฐ 
-  จัดท าเอกสารการยืมเงิน การล้างเงินยืม 
ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินและล้างเงินยืม 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินอุดหนนุงบประมาณ 
- จัดท าทะเบียนคุมรายการขอเบิกจ่ายเงินประเภท
ต่างๆ 
- จัดท าเบิกเกนิส่งคืน การน าส่งรายได้แผ่นดิน เงิน
ฝากคลัง 

1 - 30 ของทุกเดือน นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงหส์ุขุม 
นางสาวรัชนี  ไกรทอง 
นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   



 
๔๕ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 - จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
- จัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
- ลงบัญชีในสมุดเงินสด ตรวจสอบใบส าคญัจ่ายให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
- ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในหนว่ยงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     

137. - จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณ  
ด าเนินการด้านการเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษา  
การน าฝาก  การน าเงินส่งคลัง การถอนเงินและการ
โอนเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน
การคลังภาครัฐ 
-  จัดท าเอกสารการยืมเงิน การล้างเงินยืม 
ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินและล้างเงินยืม 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณ 
- จัดท าทะเบียนคุมรายการขอเบิกจ่ายเงินประเภท
ต่างๆ 
- จัดท าเบิกเกนิส่งคืน การน าส่งรายได้แผ่นดิน เงิน
ฝากคลัง 
- จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
- จัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
- ลงบัญชีในสมุดเงินสด ตรวจสอบใบส าคญัจ่ายให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
- ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในหนว่ยงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

1 - 30 ของทุกเดือน นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงหส์ุขุม 
นางสาวรัชนี  ไกรทอง 
นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

138. - รายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ช าระของส่วนราชการ ประจ าไตรมาสที่ 1 

15 ม.ค. ของทุกปี นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

139. - แบบรายงานผลการตรวจขอ้มูลบัญชีของหน่วย
เบิกจ่ายภายในจังหวัด ไตรมาสที่ 1 

30 ม.ค. ของทุกปี นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

140. - รายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ช าระของส่วนราชการ ประจ าไตรมาสที่ 2 

15 เม.ย. ของทุกปี นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงหส์ุขุม 
นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

 



 
๔๖ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

141. - แบบรายงานผลการตรวจขอ้มูลบัญชีของหน่วย
เบิกจ่ายภายในจังหวัด ไตรมาสที่ 2 

30 เม.ย. ของทุกปี นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

142. - รายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ช าระของส่วนราชการ ประจ าไตรมาสที่ 3 

15 ก.ค. ของทุกปี นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

143. - แบบรายงานผลการตรวจขอ้มูลบัญชีของหน่วย
เบิกจ่ายภายในจังหวัด ไตรมาสที ่3 

30 ก.ค. ของทุกปี นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

144. - สรุปรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
- สรุปรายงานลูกหนี้ค้างช าระ 
- สรุปการท าทะเบียนคุมรายการขอเบิกจ่ายประเภท
ต่างๆ 
- สรุปเอกสารเบิกเกินส่งคืน, น าส่งรายได้แผ่นดิน, 
เงินฝากคลัง 
- ตรวจสอบงบทดลองประจ าปีให้ถูกต้องครบถ้วน 
- ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน 
- สรุปการเบิกจ่ายเช็คเงินในงบประมาณ, เงินนอก
งบประมาณ, เงินอุดหนุนงบประมาณ 
- เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการ
ตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

30 ก.ย. ทุกป ี นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงหส์ุขุม 
นางสาวรัชนี  ไกรทอง 
นางวิไลวรรณ  อินเอียด 
นางสุธิรา  แคล่วคล่อง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๗ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
๔๘ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

โครงการฝ่ายบริหาร 

 

ล าดบั
ที ่

วันที่จัดโครงการ โครงการ 

๑. 10 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. 14 – 16 ก.ย. 63 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๙ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

 

 

 

  



 
๕๐ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
๕๑ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
๕๒ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

 

 

 

  



 
๕๓ สารสนเทศฝุายบริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 


