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คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ
ที่ 543/ ๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนสนับสนุนกำรสอนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
________________________________________

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีการจัดโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจาย
อานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๙ กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไป
ยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง และตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษาเป็นไปตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกิดความคล่องตั ว
และมีศักยภาพเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนจึงกาหนดภารกิจให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบงานให้ขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ
จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ปฏิบัติหน้าที่ ประจาปีการศึกษา ๒๕61 เป็นต้นไป ดังนี้

ภารกิจตามขอบข่าย/…..
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ภำรกิจตำมขอบข่ำยกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นำยเชษฐ สำลีพนั ธ์

- สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนเวียงสระ
- เครือข่ำยผู้ปกครองและครู
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
คณะกรรมกำรอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์

ปฏิบัติหน้ำทีผ่ ู้ช่วย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มบริหำรวิชำกำร
นำงวรัญญำ บุญเกลี้ยง

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มบริหำรบุคคล
นำงจันทนี รักษ์ธรรม

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
นำงนฤดี ตุลำรักษ์

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
นำยประเสริฐ ปลอดรัตน์

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มบริหำรทั่วไป
นำยเลิศศักดิ์ เผือกเดช

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียนด้านบุคลากร แผนงานและงบประมาณ วิชาการ
กิจการนักเรียน และด้านบริหารทั่วไป
4. กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
7. ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย
1. นายเชษฐ สาลีพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนี รักษ์ธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
4. นางนฤดี ตุลารักษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
5. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
กรรมการ
6. นางวรัญญา บุญเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ
โครงสร้าง/…..
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โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
คณะกรรมกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
ประกอบด้วย
1. นางวรัญญา บุญเกลี้ยง
2. นางอาทิตยา ดวงมณี
3. นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี
4. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม
5. นางธิวาวรรณ บัวแก้ว
6. นางสาวมัณฑนา อินทร์คา
7. นายสุริยัน พรหมพันธุ์
8. นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง
9. นายสันติชูชัย ชานาญ
10. นางสาวเกศศิริน เดชเดโช
11. นางสาวมาริสา สวัสดิ์พันธ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลในการบริหารงาน กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดวางตัวบุคลากรเพื่อให้
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้าง ดังนี้
๑. งำนสำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
บทบำทและหน้ำที่
๑. สารวจความต้องการจาเป็นของกลุ่มงานวิชาการ
๒. จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวก ในการบริหารด้านวิชาการ
๓. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน
๔. ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุน และอานวยความสะดวกในการปฏิบั ติงานของบุคลากรในด้าน
ต่าง ๆ
๕. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การสนับสนุน และอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้
มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๖. รับ – ส่งหนังสือและเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. ลงทะเบียนและทาทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง หนังสือราชการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
๘. เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบริหารวิชาการ
๙. บันทึกและจัดทารายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการ
๑๐. จัดทาระบบสารสนเทศกลุ่มงานวิชาการอย่างเป็นระบบ
๑๑. จัดทาพรรณนางานวิชาการ
๑๒. ประเมินผลการดาเนินงานทางด้านวิชาการ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๑๓. จัดทาแผนงบประมาณของกลุ่มบริหารวิชาการ
14. จัดทาแผนปฏิบัติ/…..
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๑๔. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ร่วมกับงานนโยบายและแผนงานของโรงเรียน
๑๕. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
๑๖. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/ โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
๑๗. ตรวจสอบและติดตามให้แต่ละงานของกลุ่มบริหารวิชาการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้งบประมาณ เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
๑๘. ประสานงานและสนั บ สนุ น งานประเมินคุ ณภาพภายในและภายนอกสถานศึก ษา เพื่ อเข้า สู่
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
๑๙. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒๐. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน (มาเรียน/ขาด/ลา/หนีเรียน)
๒๑. วางแผนการดาเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหาร
วิชาการ หัวหน้าระดับ ทะเบียนระดับและครูที่ปรึกษา
๒๒. เตรียมเอกสารประกอบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒๓. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
๒๔. สรุปรายงานการดาเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๒๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี
หัวหน้า
๒. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม
ผู้ช่วย
๓. นางสาวมัณฑนา อินทร์คา
ผู้ช่วย
๔. นางธิวาวรรณ บัวแก้ว
ผู้ช่วย
๕. นายสุริยัน พรหมพันธุ์
ผู้ช่วย
๖. นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง
ผู้ช่วย
๗. นางสาวเกศศิริน เดชเดโช
ผู้ช่วย
๘. นางสาวมาริสา สวัสดิ์พันธ์
ผู้ช่วย
๒. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
๑. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ อกสารหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กาหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ดูแลการนาหลักสูตร/…..
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๔. ดูแลการนาหลั กสู ตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริห ารจัดการหลักสูตรให้
เหมาะสม
๕. นิเทศการใช้หลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๖. ติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร
๗. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
๘. สรุปรายงานการดาเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีกาศึกษา
๙. วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
๑๐. จัดทาคู่มือการบริ หารหลั กสูตรและงานวิช าการของสถานศึกษา นิเทศ กากับติดตามให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
และการแนะแนวให้ ส อดคล้ องและเป็นและเป็นไปตามมาตรฐานหลั ก สู ตรการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ การวั ดและประเมิ นผลและการแนะแนวให้ เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการ
ดาเนินการหลักสูตร
๑๒. ประสานความร่วมมือกับบุคคลหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๑๓. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และ
นาข้อมูลป้ อนกลับ จากฝ่ ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลั กสู ตรของ
สถานศึกษา
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวมัณฑนา อินทร์คา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
๒. นางสาวมนปริยา ราชรักษ์
งานพัฒนาหลักสูตร
๓. งานพัฒนาหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ
๓. งำนสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3.1 งำนสำระกำรเรียนรู้
บทบำทและหน้ำที่
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
๒. สนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุ ก ต์ใ ช้ ความรู้ เพื่ อ ป้อ งกัน และแก้ปั ญหา การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จ ริ งและ
ปฏิบัติการจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสานความรู้ต่าง ๆ ให้
สมดุลกัน ปลุ กฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการ/.....
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ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
๓. จัดให้มีนิเทศการการเรีย นการสอนแก่ครูในกลุ่ มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่ว มมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่
ร่วมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม
๕. สรุปรายงานการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๖. การจัดทาโครงสร้างการบริหาร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๗. การจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศ แผนงานและโครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๘. การดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านคิด
วิเคราะห์ เขียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๙. ดู แ ลการจั ด ตารางสอนและตารางเรี ย น จ านวนชั่ ว โมงการสอนของครู ต ามกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
๑๐. ดูแลการจัดกลุ่มการเรียนตามรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของนักเรียนรวมทั้งการจัดกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๑. ดูแลการจัดการการเรียนการสอนแทน หากมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดไม่สามารถจัดสอนแทน
ได้ ให้พิจารณาครูเข้าสอนแทนตามที่เห็นสมควร
๑๒. ดูแ ลการจั ดสอนซ่อ มเสริ ม และประสานงานกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ใ นการจั ดครู เ ข้า สอน
ซ่อมเสริม
๑๓. สรุปรายงานการดาเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา และการนาไปวางแผนการพัฒนาในปี
ต่อไป
๑๔. การจัดทาแผนงาน/ โครงการของการจัดการเรียนการสอน
๑๕. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
บทบำทและหน้ำที่
๑. ทาหน้าที่กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
นโยบาย
๒. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด
๓. กากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนงาน/โครงการ และจัดทาสรุปรายงาน
ผลเสนอต่อสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินการของกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมข้อเสนอแนะ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
๖. มีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ให้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
7. จัดกิจกรรมลูกเสือ/…..
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๗. จัดกิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด/ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๘. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ ชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ส่งเสริ มให้ ครู ประยุ กต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ วัฒ นธรรม/ หลั กคาสอนทางศาสนาในการ
จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. น าผลการติ ด ตามมาปรั บ ปรุ ง / พั ฒ นากิ จ กรรมนั ก เรี ย นและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางอาทิตยา ดวงมณี
หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองสกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
๖. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๗. นางกนกวรรณ ตั้งฐานานุศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๘. นางสาวสุวิภา ไกรวัฒนพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
๙. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
๑๐. นายเอกพจน์ แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
๑๑. นายวันชัย ตรีสงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๑๒. นางจิราพร เจริญผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
๑๓. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี
๑๔. นางสาวภัทรศยา รัตนบัณฑิต
หัวหน้าโครงการพิเศษครูจีน
๔. งำนพัฒนำบุคลำกรและนิเทศกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดระบบนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2. ดาเนิ น การนิ เ ทศวิ ช าการ และการเรีย นการสอนในรู ป แบบหลากหลาย และเหมาะสมกั บ
สถานศึกษา
3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพั ฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษา หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
6. สรุปรายงานการ/…..
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7. สรุปรายงานการดาเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
8. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงเรื่องใหม่ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใหม่ๆ ที่
ครูต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. จัดให้มีการศึกษาดูงาน ดูนิทรรศการผลงานของครู
10. จัดให้มีการสังเกตการสอนในห้องเรียน
11. จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียน เยี่ยมกลุ่มสาระฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในองค์กร
12. จัดให้มีการให้คาปรึกษาแนะนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แก่คณะครู
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสันติชูชัย ชานาญ
๒. นางจานัญ คุตกาล
๓. นายวันชัย ตรีสงค์
๔. นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี
๕. นางเปรมทิพย์ รัตนคม
๖. นางพรทิพย์ ทองตาลึง
๗. นางจิราพร เจริญผล
๘. นางสาวสมทรง อาไพเมือง
๙. นางสุชญา เทือกสุบรรณ
๑๐. นางสาวอรสุมา ขานทอง

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
รองหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการศึกษา

๕. งำนทะเบียนและเทียบโอน
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ ให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
2. จัดเตรียม จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และจัดทาทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบ
ง่าย (ปพ. ๑, ปพ. ๒, ปพ. ๓, ปพ. ๔, ปพ. ๕, ปพ. ๖, ปพ. ๗)
3. จัดทาข้อมูลนักเรียน ครู รายวิชา รหัสวิชา ในโปรแกรม Student
4. จัดทารายงานข้อมูลนักเรียน ย้ายเข้าย้ายออก ออกกลางคัน
5. จัดทาแผน/ โครงการ/ ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน
6. จัดทาฟอร์มคาร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียนนักเรียน
7. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานทะเบียนนักเรียน
8. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
9. เป็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่
10. เป็นคณะกรรมการจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน
11. จัดทาข้อมูล สถิติ เอกสารรับรอง ผลการเรียน ใบ ปพ. ๑ ปพ. ๒ นักเรียนที่จบหลักสูตร
12. ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนจัดทาแบบรายงานผลการเรียน (ปพ. ๓) ของผู้จบหลักสูตร
ภายใน ๓๐ วัน
13. ดาเนินการตรวจ/…
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13. ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางคนึงนิตย์ บุญคง
2. นางสุริยา บัวทอง
3. นายนิวัฒน์ หัสพันธ์
4. นางศิริลักษณ์ ชูช่วย
5. นางสาวพัชรี มีแก้ว
6. นางสาวลดาวัลย์ จันทร์จินดา
7. นางสาวสุวราภรณ์ อินทร์ทุ่ม
8. นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี
9. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
10. นายพิระพงศ์ ถิระโชติ
11. นางสาวอาพิญา ชูขันธ์

นายทะเบียน/งาน GPA
ผู้ช่วยนายทะเบียน/งานเทียบโอนผลการเรียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน/งาน GPA
ทะเบียนระดับ/ งานทะเบียนประวัตินักเรียน
ทะเบียนระดับ
ทะเบียนระดับ
ทะเบียนระดับ
ทะเบียนระดับ
ทะเบียนระดับ
ทะเบียนระดับ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

๖. งำนวัดผลประเมินผล
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2. ส่งเสริ มให้ครู จั ดทาแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ ล ะรายวิช า ให้ส อดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
4. พัฒนาเครื่องมือและประเมินวัดผลให้ได้มาตรฐาน
5. จัดทาแผน/ โครงการ/ ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล ดาเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
งานวัดและประเมินผล
6. สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
7. นิเทศ ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลแก่ครูอาจารย์
8. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล
9. ร่วมเป็นคณะกรรมการงานวิชาการ
10. รวบรวมผลการเรียนของนักเรียนและผลการสอนของครูเสนอผู้บริหาร
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูอาจารย์ผลิตสื่อและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
12. จัดเก็บข้อสอบวัดผลทุกรายวิชา/ ทุกภาคเรียน
13. ดาเนินการรับคาร้อง การสอบแก้ตัวและผลการสอบแก้ตัวเสนอผู้บริหาร
14. รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ง านวั ด ผลให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นางานวั ด และ
ประเมินผล
15. ดาเนินการสารวจ/.....
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15. ดาเนินการสารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๖๐% , ๘๐% เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
สั่งการ
16. ดาเนินการให้มีระบบการวัดและประเมินผลที่รัดกุม เหมาะสมยุติธรรม
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
2. นางสาวมนปริยา ราชรักษ์
งานวัดผลประเมินผล
3. นางสาวเกศศิริน เดชเดโช
งานวัดผลประเมินผล
4. นางสาวมาริสา สวัสดิ์พันธ์
งานวัดผลประเมินผล
5. งานวัดผลประเมินผลแต่ละกลุ่มสาระ
๗. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้
บทบำทและหน้ำที่
1. สารวจแหล่งการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
2. จัดทาเอกสารเผยแพร่การเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง
3. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จั ดการศึกษาในการ
จัดตั้ง ส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน
4. ส่งเสริ ม สนับ สนุ นครู ใช้แหล่ งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดทาแผนงาน โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
6. วางแผนการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้ องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
7. คัดเลือกจัดหาสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้เรียนและครู
8. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดเก็บข้อมูล และให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
9. ควบคุมดูแลและประสานงานเกี่ยวกับระบบโปรแกรมห้องสมุด
10. สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางเกษร ศรีรัตนสูตร
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2. นางสาวสมทรง อาไพเมือง
รองหัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ งานศูนย์อาเซียน
3. นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหะกุล งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4. นางอุทัยวรรณ แก้วทองศร
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ
๘. งานวิจัย/…..
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๘. งำนวิจัย/ งำนส่งเสริมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. การจัดทาแผนงาน/ โครงการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การศึกษาค้นคว้า และทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5. การให้ความรู้เรื่องวิจัยแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทางานวิจัยทางการศึกษา (ทั้งเป็นทีมและรายบุคคล)
7. การจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน
9. การสรุป รายงานผล และการนาผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางกชพร เรืองรอง
หัวหน้างานวิจัย/ งานส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. นายสุริยัน พรหมพันธุ์
งานวิจัย/ งานส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. นางสาวมนปริยา ราชรักษ์
งานวิจัย/ งานส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. งานวิจัย/ งานส่งเสริมแต่ละกลุ่มสาระ
9. งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการการเรียนการสอน
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
เรี ยนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น ๆ
5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. เป็นศูนย์วิทยาบริการ ให้บริการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
7. การจัดทาแผนงาน / โครงการของงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การประเมินผลการดาเนินงาน
9. การสรุป รายงานผล และการนาผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายนิวัฒน์ หัสพันธ์
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. นางสาวอรสุมา/....
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2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวอรสุมา ขานทอง
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายสุเมฆ สุวรรณสาม
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายพีระพงษ์ ถิระโชติ
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางศิริลักษณ์ ชูช่วย
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแต่ละกลุ่มสาระ

10. งำนแนะแนว
บทบำทและหน้ำที่
1. จั ดระบบการแนะแนววิ ช าการ และวิช าชี พภายในสถานศึ กษา โดยเชื่ อมโยงกับ ระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
2. ดาเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
4. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นทีการศึกษา
5. จัดบริการหลัก ๕ บริการอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทาระเบียนสะสมและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานักเรียนรายบุคคล
7. จั ด หาและรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสาร ระเบี ย บการสมั ค ร ประกาศ ใบสมั ค ร ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เรื่องส่วนตัว การศึกษาต่อและอาชีพ
8. จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องส่วนตัว สังคม การศึกษาและอาชีพ
9. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาทุนการศึกษาและดาเนินการในการพิจารณาจัดสรรทุนและ
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
10. ติดตามผลของนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ และ ม. ๖ และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
11. ร่วมมือและประสานงานกับครูประจาชั้น ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางวันดี หอมชื่น
หัวหน้างานแนะแนว
2. นางสุภาพิศ วรรณโชติ
รองหัวหน้างานแนะแนว
3. นาวสาวนัจที สุขขี
งานแนะแนว
4. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
งานแนะแนว
5. นางสาวภัทรียา อานนท์
งานแนะแนว
6. นางสุชาญา เทือกสุบรรณ
งานแนะแนว
๑1. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสาเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินของ/.....
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3.
4.
5.
6.
7.

ประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
วางแผนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ บรรลุตาม
เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาต่อเนื่อง
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับเขตพื้น ที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานงานกับส านักงานรั บ รองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8.
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล
นางสาวน้าฝน ใสหลวง
นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

๑๒. งำนห้องเรียนพิเศษ
บทบำทและหน้ำที่
1. ผู้ประสานงานครูต่างชาติ ในโครงการ/จัดหาและคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติ
2. ดูแลจัดหาที่พัก อานวยความสะดวกแก่ครูต่างชาติในโครงการตามสถานการณ์
3. ดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูต่างชาติให้ เป็นไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดทาแผนปฏิบัติงานและดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
5. จัดกิจกรรมและดาเนินการตามโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรม
การศึกษา” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ดาเนินการรับสมัครและจัดสอบนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑/ MEP และ ม.๔/ GIFTED
7. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมกับกลุ่มโรงเรียน EP/MEP ทั้งระดับภาค ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ (MOU)
8. ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
9. สรุปรายงานการดาเนินงานของโครงการประจาปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
นางวรัญญา บุญเกลี้ยง
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
12.1 งำนห้องเรียนพิเศษ MEP
ประกอบด้วย
1. นายวันชัย/.....
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวันชัย ตรีสงค์
นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ
นางสาววราภรณ์ จินา
นางสุริยา บัวทอง
นางปริตา พืชผล
นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์
นางสาวภัทรียา อานนท์

12.2 งำนห้องเรียนพิเศษ GIFTED
ประกอบด้วย
1. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
2. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
3. นางปิยนาฎ เดชาพร
4. นางคนึงนิตย์ บุญคง
5. นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
6. นางสาวกาญจนา หอมรัตน์
7. นางสาวจุฑามาศ พริกเบ็ญจะ
8. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
9. นางสาวสุวิมล แสงศรี
10. นางกชพร เรืองรอง
11. นางกนกวรรณ ตั้งฐานานุศักดิ์
12. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
13. นางสาวบุญเรือน เพอบาน
14. นายสันติชูชัย ชานาญ

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
งานห้องเรียนพิเศษ MEP
งานห้องเรียนพิเศษ MEP
งานห้องเรียนพิเศษ MEP
งานห้องเรียนพิเศษ MEP
งานห้องเรียนพิเศษ MEP
งานห้องเรียนพิเศษ MEP

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED

13. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาแผนงานโครงการ และติดตามความก้าวหน้าของงาน
2. สารวจ ดูแล รักษาพรรณไม้ต่าง ๆ พร้อมจัดทาผัง ป้ายชื่อต้นไม้ต่าง ๆ
3. เข้าร่วมประชุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์
ประกอบด้วย
1. นางสาวบุญเรือน เพอบาน
หัวหน้า
2. นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี
ผู้ช่วย
3. นายสุริยัน พรหมพันธุ์
ผู้ช่วย
4. นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง
ผู้ช่วย

โครงสร้างการ/…..
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โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะกรรมกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ประกอบด้วย
1. นางจันทนี รักษ์ธรรม
2. นางอารัญญา บุญมาก
3. นางจิรายุ เพชรบรรจบ
4. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
5. นางสาวสุวิมล แสงศรี
6. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
7. นางสาวศศิวรรณ มุสิก
8. นางสาววิชชุตา เตาวโต
9. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
10. นางสาววิชุดา จาปาสด
11. นางสาวภัทรศยา รัตนบัณฑิต
12. ว่าที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์
13. นางสาวหทัยชนก แสงมณี
14. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
15. นางสาวปิยพร ทองจิตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบำทและภำระหน้ำที่
๑. การวางแผนอัตรากาลัง
๒. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๖. การลาทุกประเภท
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๐. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๒. การออกจากราชการ
๑๓. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
๑๔. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
17. การส่งเสริม/…..
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๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๒๑. การบารุงขวัญและกาลังใจ
๒๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้ า งการจั ด วางตั ว บุ ค คลในการบริ ห ารงาน กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลได้ จั ด วางตั ว บุ ค ลากร
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้าง ดังนี้
1. กลุม่ งำนบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
บทบำทและหน้ำที่
1. ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานกลุ่มบุคคล
2. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่าง ๆ ที่ฝ่าย/งานต่าง ๆ เสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่ฝ่าย/งานต่าง ๆ ร่วมกับงานประเมินผล โครงการ
กลุ่มบุคคลของแต่ละงาน
4. ติดตาม สรุป รายงาน การดาเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
5. ร่าง พิมพ์ หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลของแต่ละงาน
6. ร่างพิมพ์ สาเนาโต้ตอบหนังสือราชการของแต่ละงาน
7. บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล
8. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
9. จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานบริหารงานบุคคลเพื่อบริการแก่บุคลากร
10. สรุปการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางอารัญญา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่ม
2. นางจิรายุ เพชรบรรจบ
ผู้ช่วย
3. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
ผู้ช่วย
5. นางสาวสุวิมล แสงศรี
ผู้ช่วย
6. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
ผู้ช่วย
7. นางสาวศศิวรรณ มุสิก
ผู้ช่วย
8. นางสาววิชุดา จาปาสด
ผู้ช่วย
9. นางสาววิชชุตา เตาวโต
ผู้ช่วย
10. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
ผู้ช่วย
11. นางสาวภัทรศยา รัตนบัณฑิต
ผู้ช่วย
12. นางพิมพ์ใจ/.....
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12. นางพิมพ์ใจ ช่างทอง
ผู้ช่วย
13. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย
2. กลุม่ งำนอัตรำกำลัง
บทบำทและหน้ำที่
1. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- จานวนข้าราชการครู จาแนกตามสาขา
- จานวนลูกจ้างประจาในสถานศึกษา
- จานวนลูกจ้างชั่วคราว
- จานวนพนักงานราชการ
2. วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลัง
3. จัดทาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
4. เสนอแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาววิชุดา จาปาสด
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางพิมพ์ใจ ช่างทอง
ผู้ช่วย
3. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย
3. กลุม่ งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่งและโยกย้ำย
3.๑ งำนสรรหำ บรรจุ มี บทบำทและหน้ำที่
3.๑.๑ เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.2 ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่การศึกษาเห็ นชอบหรื อ
มอบหมาย
3.๑.๓ ดาเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งข้ าราชการครู อัตราจ้างประจา
หรืออัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
3.๑.๔ แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานให้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แจ้งภาระงานอัตราจ้างประจาหรืออัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
3.๑.๕ ดาเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสาหรับบุคลากรทางศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและ
พั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง “ครู ผู้ ช่ ว ย” ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.๑.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือน ตามแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ/…..
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ประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการ
ประเมินให้ครูผู้ช่วย และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการ
ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง
3.๑.๗ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่
กรณีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.๑.๘ เสนอให้ดาเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึก ษาตามอ านาจหน้ าที่ ที่ก ฎหมายก าหนดหรื อเมื่อ ได้ รับ อนุ มั ติ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษา
3.๒. งำนเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
3.๒.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
3.๒.๒ จั ดทาแบบฟอร์ มเกี่ย วกับ การย้าย การโอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.๒.๓ เสนอคาร้องขอย้าย ขอโอนของข้าราชการ ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการบรรจุ
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กาหนด
3.๒.๔ เสนอบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นใน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3.๒.๕ รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทา
ทะเบียนประวัติต่อไป
3.๒.๖ ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับชั้นงาน ปรับตาแหน่งงาน เปลี่ยนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
ประกอบด้วย
1. นางจิรายุ เพชรบรรจบ
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
ผู้ช่วย
3. นางสาววิชุดา จาปาสด
ผู้ช่วย
4. นางพิมพ์ใจ ช่างทอง
ผู้ช่วย
5. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย
4. กลุม่ งำนบำเหน็จ ควำมชอบและทะเบียนประวัติ
บทบำทและหน้ำที่
4.๑. งำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ
4.๑.๑ ประกาศเกณฑ์ ก ารประเมิ น และแนวปฏิ บั ติ ใ นการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบให้ แ ก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน
4.๑.๒ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
4.๑.๓ บันทึกการประชุม/ พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
โดยดาเนินการ/.....
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โดยดาเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.๑.๔ รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อานวยการสถานศึกษาลงนามและเสนอไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.๒ งำนกำรเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นกรณี พิ เ ศษ กรณี ถึ ง แก่ ค วำมตำยอั น เนื่ อ งมำจำกกำรปฏิ บั ติ
หน้ำที่รำชกำร
4.๒.๑ เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
4.๒.๒ ดาเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดตามความเหมาะสม
4.๓. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
บทบำทและหน้ำที่
4.๓.๑ กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.๓.๒ ดาเนิ นการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๑
4.๓.๓ นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
4.๓.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่ว นที่ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร้องขอได้
รับทราบ
4.๔ งำนจัดระบบและกำรจัดทำทะเบียนประวัติ
บทบำทและหน้ำที่
4.๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
4.๔.๒ จัดทาทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ ๗), ทาเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน
4.๔.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการและ
ลูกจ้าง ตามแบบที่กาหนด โดยนาเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ
การแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. กรณีมีการแก้ไข
4.๔.๔ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษี ยณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา
4.๔.๕ การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดาเนินการ
4.๔.๖ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
4.๔.๗ จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริการข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.๔.๘ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4.๔.๙ นาเสนอผู้มีอานาจลงนามในบัตรประจาตัวโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับและลงทะเบียน
ประวัติไว้
4.๔.๑๐ เมื่อได้รับบัตรแล้วนาส่งคืนผู้ขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.๔.๑๑ ดาเนิน/…..
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4.๔.๑๑ ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวสุวิมล แสงศรี
ผู้ช่วย
3. นางสาวหทัยชนก แสงมณี
ผู้ช่วย
4. นางพิมพ์ใจ ช่างทอง
ผู้ช่วย
5. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย
5. กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
5 .๑ งำน จั ดท ำบั ญชี ร ำ ยชื่ อ แ ละให้ ค วำ มเห็ น เกี่ ย ว กั บ กำ รเสน อขอพ ระรำ ชทำ น
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
บทบำทและหน้ำที่
5.๑.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
5.๑.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อเสนอขอ
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.๑.๓ ดาเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอานาจตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
5.๑.๔ จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด
5.๒ งำนส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
5.๒.๑ รวบรวมและเผยแพร่ คาสั่ง แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.๒.๒ สารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5.2.๓ รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
5.๓ งำนริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
5.๓.๑ ดาเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
5.๓.๒ ติดตาม และส่งมอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
5.๔ งานพัฒนา/…..
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5.๔ งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
5.๔.๑ วิ เคราะห์ ค วามจ าเป็นและความต้ องการในการพัฒ นาข้า ราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
5.๔.๒ จัดทาแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
5.๔.๓ ดาเนิ นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามแผน
ที่กาหนด
5.๔.๔ สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาววิชชุตา เตาวโต
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. ว่าที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์
ผู้ช่วย
3. นางสาวศศิวรรณ มุสิก
ผู้ช่วย
4. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
ผู้ช่วย
5. นางพิมพ์ใจ ช่างทอง
ผู้ช่วย
6. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย
6. กลุม่ งำนขวัญและกำลังใจ
6.๑ งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บทบำทและหน้ำที่
6.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา
6.๑.๒ สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
หรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม
6.๒ งำนบำรุงขวัญและกำลังใจ
บทบำทและหน้ำที่
6.๒.๑ ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่
6.๒.๒ การเลี้ยงรับครูและเลี้ยงส่งครูย้าย
6.๒.๓ งานเกษียณอายุราชการ
6.๒.๔ การพบปะสังสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา
6.๒.๕ การทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
6.๒.๖ จัดสวัสดิการสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางจิรายุ เพชรบรรจบ
ผู้ช่วย
3. นางนิภาวัลย์/…..
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3. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
4. นางสาวสุวิมล แสงศรี
5. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
6. นางสาวศศิวรรณ มุสิก
7. นางสาววิชชุตา เตาวโต
8. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
9. นางสาววิชุดา จาปาสด
10. นางสาวภัทรศยา รัตนบัณฑิต
11. ว่าที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์
12. นางสาวหทัยชนก แสงมณี
13. นางพิมพ์ใจ ช่างทอง
14. นางสาวปิยพร ทองจิตร

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

7. กลุม่ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
7.๑ งำนกำรลำทุกประเภท
บทบำทและหน้ำที่
7.๑.๑ เสนอขออนุ ญาตการลาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่
กฎหมายกาหนด
7.๑.๒ เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี
7.๒ งำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
บทบำทมีหน้ำที่
7.๒.๑ กรณีความผิดไม่ร้ายแรง
- รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.๒.๒ กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
- รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.๒.๓ การอุทธรณ์
- รวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.๒.๔ การร้องทุกข์
- รวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินงาน/.....
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- ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.๒.๕ การเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย
- ดาเนินการเกี่ยวกับให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจการจูงใจ ฯลฯ
ในอันที่จะเสริมสร้างแลพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
7.๓ งำนออกจำกรำชกำร
บทบำทและหน้ำที่
7.3.๑ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
7.3.๒ ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
7.3.๓ รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.๔ งำนส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
บทบำทและหน้ำที่
7.๔.๑ ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา
7.๔.๒ ควบคุ ม ดู แ ล และส่ ง เสริ ม ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ก าร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวสุวิมล แสงมณี
ผู้ช่วย
3. นางพิมพ์ใจ ช่างทอง
ผู้ช่วย
4. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย

โครงสร้างการ/…..

24

โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
คณะกรรมกำรดำเนินกลุ่มบริหำรงบประมำณ
ประกอบด้วย
1. นางนฤดี ตุลารักษ์
2. นางวิจิตรา นิคมรัฐ
3. นางเปรมทิพย์ รัตนคม
4. นางปิยนาฎ เดชาพร
5. นางสาวนัจที สุขขี
6. นางสาววาสนา อินทกรูด
7. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
8. นายนริศ จันทร์สะอาด
9. นางประนอม สรรพา
10. นางสาวพุทธิพร สิงห์บุตร
11. นายปิยณัฐ อาวุธเพชร
12. นางสาวกรกนก จิตตารมย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบำทและหน้ำที่
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อต้นสังกัดหรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. งานกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การก าหนดรู ป แบบรายการหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17. การเบิกเงิน/…..
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17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน
19. การนาเงินส่งคลัง
20. การจัดทาบัญชีการเงิน
21. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22. การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน
23. งานควบคุมภายใน
24. งานธนาคารโรงเรียน
25. งาน DMC
โครงสร้ างการจั ดวางตัวบุคคลในการบริหารงาน กลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดวางตัวบุคลากร เพื่อให้
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้าง ดังนี้
1. กลุม่ งำนบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนงานในหน่วยงานที่เกี่ยวกับงานทั่ว ๆ ไปของสานักงาน
2. บริหารงานเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน
3. ประสานงาน/ อานวยความสะดวกกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ เพื่อเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาและนาเอาวิธีการใหม่ ๆ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน
ควบคุม กากับ ติดตามงานสานักงานทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางประนอม สรรพา
หัวหน้างาน
2. นางวิจิตรา นิคมรัฐ
ผู้ช่วย
3. นางเปรมทิพย์ รัตนคม
ผู้ช่วย
4. นางสาวนัจที สุขขี
ผู้ช่วย
5. นายปิยณัฐ อาวุธเพชร
ผู้ช่วย
6. นางสาวพุทธิพร สิงห์บุตร
ผู้ช่วย
7. นางสาวกรกนก จิตตารมย์
ผู้ช่วย
2. กลุ่มงำนพัฒนำนโยบำยและแผน
บทบำทและหน้ำที่
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อต้นสังกัด
2. หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
3. จัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
4. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
5. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
6. การรายงาน/…..

26
6. การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
8. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
ประกอบด้วย
1. นางเปรมทิพย์ รัตนคม
หัวหน้างาน
2. นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล
ผู้ช่วย
3. นางสาววาสนา อินทกรูด
ผู้ช่วย
4. นางสาวพุทธิพร สิงห์บุตร
ผู้ช่วย
3. กลุ่มงำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์
3.๑ งำนกำรเงิน
บทบำทและหน้ำที่
4.1.1 การรับเงิน
4.1.2 การเบิกเงิน
4.1.3 การเก็บรักษาเงิน
4.1.4 การจ่ายเงิน
4.1.5 บริการให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเงิน
4.1.6 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
4.1.7 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการศึกษา
4.1.8 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางวิจิตรา นิคมรัฐ
หัวหน้างาน
2. นางประนอม สรรพา
ผู้ช่วย
3. นายปิยณัฐ อาวุธเพชร
ผู้ช่วย
3.๒ งำนบัญชี
บทบำทและหน้ำที่
1. บันทึกจัดทาบัญชีที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ
เงินอุดหนุน
2. ปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงิน ให้ความสะดวกในการจัดหาเอกสารให้หน่วย
ตรวจสอบภายในและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
3. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารบัญชีแก่บุคลากรของสถานศึกษา
4. จัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
5. จัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนรายงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวนัจที สุขขี
หัวหน้างาน
2. นายปิยณัฐ อาวุธเพชร
ผู้ช่วย
3.๓ งานพัสดุ/…..
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3.๓ งำนพัสดุและสินทรัพย์
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนพัสดุ
2. ก าหนดรู ป แบบรายการหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรือ เลขาคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
3. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
4. การจัดหาพัสดุ
5. การควบคุมดูแล บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
6. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
หัวหน้างาน
2. นายนริศ จันทร์สะอาด
ผู้ช่วย
3. นางสาวพุทธิพร สิงห์บุตร
ผู้ช่วย
4. นางสาวกรกนก จิตตารมย์
ผู้ช่วย
3.4 งำนสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล/ ค่ำเช่ำบ้ำน/ ค่ำเล่ำเรียนบุตร
บทบำทและหน้ำที่
1. ดูแลการดาเนินงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ
ครูและลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานตันสังกัด
2. ประสานงาน อานวยความสะดวกในการดาเนิ นงานของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเช่า
บ้าน/ ค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเช่าบ้าน/ ค่าเล่าเรียนบุตรของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
4. จัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการครู และ
ลูกจ้างประจา
ประกอบด้วย
1. นางวิจิตรา นิคมรัฐ
หัวหน้างาน
2. นางประนอม สรรพา
ผู้ช่วย
3.5 งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดการด้านทุนปัจจัยพื้นฐานของนักเรียน
2. งานกองทุนการศึกษา
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางวิจิตรา นิคมรัฐ
หัวหน้างาน
นางประนอม/.....
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2.
3.
4.
5.
6.

นางประนอม สรรพา
นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
นางสุภาพิศ วรรณโชติ
นางสาวพุทธิพร สิงห์บุตร
ปิยณัฐ อาวุธเพชร

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

4. กลุม่ งำนควบคุมภำยใน
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดวางระบบการควบคุมภายใน
2. ประเมินผลการควบคุมภายใน
3. รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในตามกาหนดเวลา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางปิยนาฎ เดชาพร
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
ผู้ช่วย
5. กลุม่ งำนธนำคำรโรงเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาบัญชีเงินฝาก - ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารโรงเรียน
2. จัดทาสถิติข้อมูลในการฝาก – ถอนของนักเรียน
3. จัดทาประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
ออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สรุ ป รายงานผลการด าเนิ น กิ จ การธนาคารโรงเรี ย นเวี ย งสระทุ ก เดื อนให้ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ
ประกอบด้วย
1. นางสาวอรสุมา ขานทอง
หัวหน้างาน
2. นางสาวกาญจนา หอมรัตน์
ผู้ช่วย
3. นางศิริลักษณ์ ชูช่วย
ผู้ช่วย
6. งำน DMC
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาข้อมูลการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์
2. กรอกข้อมูลในระบบ DMC ให้เป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วย
1. นางคนึงนิตย์ บุญคง
หัวหน้างาน
2. นางสาวอาพิญา ชูขันธ์
ผู้ช่วย
7. งานสหกรณ์/…..
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7. งำนสหกรณ์โรงเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. บริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ามาบริการแก่สมาชิกสหกรณ์
ในราคาที่ยุติธรรม
2. จัดทาข้อมูลสมาชิก (ผู้ถือหุ้น) รวบรวมผลการดาเนินงาน และข้อคิดเห็นของสมาชิก
3. จัดจาหน่าย และจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
4. จัดทาระบบบัญชีเงินสด รายรับ - รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
5. วัดผล ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานต่อโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง
ประกอบด้วย
1. นางสาวน้าฝน ใสหลวง
หัวหน้างาน
2. นางจิราพร เจริญผล
ผู้ช่วย
3. นางวันดี หอมชื่น
ผู้ช่วย
4. นายจีระ ทองพันธ์
ผู้ช่วย
5. นางราตรี ขนาบแก้ว
ผู้ช่วย
6. นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล
ผู้ช่วย
7. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
ผู้ช่วย

โครงสร้างการ/…..
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โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
2. นายสาโรจ วรินทรเวช
3. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
4. นายบุญส่ง หนูเซ่ง
5. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
6. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
7. นางวิภา อินทร
8. นางสาวปริตา พืชผล
9. นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์
10. นายธีรภัทร ทองชื่น
11. นายณรงค์เดช ดาศิริ
12. นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม
13. นายศุภชัย สมพงษ์
14. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
15. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
16. นางสาวพักตร์พิมล แดงมณี
17. นางสาวกมลวรรณ จองศักดิ์
18. นายเอนก เพ็ชรมาก
19. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบำทและหน้ำที่
กลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย นให้ มี ค วามเรี ย บร้ อ ยถู ก ต้ อ งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน วางแผน กากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการนักเรียน
โดยแบ่งหน้าที่ตามกลุ่มงานดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานสานักงานและสารสนเทศ
2. กลุ่มงานรับนักเรียนและบุคคลผู้ปกครอง
3. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง
4. กลุ่มงานส่งเสริมวินัยและปรับพฤติกรรมนักเรียน
5. กลุ่มงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
6. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
7. กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน

1. กลุ่มงานบริหาร/…..

31
1. กลุ่มงำนบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
บริ ห ารวางแผนดาเนิ นการกากับ ดูแลติดตามให้ งานต่อไปนี้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบด้วย
1. นายเอนก เพ็ชรมาก
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายสาโรจ วรินทรเวช
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
ผู้ช่วย
4. นางสาวฉวีวรรณ วิจาราณ์
ผู้ช่วย
5. นายบุญส่ง หนูเซ่ง
ผู้ช่วย
6. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
ผู้ช่วย
7. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
ผู้ช่วย
8. นางสาววัลยากรณ์ นาคเดช
ผู้ช่วย
9. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
10. นางสาวณิชากร เส้งสุย
ผู้ช่วย
11. นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์
ผู้ช่วย
12. นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล
ผู้ช่วย
1.1 งำนสำรบรรณและสำรสนเทศ
บทบำทและหน้ำที่
1. จะเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
2. จัดทาระบบสารบรรณ
3. จัดทาทะเบียนข้อมูล การสารวจ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
4. จัดทารายงานข้อมูลในระบบ
5. งานหนังสือออก
6. ประสานงาน การติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคลากร หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายอเนก เพ็ชรมาก
หัวหน้างาน
2. นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์ รองหัวหน้างาน
3. นางสาวพักตร์พิมล แดงมณี
ผู้ช่วย
4. นางสาวกมลวรรณ จองศักดิ์
ผู้ช่วย
5. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย ผู้ช่วย
6. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
ผู้ช่วย
7. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว ผู้ช่วย

1.2 แผนงาน/…..
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1.2 แผนงำน/โครงกำร
บทบำทและหน้ำที่
1. ติดตามรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ
2. วิเคราะห์แผนงานและโครงการต่าง ๆ
3. สรุปรายงานโครงการ
ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
2. นายณรงค์เดช ดาศิริ
3. นายอเนก เพ็ชรมาก
4. นางสาววัลยากรณ์ นาคเดช
5. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1.3 จัดทำคู่มือนักเรียน/สมุดโฮมรูม
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาคู่มือนักเรียน
2. ออกแบบและจัดทาสมุดโฮมรูม
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
2. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
3. นางสาวฉวีวรรณ วิจาราณ์
4. นายบุญส่ง หนูเซ่ง
5. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
6. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
7. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
8. นางสาววัลยากรณ์ นาคเดช
9. นายณรงค์เดช ดาศิริ
10. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1.4 งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. ประกาศพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน
2. แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน
3. เบิก - จ่าย เงินกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
ประกอบด้วย
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
หัวหน้างาน
2. นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์
รองหัวหน้างาน
3. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
1.5 แบบประเมิน/…..
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1.5 แบบประเมินกิจกรรมต่ำง ๆ
บทบำทและหน้ำที่
1. ออกแบบ แบบประเมิน แบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ
2. ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ประกอบด้วย
1. นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล
หัวหน้างาน
2. นางสาวกาญจนา หอมรัตน์
รองหัวหน้างาน
3. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
4. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
1.6 งำนพัสดุ
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาบัญชีทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
2. เบิ ก วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ จากหน่ ว ยพั ส ดุ ก ลางของโรงเรี ย นเพื่ อ บริก ารบุ ค ลากรในกลุ่ ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายเอนก เพ็ชรมาก
หัวหน้างาน
2. นางสาวจุฑามาศ พริกเบ็ญจะ
รองหัวหน้างาน
3. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
2. กลุ่มงำนรับนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
บทและหน้ำที่
1. รับนักเรียนเข้าใหม่
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
3. ปฐมนิเทศนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
2. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
3. นางคนึงนิตย์ บุญคง
4. นางสุริยา บัวทอง
5. นายณรงค์เดช ดาศิริ
6. นายปริญญา จอง
7. นายเอกพจน์ แก้วมณี
8. นายวรภัทรกรณ์ สังขฤทธิ์
9. นายเอนก เพ็ชรมาก
10. นายธีรภัทร ทองชื่น
11. นางสาวปริตา พืชผล

หัวหน้ากลุ่มงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
12. นายซัลมาน/…..
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12. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
13. นางสาววัลยากรณ์ นาคเดช
14. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
15. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
16. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

2.1 รับนักเรียนเข้ำใหม่
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาสามะโนนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายการรับนักเรียนแต่ละปี
3. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
รองหัวหน้างาน
3. นางคนึงนิตย์ บุญคง
ผู้ช่วย
4. นางสุริยา บัวทอง
ผู้ช่วย
5. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
6. นายปริญญา จอง
ผู้ช่วย
7. นายเอกพจน์ แก้วมณี
ผู้ช่วย
8. นายวรภัทรกรณ์ สังขฤทธิ์
ผู้ช่วย
9. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
10. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
11. นายธีรภัทร ทองชื่น
ผู้ช่วย
12. นางสาวปริตา พืชผล
ผู้ช่วย
13. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
14. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
2.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2. จัดทารายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
รองหัวหน้างาน
3. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
4. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
5. นางสาวปริตา/…..
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5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวปริตา พืชผล
หัวหน้าระดับชั้น
ครูประจาชั้น
นางสาววัลยากรณ์ นาคเดช
นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

2.3 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
2. จัดทารายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
รองหัวหน้างาน
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
4. นางสาวปริตา พืชผล
ผู้ช่วย
5. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
6. หัวหน้าระดับชั้น
ผู้ช่วย
7. ครูประจาชั้น
ผู้ช่วย
8. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
3. กลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ำยผู้ปกครอง
บทบำทและหน้ำที่
1. งานอบรมระดับชั้น
2. งานกิจกรรม Home Room
3. งานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางราตรี ขนาบแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
ผู้ช่วย
4. นางสาวปริตา พืชผล
ผู้ช่วย
5. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
6. นางสุเมฆ สุวรรณสาม
ผู้ช่วย
7. นางวิภา อินทร
ผู้ช่วย
8. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
ผู้ช่วย
9. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
10. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
3.1 งานอบรม/…..

36
3.1 งำนอบรมระดับชั้น
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาปฏิทินอบรมระดับ
2. จัดวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
3. จัดทารายงานการประชุม
ประกอบด้วย
1. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
2. นายธีรภัทร ทองชื่น
3. นางสาวสลี โรยร่วง
4. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
5. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
6. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
7. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
8. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

3.2 งำนกิจกรรม Home Room
บทบำทและหน้ำที่
1. อบรมดูแลนักเรียน
2. บันทึกกิจกรรม H0me Room
ประกอบด้วย
1. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
2. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
3. นางสาวสลี โรยร่วง
4. นายธีรภัทร ทองชื่น
5. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
6. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
7. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
8. นายณรงค์เดช ดาศิริ
9. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

3.3 งำนกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
2. จัดทารายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นางสาวปริตา พืชผล
2. นายเอนก เพ็ชรมาก
3. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
4. นายซัลมาน/…..
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4. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
5. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

3.4 งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนการบริหารให้มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
2. วางแผนดาเนินการ กากับ ติดตามให้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. นางราตรี ขนาบแก้ว
หัวหน้างาน
2. นางวิภา อินทร
รองหัวหน้างาน
3. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
ผู้ช่วย
4. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
5. นางสุเมฆ สุวรรณสาม
ผู้ช่วย
6. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
ผู้ช่วย
7. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
8. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
3.5 งำนบันทึกข้อมูลคะแนนควำมประพฤติ
บทบำทและหน้ำที่
1. บันทึกคะแนนความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์
2. บันทึกคะแนนความประพฤติที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
2. นายณรงค์เดช ดาศิริ
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
4. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

3.6 งำนออกหลักฐำนเอกสำรรับรองควำมประพฤตินักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนจากทะเบียนประวัติเพื่อตัดสิน
พฤติกรรมของนักเรียนตมเกณฑ์ของโรงเรียน
2. จัดพิมพ์เอกสารรับรองความประพฤติเสนอผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทาทะเบียนใบรับรองความประพฤติที่ออกไปแล้วให้เป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
หัวหน้างาน
2. นายเอนก เพ็ชรมาก
รองหัวหน้างาน
3. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
4. นางสาวปริตา พืชผล
ผู้ช่วย
5. นางสาวแก้วกาญจน์/.....
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5. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
4. กลุ่มงำนส่งเสริมวินัยและปรับพฤติกรรมนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. งานวินัยจราจร
2. งานระเบียบวินัยนักเรียน
3. งานปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นักเรียน
4. งานเกียรติบัตร
5. งานสารวัตรนักเรียน
6. งานสารวัตรนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
2. นายณรงค์เดช ดาศิริ
3. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
4. นายปริญญา จอง
5. นายศุภชัย สมพงษ์
6. นายอเนก เพ็ชรมาก
7. นายเอกพจน์ แก้วมณี
8. นายธีรภัทร ทองชื่น
9. นางสาวณิชากร เส้งสุย
10. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
11. นายเอกพจน์ แก้วมณี
12. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
13. นางสาวปริตา พืชผล
14. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
4.1 งำนวินัยจรำจร
บทบำทและหน้ำที่
1. งานป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
2. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
2. นายณรงค์เดช ดาศิริ
3. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
4. นายปริญญา จอง
5. นายศุภชัย สมพงษ์

ผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4.2 งานระเบียบ/…..
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4.2 งำนระเบียบวินัยนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
ควบคุมดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ประกอบด้วย
1. นายเอกพจน์ แก้วมณี
หัวหน้างาน
2. นายณรงค์เดช ดาศิริ
รองหัวหน้างาน
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
4. นายธีรภัทร ทองชื่น
ผู้ช่วย
4.3 งำนปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนคะแนนความประพฤตินักเรียน
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
หัวหน้างาน
2. นายณรงค์เดช ดาศิริ
รองหัวหน้างาน
3. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
4. นายธีรภัทร ทองชื่น
ผู้ช่วย
5. นางสาวสลี โรยร่วง
ผู้ช่วย
6. นายธีรภัทร ทองชื่น
ผู้ช่วย
7. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วย
8. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
ผู้ช่วย
9. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
ผู้ช่วย
4.4 งำนเกียรติบัตร
บทบำทและหน้ำที่
1. พิจารณาคุณสมบัตินักเรียนเพื่อให้ได้รับเกียรติบัตร
2. ออกแบบและจัดทาเกียรติบัตรนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ
3. ทาทะเบียนการออกเกียรติบัตร
ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
หัวหน้างาน
2. นายสาโรจ วรินทรเวช
รองหัวหน้างาน
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
4. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
5. นางสาวณิชากร เส้งสุย
ผู้ช่วย
6. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
7. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
4.5 งานสารวัตร/…..
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4.5 งำนสำรวัตรนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
2. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
3. นางสาวสลี โรยร่วง
4. นายเอกพจน์ แก้วมณี
5. นายปริญญา จอง
6. นายณรงค์เดช ดาศิริ
7. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

4.6 งำนครูเวรประจำวัน
บทบำทและหน้ำที่
1. วางระบบการปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล
2. จัดบุคลากรในระบบให้มีความเหมาะสม
3. กากับติดตาม ดูแล ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
หัวหน้างาน
2. นายเอนก เพ็ชรมาก
รองหัวหน้างาน
3. นางสาวปริตา พืชผล
ผู้ช่วย
4. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
5. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
5. กลุ่มงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
บทบำทและหน้ำที่
1. งานอบรม แก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติด
2. งานป้องกันโรคเอดส์
3. งานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ประกอบด้วย
1. นายเอกพจน์ แก้วมณี
2. นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม
3. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
4. นายณรงค์เดช ดาศิริ
5. นายเอนก เพ็ชรมาก
6. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
7. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
8. นายวรภัทรกร/.....
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8. นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์
9. นางสาวไซนะ สาเมาะ
10. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
5.1 งำนอบรม แก้ไข ป้องกันปัญหำยำเสพติด
บทบำทและหน้ำที่
1. วางระบบการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
3. ดาเนินการตรวจสารเสพในปัสสาวะ
4. รายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด
ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
2. นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม
3. นายณรงค์เดช ดาศิริ
4. นายเอนก เพ็ชรมาก
5. นายเอกพจน์ แก้วมณี
6. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
7. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

5.2 งำนป้องกันโรคเอดส์
บทบำทและหน้ำที่
1. วางระบบการป้องกันโรคเอดส์
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคเอดส์
3. รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์
ประกอบด้วย
1. นายเอกพจน์ แก้วมณี
หัวหน้างาน
2. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
รองหัวหน้างาน
3. นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์
ผู้ช่วย
4. นางสาวไซนะ สาเมาะ
ผู้ช่วย
5. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
5.3 งำนโรงเรียนปลอดบุหรี่
บทบำทและหน้ำที่
1. ให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่กับนักเรียน
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยบุหรี่
ประกอบด้วย
1. นายเอนก เพ็ชรมาก
หัวหน้างาน
2. นายณรงค์เดช ดาศิริ
รองหัวหน้างาน
3. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
ผู้ช่วย
4. นางสาวสลี/…..
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4. นางสาวสลี โรยร่วง
5. นายธีรภัทร ทองชื่น
6. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
7. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
8. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
9. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
10. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

6. กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บทบำทและหน้ำที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเนื่องในอากาสวันสาคัญทางศาสนา และจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประกอบด้วย
1. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นางสาวสุวิภา ไกรวัฒนพงศ์
ผู้ช่วย
4. นางวิภา อินทร
ผู้ช่วย
5. นางสิริวรรณ์ ทิพย์โอสถ
ผู้ช่วย
6. นายสาโรจ วรินทรเวช
ผู้ช่วย
7. นางสาวปริตา พืชผล
ผู้ช่วย
8. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
9. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
10. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
6.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
2. วางแผนการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3. จัดทารายงานการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบด้วย
1. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
หัวหน้างาน
2. นายเอนก เพ็ชรมาก
รองหัวหน้างาน
3. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุวิภา ไกรวัฒนพงศ์
ผู้ช่วย
5. นางวิภา อินทร
ผู้ช่วย
6. นางสิริวรรณ์ ทิพย์โอสถ
ผู้ช่วย
7. หัวหน้าระดับชั้น
ผู้ช่วย
8. ครูประจาชั้น
ผู้ช่วย
6.2 กิจกรรมไหว้/…..
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6.2 กิจกรรมไหว้ครู
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนและกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
2. จัดทารายงานสรุปการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
รองหัวหน้างาน
3. หัวหน้าระดับชั้น
ผู้ช่วย
4. ครูประจาชั้น
ผู้ช่วย
5. คณะกรรมการนักเรียน
ผู้ช่วย
6. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
6.3 กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนและกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
2. จัดทารายงานสรุปการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
รองหัวหน้างาน
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
4. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
5. คณะกรรมการนักเรียน
ผู้ช่วย
6. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
6.4 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนและกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
2. จัดทารายงานสรุปการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
รองหัวหน้างาน
3. นางสาวปริตา พืชผล
ผู้ช่วย
4. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
5. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
7. กลุ่มงำนกิจกรรมนักเรียน
บทบำทและหน้ำที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน รวมถึงจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ
ประกอบ/.....
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ประกอบด้วย
1. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
2. นายสาโรจ วรินทรเวช
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
4. นายสุริยันต์ พรหมพันธุ์
5. นางสุชญา เทือกสุบรรณ
6. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
7. นายสันติชูชัย ชานาญ
8. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
9. นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี
10. นางสาววิชชุดา จาปาสด
11. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
12. นางสาวบุญเรือน เพอบาน
13. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
14. นางวันดี หอมชื่น
15. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
16. นางสุภาพิศ วรรณโชติ
17. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
18. นางวิภา อินทร
19. นางดวงกมล หวานแก้ว
20. นายเอนก เพ็ชรมาก
21. นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ
22. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
23. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
24. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

7.1 กิจกรรมกีฬำสี
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนและกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
2. จัดทารายงานสรุปการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
ประกอบด้วย
1. นายเอกพจน์ แก้วมณี
หัวหน้างาน
2. นายสาโรจ วรินทรเวช
รองหัวหน้างาน
3. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วย
4. นายปริญญา จอง
ผู้ช่วย
5. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
ผู้ช่วย
7.2 กิจกรรมวัน/…..
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7.2 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนและกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
2. จัดทารายงานสรุปการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง
รองหัวหน้างาน
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
4. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
5. คณะกรรมการนักเรียน
ผู้ช่วย
6. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
7.3 กิจกรรม To Be Number One
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม To Be Number One
2. จัดทาสรุปรายงาน การจัดกิจกรรม To Be Number One
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสุริยันต์ พรหมพันธุ์
นางสุชญา เทือกสุบรรณ
นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
นายสันติชูชัย ชานาญ
นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
นางดวงกมล หวานแก้ว
นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี
นางสาววิชชุดา จาปาสด
นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
นายเอนก เพ็ชรมาก
นางสาวบุญเรือน เพอบาน
นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว

7.4 กิจกรรม YC
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม YC
2. ดาเนินกิจกรรม YC
3. จัดทาสรุปรายงาน กิจกรรม YC
ประกอบด้วย
1. นางวันดี หอมชื่น

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หัวหน้างาน
2. นางสาวอุไรวรรณ/.....
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2. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
3. นางสุภาพิศ วรรณโชติ

รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย

7.5 กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
2. จัดทาสรุปรายงานจัดทาสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ประกอบด้วย
1. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
หัวหน้างาน
2. นางวิภา อินทร
รองหัวหน้างาน
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
4. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
ผู้ช่วย
5. คณะกรรมการนักเรียน
ผู้ช่วย
7.6 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
2. จัดทาสรุปรายงานจัดทาสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ประกอบด้วย
1. นายสาโรจ วรินทรเวช
หัวหน้างาน
2. นางราตรี ขนาบแก้ว
รองหัวหน้างาน
3. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
4. นายปริญญา จอง
ผู้ช่วย
5. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
7.7 กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้
บทบำทและหน้ำที่
1. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. จัดทาสรุปรายงานจัดทาสรุปการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
หัวหน้างาน
2. นายเอนก เพ็ชรมาก
รองหัวหน้างาน
3. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์
ผู้ช่วย
4. นางสาวสลี โรยร่วง
ผู้ช่วย
5. นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
ผู้ช่วย
6. นายซัลมาน ชุมสาแหละ
ผู้ช่วย
7. นายธีรภัทร ทองชื่น
ผู้ช่วย
8. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วย
9. นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ
ผู้ช่วย
10. นางสาวแก้วกาญจน์/…..

47
10. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
11. หัวหน้าระดับชั้น

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

โครงสร้างการ/…..
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โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
คณะกรรมกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป
ประกอบด้วย
1. นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช
2. นายตรัยพร เดชาพร
3. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
4. นางจิราพร เจริญผล
5. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
6. นายมนัส พุ่มจุ้ย
7. นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ
8. นางสาวณิชากร เส้งสุย
9. นางสาววราภรณ์ จินา
10. นางราตรี ขนาบแก้ว
11. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
12. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
13. นางสาวสลี โรยร่วง
14. นายณัฏฐ์ ศรีนาค
15. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
16. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
17. นางสาวอารยา แก้วทองสอน
18. นางสาวปิยวรรณ บารุง
19. นางสาวจิราพร ชูใจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลในการบริหารงาน กลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดวางตัวบุคลากร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้าง ดังนี้
บทบำทหน้ำที่
1. การดาเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
9. การส่งเสริมและการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
10. การประชาสัมพันธ์การศึกษา
11. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคม/.....
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สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
12. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น
13. งานบริการสาธารณะ
14. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
๑. กลุม่ งำนบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดระบบบริหารงานในสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้งานบริหารทั่วไปบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวอารยา แก้วทองสอน
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายณัฏฐ์ ศรีนาค
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
ผู้ช่วย
4. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
ผู้ช่วย
5. นางสาวปิยวรรณ บารุง
ผู้ช่วย
6. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย
3. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาทะเบียนประวัติอาคารสถานที่ให้ครบทุกอาคารให้เป็นปัจจุบัน
2. วางแผนเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลบารุงรักษาให้อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและพร้อมใช้ตลอดเวลา
4. จัดทาทะเบียนการขอใช้สถานที่ให้เป็นปัจจุบัน
5. บริการให้ครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาได้ใช้สถานที่ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ และตามความเหมาะสม
6. จัดตกแต่งภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่ทุกอาคารให้มีความ
สวยงาม
7. จัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น
เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายณัฏฐ์ ศรีนาค
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายตรัยพร เดชาพร
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
ผู้ช่วย
4. นางสาวอารยา แก้วทองสอน
ผู้ช่วย
5. นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง
ผู้ช่วย
6. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
หัวหน้าประจาอาคารเรียน 1
7. นายมนัส/.....
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7. นายมนัส พุ่มจุ้ย
8. นายบุญส่ง หนูเซ่ง
9. นางเกษร ศรีรัตนสูตร
10. นางพรทิพย์ ทองตาลึง
11. นายจีระ ทองพันธ์
12. นายปริญญา จอง
13. นายพนา พรหมศิลป์
14. นางจิราพร เจริญผล
15. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
16. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
17. นางสาวจิราพร ชูใจ
18. นายนิวัฒน์ หัสพันธ์
19. นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
20. นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี
21. นายพีระพงศ์ ถิระโชติ
22. นางสาวกาญจนา แป้นเจริญ
23. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
24. นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ
25. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
26. นางสาวสลี โรยร่วง
27. นายณรงค์เดช ดาศิริ

หัวหน้าประจาอาคารเรียน 2
หัวหน้าประจาอาคารเรียน 3
หัวหน้าประจาอาคารเรียน 4
หัวหน้าประจาอาคารเรียน 5
หัวหน้าประจาอาคารเรียนประกอบ
หัวหน้าประจาอาคารหอประชุม
หัวหน้าประจาอาคารยางนา
หัวหน้าประจาอาคารโรงอาหาร
หัวหน้าประจาเรือนพยาบาล
หัวหน้าประจาห้องเมืองเวียง 1
ผู้ช่วยประจาห้องเมืองเวียง 1
หัวหน้าประจาห้องเมืองเวียง 2
ผู้ช่วยประจาห้องเมืองเวียง 2
หัวหน้าประจาห้องเกียรติยศ
ผู้ช่วยประจาห้องเกียรติยศ
หัวหน้าประจาห้องบัวบุญนุสรณ์
ผู้ช่วยประจาห้องบัวบุญนุสรณ์
หัวหน้าประจาห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประจาห้องประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานกิจกรรม 5 ส
ผู้ช่วยงานกิจกรรม 5 ส

4. กลุ่มงำนยำนพำหนะและบริกำรสำธำรณะ
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดบริการการใช้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนให้ตามความเหมาะสมและประหยัด
2. ดูแลรักษาการใช้รถยนต์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. จัดทาทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายนริศ จันทร์สะอาด
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นางดวงกมล หวานแก้ว
ผู้ช่วย
4. นายเผด็จ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
5. นายชินกฤต หนองลุง
ผู้ช่วย
6. นายพรเลิศ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
7. นายอหิงศะกะ ส้มเกลี้ยง
ผู้ช่วย
5. กลุ่มงานคุ้ม/.....
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5. กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนำกำร
บทบำทและหน้ำที่
1. ดูแลอาหารและประเภทอาหารที่จาหน่ายในสถานศึกษาให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2. ดูแลบริเวณโรงอาหารในเรื่องของความสะอาด ภาชนะใส่อาหาร การแต่งกายของแม่ค้า
ตลอดจนดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่
3. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจและมีการประเมินให้เป็นปัจจุบัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางจิราพร เจริญผล
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางวาสนา บุญทอง
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นางราตรี ขนาบแก้ว
ผู้ช่วย
4. นางสาววาสนา อินทกรูด
ผู้ช่วย
5. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
ผู้ช่วย
6. นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล
ผู้ช่วย
6. กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
บทบำทและหน้ำที่
1. ดาเนินการจัดวางระบบอนามัยของโรงเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย
2. จั ด ให้ มี ก ารตรวจรั ก ษาสุ ข ภาพร่ า งกายให้ กั บ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย
ปีละ ๑ ครั้ง
3. จัดทาแผนอนามัยเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมป้องกันให้
นักเรียน
4. จัดทาทะเบียนสุขภาพของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5. จัดทาทะเบียนการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลของนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน
6. รายงานผลสถิติการเจ็บป่วย พร้อมข้อเสนอแนะประจาเดือน
7. จัดทาเอกสารให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาตามฤดูกาลแก่นักเรียนและชุมชน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายเอกพจน์ แก้วมณี
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายปริญญา จอง
ผู้ช่วย
4. นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์
ผู้ช่วย
5. นางสาวไซนะ สาเมาะ
ผู้ช่วย
7. กลุ่มงานสวัสดิ/.....
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7. กลุ่มงำนสวัสดิกำรและสำธำรณูปโภคโรงเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดวางระบบการจัดสวัสดิการให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
2. วางแผน กาหนด ออกแบบแผนผังเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคในสถานศึกษาทั้งระบบ
3. ดาเนินการติดตั้ง ระบบประปา ระบบโทรศัพท์และอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา
4. สารวจ ควบคุม ดูแลและจัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท์และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้สามารถใช้การได้ดี สะดวก ปลอดภัย
5. ดาเนินการควบคุมและรณรงค์ การใช้ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภค
อื่น ๆ อย่างประหยัดตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายตรัยพร เดชาพร
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายมนัส พุ่มจุ้ย
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายสมบุญ จิตจานง
ผู้ช่วย
4. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
ผู้ช่วย
5. นายเผด็จ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
6. นายชินกฤต หนองลุง
ผู้ช่วย
7. นายอหิงศะกะ ส้มเกลี้ยง
ผู้ช่วย
8. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์/ โสตทัศณูปกรณ์
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนและดาเนินการงานโสตทัศนศึกษา
2. กาหนดบุคลากรที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานโสตทัศนศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
4. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์และอื่น ๆ
5. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาให้เพียงพอ
6. จัดให้มีระเบียบการใช้ การบารุงรักษา เพื่อให้เกิดความคงทนถาวรและปลอดภัยในการใช้
7. บันทึกเสียง ถ่ายภาพ วีดีโอเทปเพื่อการประชาสัมพันธ์
8. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มากที่สุด
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายวันชัย ตรีสงค์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายสันติชูชัย/.....
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสันติชูชัย ชานาญ
นางสาวปริตา พืชผล
นายเอนก เพ็ชรมาก
นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
นางสาวจิราพร ชูใจ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

9. กลุ่มงำนสำรสนเทศโรงเรียน
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดเก็บข้อมูลโดยศึกษาวัตถุประสงค์ และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนกาหนดรายการ
ข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บตามความต้องการของสถานศึกษา
2. จัดทาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกรายการตามข้อมูล
สารสนเทศตามความต้องการของสถานศึกษา
3. ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลการจัดทาสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
4. กากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นางสาวปิยวรรณ บารุง
ผู้ช่วย
4. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
ผู้ช่วย
5. นายพีระพงศ์ ถิระโชติ
ผู้ช่วย
6. นางสาวอาพิญา ชูขันธ์
ผู้ช่วย
7. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
8. นางสาวเกศศิริน เดชเดโช
ผู้ช่วย
9. นายปิยณัฐ อาวุธเพชร
ผู้ช่วย
10. นางสาวจิราพร ชูใจ
ผู้ช่วย
11. นางสาวปิยพร ทองจิตร
ผู้ช่วย
10. กลุ่มงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. ศึ ก ษารวบรวมแนวปฏิ บั ติ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ดาเนินการจัดสถานที่ห้องประชุม ต้อนรับ บริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอานวยความ
สะดวกให้กับคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อมีการประชุม
3. จัดทาสมุดบันทึกการประชุมและจดวาระการประชุมให้เป็นปัจจุบัน
4. ดาเนินการประสานติดต่อ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ทันตามวัน และเวลา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย/…..
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ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาววราภรณ์ จินา
นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
นางอรวรรณ ศรีโชติ
นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์
นางสาวจิราพร ชูใจ

หัวหน้ากลุ่มงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

11. กลุ่มงำนสัมพันธ์ชุมชน
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผนดาเนินการงานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียน
2. กาหนดบุคลากรรับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการอื่นที่ใกล้เคียง
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญอื่น ๆ
ร่วมกับชุมชน
5. ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
7. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางราตรี ขนาบแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางพรทิพย์ ทองตาลึง
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นางสาววราภรณ์ จินา
ผู้ช่วย
4. นายจีระ ทองพันธ์
ผู้ช่วย
5. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
ผู้ช่วย
6. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
ผู้ช่วย
7. นางสมทรง วิชัยดิษฐ
ผู้ช่วย
8. นางสาวสมทรง อาไพเมือง
ผู้ช่วย
9. นางอรวรรณ ศรีโชติ
ผู้ช่วย
10. นางดวงกมล หวานแก้ว
ผู้ช่วย
12. กลุ่มงำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
บทบำทและหน้ำที่
1. เสนอนโยบาย วางแผน กากับ ดูแล สนับสนุน ส่ งเสริม และติดตามการใช้เทคโนโลยีให้
พร้อมใช้ตลอดเวลา
2. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ระบบงานสารสนเทศเพื่อการ
บริหารระบบคลังข้อมูลและสถิติ และบริหารจัดการฐานข้อมูลสานักงานของแต่ละกลุ่มงาน
ในสถานศึกษา
3. จัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
4. ควบคุม กากับ/…..
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4. ควบคุม กากับ ดูแล บารุงรักษาและซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
5. ดาเนินการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
6. จัดทาทะเบียนการเข้าใช้ห้อง ICT ให้เป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วย
1. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายนิวัฒน์ หัสพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นางสาวอรอุมา ขานทอง
ผู้ช่วย
4. นางจิรายุ เวชโอสถ
ผู้ช่วย
5. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม
ผู้ช่วย
6. นางสาวณิชากร เส้งสุย
ผู้ช่วย
7. นายณรงค์เดช ดาศิริ
ผู้ช่วย
8. นางศิริลักษณ์ ชูช่วย
ผู้ช่วย
9. นายพีระพงศ์ ถิระโชติ
ผู้ช่วย
13. งำนธุรกำรโรงเรียน
บทบำทและหน้ำ ที่ ปฏิบัติหน้ าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
1. ผลิตสื่อจัดทาเอกสาร (พิจารณา คิด ร่าง เขียน พิมพ์ ทาน สาเนา เสนอ ลงนาม)
2. การส่ง (ตรวจสอบ ลงทะเบียน ลงวันที่ เดือน ปี บรรจุซอง นาส่ง)
3. การรับ (ตรวจ ลงทะเบียน แจกจ่าย)
4. การเก็บรักษา และการยืม
5. การทาลาย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวปิยวรรณ บารุง
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
ผู้ช่วย
4. นางสาวเกศศิริน เดชเดโช
ผู้ช่วย
5. นายปิยณัฐ อาวุธเพชร
ผู้ช่วย
6. นางสาวอาพิญา ชูขันธ์
ผู้ช่วย
7. นางสาวจิราพร ชูใจ
ผู้ช่วย
8. นางสาวกรกนก จิตตารมย์
ผู้ช่วย
9. นางสาวพุทธิพร สิงค์บุตร
ผู้ช่วย
10. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
ผู้ช่วย
11. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
ผู้ช่วย
12. นางสาวมาริสา สวัสดิ์พันธ์
ผู้ช่วย
13. นายพีระพงศ์/.....
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13. นายพีระพงศ์ ถิระโชติ
14. นางสาวปิยพร ทองจิตร

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

14. กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย
บทบำทและหน้ำที่
1. วางแผน จัดทาแผนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน
2. วางแผนกาหนดอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3. จัดทาคาสั่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
4. กากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็น
ปัจจุบัน
5. จัดกิจกรรมบารุงขวัญ ให้กาลังใจ และสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
6. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายมนัส พุ่มจุ้ย
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายเอกพจน์ แก้วมณี
ผู้ช่วย
4. นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วย
5. นายพนา พรหมศิลป์
ผู้ช่วย
6. นางสาวอารยา แก้วทองสอน
ผู้ช่วย
7. นางสาวไซนะ สาเมาะ
ผู้ช่วย
8. นายสุเวช ปิ่นเพชร
ผู้ช่วย
๑5. กลุ่มงำนนักกำร ภำรโรง พนักงำนบริกำร ยำม และพนักงำนขับรถ
บทบำทและหน้ำที่
1. ให้คาชี้แนะเป็นที่ปรึกษา กากับ ติดตามมอบหมายงานให้กับนักการ ภารโรง พนักงาน
บริการยามพนักงานขับรถให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน
2. จัดลาดับความสาคัญก่อน – หลัง ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักการ ภารโรง พนักงานบริการ
ยามพนักงานขับรถ อาทิ การรักษาความสะอาดในอาคารและภายนอกอาคาร
3. ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียนให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
4. กาหนดภารกิจ ขอบข่าย ภาระงานของนักการ ภารโรง พนักงานบริการ ยาม พนักงานขับรถ
เดือนละ ๑ ครั้ง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายสมบุญ จิตจานง
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. นายเผด็จ เมืองน้อย
รองหัวหน้ากลุ่มงาน (รับผิดชอบอาคาร 1)
3. นางเมตตา ทองสอน
ผู้ช่วย (รับผิดชอบอาคาร 1)
4. นายอหิงศะกะ/.....
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4. นายอหิงศะกะ ส้มเกลี้ยง
5. นางสาวนิดหน่อย เส็นหละ
6. นายสาเริง ราชธานี
7. นางสาวปราณี เสมอักษร
8. นายธวัตร์ จันทร์เกลี้ยง
9. นางปวีณา ชัยสวัสดิ์
10. นายพรเลิศ เมืองน้อย
11. นางอุไร บุญกล่า
12. นายชินกฤต หนองลุง
13. สุเวช ปิ่นเพชร

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

(รับผิดชอบอาคาร 2)
(รับผิดชอบอาคาร 2)
(รับผิดชอบอาคาร 3)
(รับผิดชอบอาคาร 3)
(รับผิดชอบอาคาร 4)
(รับผิดชอบอาคาร 4)
(รับผิดชอบอาคาร 5)
(รับผิดชอบอาคาร 5)
(รับผิดชอบอาคารยางนา)
(รับผิดชอบป้อมยาม)

16. กลุ่มงำนบ้ำนพักครู
บทบำทและหน้ำที่
1. จัดทาระเบียนบ้านพักครู
2. ดูแล กากับ ติดตามการเข้าอยู่บ้านพักครูให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3. จัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพักบ้านพักครูให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักครู
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวสลี โรยร่วง
หัวกลุ่มหน้า
2. นางสาววาสนา อินทกรูด
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3. นายเอนก เพ็ชรมาก
ผู้ช่วย
4. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
ผู้ช่วย
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ศึกษาขอบข่ายและภารกิจตามพรรณนางาน
ที่ได้กาหนดไว้ โดยอาศัยคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจด้วยความตั้งใจ เสียสละเวลาให้กับทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
คุณภาพประสิทธิภาพต่อการศึกษาอย่างสูงสุด ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน โรงเรียนและทาง
ราชการต่อไป
อนึ่ง การมอบหมายและแบ่งหน้าที่ให้ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ใช้ในการปกติ หากมีราชการใดต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่ายในเวลาจากัด ขอให้ได้ถือปฏิบัติและบริหารตามสถานการณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕61
ลงชื่อ
(นายเชษฐ สาลีพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงสระ

