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ค าสั่งโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
ท่ี  269/2561 

เร่ือง  การแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
........................................................................... 

 เพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี  
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อาศัยอ านาจตามอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบอ านาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โรงเรียนจึงจัดแบ่งโครงสร้าง 
การบริหารงาน และมอบหมายงานตามโครงสร้าง ความละเอียด ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
1.1 นายอัชราวุธ   บุปผาชาติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวยุพา   ภูมิฐาน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางปราณี   อุ่นเมือง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
1.4 นายสังวาลย์   เมืองพิล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ กรรมการ 
1.5 นางสาวลมัย   ศูนย์โศก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
1.6 นางอุบลวรรณ   พลยุทธ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
1.7 นางสาวเรืองศรี   คุณสุทธิ์ หัวหน้างานแผนงาน   กรรมการ 
1.8 นายศุภกิตต์ิ   ธาระพันธ ์ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี   กรรมการ 
1.9 นายยุทธนา   ผาเวช  หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
1.10 นางธัญทิพย์   คุณสุทธิ์ หัวหนา้งานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการ 
 

มีหน้าที่  
1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
2. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2.1  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 

1. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ   ประธานกรรมการ 
2. นางทับทิม  เจริญตา    รองประธานกรรมการ 
3. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์    กรรมการ 
4. นางฐิติมญช์ุ  โสดก    กรรมการ 
5. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์    กรรมการ 
6. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์   กรรมการ 
7. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์   กรรมการ 
8. นายศุภกิจ  เจริญตา    กรรมการ 
9. นายยุทธนา  ผาเวช    กรรมการ 
10. นางสุมนมาลย์ แสนวงศ์   กรรมการ 
11. นางสุภาพร  เมืองโคตร   กรรมการ 
12. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ   กรรมการ 
13. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ   กรรมการ 
14. นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม   กรรมการ 
15. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ    กรรมการ 
16. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. พิจารณาก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โดยให้ 

สอดคล้องกับนโยบาย 
2. เป็นท่ีปรึกษา เสนอให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมสนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน และช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้งานต่างๆ ด าเนินไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
4. ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
5. ด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
6. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

มีประสิทธิภาพ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.2  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
1. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. นางทับทิม  เจริญตา    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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มีหน้าที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. เป็นประธานคณะกรรมการในการบริหารกลุ่มงานวิชาการ 
3. ให้บริการแก่ชุมชนในด้านวิชาการ 
4. นิเทศการสอนประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการสอน 
5. ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย วางแผนการปฏิบัติ ควบคุม ก ากับดูแล  

เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มงานวิชาการ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.3  งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
1. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    หัวหน้า 
2. นางทับทิม  เจริญตา     ผู้ช่วย 
3. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา    ผู้ช่วย 
4. นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม    ผู้ช่วย 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดย 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้คล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียน 
และชุมชน 

3. ส่งเสริมครูให้จัดท าแผนการจัดแผนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์   แยกแยะและสร้างสรรค์แทนการท่องจ า  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้  เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา  การเรียนรู้จากปะสบการจริง และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกันปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม ท้ังนี้โดยจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการ
การเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น   จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่
อาเซียน (ASEAN)  ส่งเสริมการวัดประเมินผลนานาชาติ (PISA) พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม  มีการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์  และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. จัดครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้สอดคล้องตรงตามสาขาวิชาการ และ 
โครงสร้างหลักสูตร 

5. ส่งเสริมให้ครูได้จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. นิเทศภายใน การใช้หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของครู 
7. สนับสนุนส่งเสริมประสานงาน ด้านวิชาการ กับชุมชนและองค์กรอื่น 
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8.  การประสานงานในสหวิทยาเขต เครือข่ายหรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
9.  ส่งเสริมพัฒนาครูเพื่อการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
10.  ด าเนินงานด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ร่วมจัดโครงสร้างหลักสูตร ก าหนดรายวิชาท่ีเปิดสอน 
2) ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 
3) วิเคราะห์ หลักสูตร มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
4) นิเทศการสอน 
5) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ คู่มือ วัสดุฝึก ฯลฯ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
6) ประสานงานด้านวิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา 

   7) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน 
  8) อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ 
11. จัดวางแผนการด าเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
12. เนินงานด้านปกครองนกัเรียน ให้ค าปรึกษา แนะแนวช่วยเหลือ แก้ปัญหาท่ัวไป ในฐานะท่ีเป็นครู 
13. ดูแลรักษาอาคารเรียนบริเวณและพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มสาระของโรงเรียนท่ีใช้ร่วมกัน 
14. ปกครองและพัฒนาครูในกลุ่มสาระให้ด าเนินงานตามนโยบายท่ีโรงเรียนก าหนดอาทิ  มาตรฐานงานกลุ่ม

สาระ มาตรฐานครูผู้สอน และนโยบายการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 
15. พัฒนาสังคมในฐานะกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถจะช่วยเหลือสังคมได้ 
16. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
17. จัดตารางเรียน ตารางสอน 
18. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.4  งานทะเบียน  ประกอบด้วย 
1. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา     หัวหน้า 
2. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 

2. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3. จัดท าทะเบียนนักเรียน 
4. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
6. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียน 
7. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนเข้าเรียน ให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
8. ด าเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ตรวจเช็คหลักฐานการมอบตัวของนักเรียนให้ถูกต้อง  
    ให้เลขประจ าตัวนักเรียน 
9. ประสานครูที่ปรึกษาตรวจสอบรายช่ือ และจ านวนนกัเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
10. จัดท าใบรายช่ือนักเรียน 
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11. จัดข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
12. ลงทะเบียนรายวิชาเรียน 
13. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆท่ีต้องใช้ในงานทะเบียน 
14. ด าเนินการรับค าร้องขอแก้ไขเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
15. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
16. รายงานผลการจบหลักสูตร 
17. จัดท าแผนงาน/โครงการและเสนองบประมาณใช้จ่ายประจ าปีงานทะเบียน 
18. จัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนวัดผล 
19. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.5  งานวัดผล  ประกอบด้วย 
1. นางทับทิม  เจริญตา     หัวหน้า 
2. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดปฏิทินการท างานของงานวัดผล 

2. จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน 
3. ด าเนินการจัดการเทียบโอนผลการเรียนกรณีนักเรียนย้ายเข้า 
4. ด าเนินการจัดท าบัตรนักเรียน 
5. จัดท าสถิตินักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออก 
6. จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนโรงเรียนในกรณีลาออกหรือจบช้ันสูงสุด 
7. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
8. จัดท าตารางสอบแก้ตัว 
9. ด าเนินการจัดการสอบแก้ตัว กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0 , ร , มส , มผ) 
10. ก ากับดูการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
11. จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินต่างๆของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
12. ด าเนินการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสอบทุกกรณีในสถานศึกษา 
13. จัดเก็บเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้อกับการวัดประเมินผลให้เป็นระบบและปลอดภัย 
14. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.6  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  นิเทศและวิจัย  ประกอบด้วย 
1. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ    หัวหน้า 
2. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์     ผู้ช่วย 
3. นายสังวาลย์  เมืองพิล     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
4. นางทับทิม  เจริญตา     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
5. นางใบศรี  อรมาศ     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
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6. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
7. นายศุภกิจ  เจริญตา     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
8. นางสุภาพร  เมืองโครต     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
9. นายยุทธนา  ผาเวช     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
10. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

มีหน้าที่ 
 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียน 8 กลุ่ม  และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในรายวิชาต่างๆ  ตลอดจนการบูร
ณาการตามกรอบนโยบายการจัดการศึกษา และการพัฒนาด้านผู้เรียน  ด้านครู  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
3. ส่งเสริมให้มีการผลิตส่ือนวัตกรรม  ปรับปรุง พัฒนาและบ ารุงรักษาส่ือให้อ านวยสะดวกต่อ 

การจัดการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. จัดนิเทศ การเยี่ยมช้ันเรียน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  

เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
8. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เมื่อการด าเนินงานส้ินสุด และรายงานผลตามระบบงานของโรงเรียน 
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.7  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1. นางทับทิม  เจริญตา     หัวหน้า 
2. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์    หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
3. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์    หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
4. นายยุทธนา  ผาเวช     หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
5. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก     หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
6. นายศุภกิจ  เจริญตา     หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน 

มีหน้าที่ 
 1. จัดระบบบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก าหนดผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. จัดระบบและด าเนินการกิจกรรมชุมนุม และแต่งต้ังครูที่ปรึกษาประจ าชุมนุม 
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3. จัดระบบและด าเนินการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมรักษาดินแดน ให้มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

4. จัดระบบและด าเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ตามขอบข่ายในหลักสูตรท่ีก าหนด 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จัดระบบติดตามดูแล และประสานงานให้ปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆของผู้เรียน โดยการนิเทศครู 
ท่ีปรึกษาหรือครูประจ ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมนั้นๆอย่างต่อเนื่อง 

6. จัดท าแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณ 
7. จัดระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรให้ถูกต้องตามระเบียบ 

การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีรับผิดชอบทุกกิจกรรม 
9. นิเทศ ติดตาม และเย่ียมการปฏิบัติกิจกรรมประเภทต่างๆ 
10. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท ารายงาน 

เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินตามระบบรายงานของโรงเรียน 
11. จัดให้มีการแสดงผลงานของผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละภาคเรียนหรือ 

ปีการศึกษา 
12. จัดระบบข้อมูล สถิติ สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ น าไปใช้ การปรับปรุงและพัฒนางานท่ีเกี่ยวข้อง 

กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.8  งานนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้   ประกอบด้วย 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ      หัวหน้า 
2. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ    ผู้ช่วย 
3. นางทับทิม  เจริญตา      ผู้ช่วย 
4. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์     ผู้ช่วย 
5. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 
6. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 พัฒนาเครือข่ายส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา โดย 
การท างานแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเสริมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยพัฒนาระบบเครือข่ายและซ่อมบ ารุง   
เป็นศูนย์ผลิตและเก็บรวบรวมพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต จัดเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและเพื่อจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. จัดให้มีทะเบียนส่ือนวัตกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมและการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย 
3. พัฒนาและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
4. ท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีต้ัง ผู้ก ากับดูแล วันเวลาท่ีใช้บริการ 
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5. ประชาสัมพันธ์ ส่ือนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ให้มีการใช้บริการอย่างกว้างขวาง 
6. จัดแผนงาน/โครงการ เสนองบประมาณและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด 
7. จัดท าคู่มือและระเบียบการให้บริการ 
8. จัดบริการสาระความรู้และบันเทิงต่อผู้เรียนเป็นประจ าในช่วงเวลาท่ีไม่มีการเรียนการสอน 
9. ให้บริการการประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
10. จัดท าสถิติและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารโรงเรียนและรายงานต่อหัวหนา้ 

สถานศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.9  งานแนะแนว   ประกอบด้วย 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์     หัวหน้า 
2. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ     ผู้ช่วย 
3. นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

2. ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมของครูทุกคนในสถานศึกษา 
3. ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนว การศึกษากับ 

สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีศึกษา 
4. ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษา พร้อมประสานงานกับงานอาจารย์ที่ปรึกษา งานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
5. จัดระบบการท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคน 
6. ตรวจสอบบุคลิกภาพของนักเรียนและหาทางแก้ไขบุคลิกภาพท่ีไม่พึงประสงค์ตามหลักการแนะแนว 
7. เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนทุกคน เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข และให้ค าแนะน าร่วมกับครู 

ท่ีปรึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆตามระบบงานแนะแนว 
8. แนะแนวในเรื่องการเลือกวิชาเรียน การเลือกอาชีพ การศึกษาต่อและอื่นๆ 
9. ค้นหา เผยแพร่เอกสารแนะแนว นิทรรศการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิต รู้จักระเบียบสังคม  

ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
10. ติดต่อผู้ปกครอง หรือเยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบข้อมูล ร่วมแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 

เป็นระบบ 
11. ติดตามและประเมินผลการ จัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
12. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.10  งานทุน กองทุนให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.)   ประกอบด้วย 
 1. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์      หัวหน้า 
 2. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ     ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
 1. ด าเนินงานเกี่ยวกับการกู้ยืมทุน กยศ.ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.11  งานห้องสมุด   ประกอบด้วย 
1. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์      หัวหน้า 
2. นางปราณี   อุ่นเมอืง      ผู้ช่วย 
3. นายพงษ์ศักด์ิ  รักบุญ      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ดูแลจัดการความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางห้องสมุด 3 ดี ในการบริการ 
การใช้ห้องสมุดส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา  

2. ด าเนินการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนวัสดุท่ีจ าเป็นต่อการบริการ 
3. บ ารุงดูแลหนังสือและโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆในห้องสมุด 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนิทรรศการความรู้ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ 
5. จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอเพื่อพิจารณาประจ าปี 
6. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ และสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด และเผยแพร่สาระส าคัญต่อสาธารณะ 
7. จัดเวรนักเรียนเพื่อช่วยเหลืองานห้องสมุด ตลอดจนจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ัง 

เน้นความสะอาดอยู่เสมอ 
8. จัดให้มีส่ือมัลติมีเดีย ควบคุมดูแลและบริหารจัดการได้ใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. จัดท าสถิติการให้บริการอย่างปัจจุบัน 
10. ออกระเรียบการใช้ห้องสมุด การยืม การส่ง ให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ใช้บริการ 
11. ให้การสนับสนุนและควบคุมทะเบียนหนังสือในห้องสมุดทุกหมวดทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ  

เพื่อความเป็นเอกภาพ และมีข้อมูลสถิติจ านวนหนังสือ ท่ีน ามาวิเคราะห์สู่การพัฒนาต่อไป 
12. พัฒนาระบบงานห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ห้องสมุดระดับชาติ 
13. สรุปรายงานผลงานประจ าปี ต่อผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.12  งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (DMC) และระบบนักเรียนยากจน   ประกอบด้วย 
 1. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ      หัวหน้า 

2. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา     ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 ระบบ DMC เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลท่ีมีอยู่จริงในโรงเรียน 
ตลอดปีการศึกษา  โดยปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจ านวน 3 ครั้ง คือ 

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนท่ี 1 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน) 
2. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนท่ี 2 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน)  
3. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลส้ินปีการศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม) 
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4. กรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่าน Internet  
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.13  งานระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน   ประกอบด้วย 
 1. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์     หัวหน้า 
 2. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 
 3. ครูที่ปรึกษา ระดับช้ัน ม.1-3    ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. กรอกข้อมูลตามแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน , แบบ นร.01 และ นร.02 ผ่านเว็บไซต์  
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2. ประสานงานด้านข้อมูลนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ม.1-3 ในการกรอกข้อมูลตามระบบ 
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.14  งานส ามะโนนักเรียน   ประกอบด้วย 
1. นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม    หัวหน้า 
2. นางทับทิม  เจริญตา     ผู้ช่วย 
3. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1.  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการ 
ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ 

2. จัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
4. เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.15  งานระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม(โปรแกรม SET) 
        ประกอบด้วย 

1. นางฐิติมญช์ุ  โสดก     หัวหน้า 
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์     ผู้ช่วย 
3. ครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ัน    ผู้ช่วย 
4. ครูที่ปรึกษา      ผู้ช่วย 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
 1. วางแผนการคัดกรองนักเรียนทุกระดับช้ันเรียนโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าสายช้ัน ครูผู้สอน และหัวหน้ากลุ่มสาระมีหน้าท่ีดูแล 
และวางแผนการช่วยเหลือนักเรียน จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

2. ด าเนินการคัดกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ในประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้ 
คนพิการได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือทางการศึกษา  เรื่องก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคล 
ของสถานศึกษาว่าด้วยคนพิการ พ.ศ.2556 โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลมา 
พิจารณาประกอบการคัดกรอง เช่น ลักษณะทางกายภาพด้านร่างกาย  ความสามารถทางการเรียน  
ผลการเรียน ผลการประเมินด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และพฤติกรรมการปรับตัว 
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.16  งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1. นางทับทิม  เจริญตา     หัวหน้า 
2. นางฐิติมญช์ุ  โสดก     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท าโครงการส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้นตามโอกาส 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.17  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ประกอบด้วย 
1. นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม    หัวหน้า 
2. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท าแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. ธุรการ สารบรรณ การเงิน พัสดุ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ ท่ีสามารถตรวจสอบได้สะดวก และโต้ตอบกลับ 

หนังสือราชการได้ทันเวลาท่ีก าหนดอย่างรวดเร็ว 
4. เก็บรักษาหนังสือราชการ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
5. จัดท าเอกสารข้อมูล และสถิติ สารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ 
6. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ 
7. จัดบริการ ให้ความสะดวกกับบุคลากรท่ีมาติดต่องานวิชาการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.1  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ประกอบด้วย 

1.  นางสาวลมัย  ศูนย์โศก    ประธานกรรมการ 
2.  นางปรียาดา  รสจันทร์    รองประธานกรรมการ 

มีหน้าที่ 
 1. ก าหนดระเบียบ  แนวนโยบายการท างานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มบริหารงาน 
บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  

2. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ส่งเสริมสนับสนุนเสนอแนะ ประสานงาน ช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  เพื่อให้สนองนโยบายของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.2  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   ประกอบด้วย 
1.  นางสาวลมัย  ศูนย์โศก    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.  นางปรียาดา  รสจันทร์    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าที่ 
 1. ควบคุม ดูแลให้การปฏิบัติงานของบุคคลกรเป็นไปตามหน้าท่ีรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนด าเนินงานด้านบริหารบุคคล   ก าหนดวิธีการด าเนินการ   และติดตามผลการ 
ด าเนินงานให้เกิดผลต่อส่วนรวม 

3. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลอย่างจริงจัง เกิดผลดีต่อส่วนรวม 
4. จัดให้มีการดูและสวัสดิภาพครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และความเป็นอยู่ให้เกิด 

ความสงบ  และปลอดภัยจากส่ิงเลวร้ายท้ังปวง 
5. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าแก่บุคลากร ด้านการบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและน าข้อมูล 

ไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ในการ 

ร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
8. อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในงานท่ีรับผิดชอบเพื่อพิจารณาความดีความชอบ  
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.3  งานการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
นางปรียาดา  รสจันทร์    หัวหน้า 
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มีหน้าที่  
1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคนตามแนวปฏิบัติดังนี้ 
   1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
   2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบ ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดต าแหน่ง มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
   1) สถานศึกษาจัดท าภาระงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อน าเสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาและก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณา   
4. การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู มีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
    1) สถานศึกษาขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/การขอเล่ือนวิทยฐานะ/การขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/

การขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา   

    2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/การขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่งการขอก าหนดต าแหน่ง 
เพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์  ก.ค.ศ.ก าหนด 

    3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/การขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง /  
ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน าเสนอเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และหรือ  ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 

5. ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา  กรณีได้รับมอบหมายจากเขตพื้นการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

    1)  การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในต าแหน่งครู 
ผู้ช่วย  ครูและบุคลาทางการศึกษาอื่น  ในสถานศึกษาให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

    2)  การบรรจุแต่งต้ัง ผู้ช านาญการหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง 
         -  ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไป 

ยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากเขตพื้นท่ีการศึกษาและ ขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 
6.  การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว   มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 
     1) กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว โดยใช้เงินงบประมาณฯ ให้ด าเนินตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการ ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
     2) กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ 6.1 สถานศึกษา สามารถ 

ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาสามมารถ   โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาโดยใช้
เกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด  

7. การแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    1)  การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น  

มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 
        -  เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการน าเสนอ 
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เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
       -  บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายมาจากสถานท่ีอื่นในเขตพื้นท่ี 

การศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น  ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      -  รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดท า 

ทะเบียนประวัติต่อไป 
     2)  การโอนหรือเปล่ียนสภาพของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ม. 58 )  

มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 
      -  เสนอค าร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการ 

ต่อไป 
      - บรรจุแต่งต้ังตามเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
8.  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

การบรรจุเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีออกจากราชการ  (ม. 64)  ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม. 65) ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม. 66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ม. 67) แนวทางปฏิบัติดังนี้  

     1)  กรณีออกตามมติคณะรัฐมนตรี (ม. 65) ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 
เวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอ านาจตาม ม. 53 ส่ังบรรจุแลแต่งต้ัง  

    2)  กรณีออกจาราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 (ม. 66) ให้ยืน่ขอกลับเข้ารับราชการทหารภายใน 180 วัน นับแต่พ้นจากการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 
53  ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 

     3)  กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูหรือบุคลากร 
ทางการศึกษา (ม. 67) สมัครเข้ารับราชการครูและบุคลาทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและ
แต่งต้ังตามมาตรา 53 ท่ีต้องการจะรับราชการเสนอเงื่อนไขให้ ก.ค.ศ.หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ   
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  53  ส่ังบรรจุ  และแต่งต้ัง   

9.  รักษาราชการแทนและการรักษาราชการในต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
     1)  กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ 

รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทน  ถ้ามีรองผู้อ านวยการหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ัง
รองผู้อ านวยการคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือมี 
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สถานศึกษาเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมให้ผู้อ านวยการเขตแต่งต้ัง ข้าราชการใน
สถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (ม. 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ)  

     2)  กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 53  ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รักษาการในต าแหน่ง ( มาตรา 53 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ) 

10.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านหัวหน้า 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

11.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.4  งานอบรม วินัยและการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   ประกอบด้วย 
3.4.1.  นางสาวลมัย  ศูนย์โศก    หัวหน้า 

มีหน้าที่ 
 1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

2. แนวทางการปฏิบัติ ในกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และยุติธรรม

โดยไม่ชักช้า เมื่อกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการหรือ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง    

    2)  ผู้อ านวยการโรงเรียนส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว พบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือส่ัง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

    3)  รายงานการด าเนินงานทางวินัยไมร่้ายแรง ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี 
3.  แนวปฏิบัติ  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
     1)  ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา  53  แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน อันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การท าความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ในกฎ ก.ค.ศ.  

     2)  ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง ตามมาตรา  53  แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เสนอผลการพิจารณาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ   

     3)  ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง ตามมาตรา  53  แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ส่ังลงโทษให้ออก  หรือไล่ออกตามการพิจารณาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   

     4)  รายงานการด าเนินงานทางวินัย  ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. แนวทางการปฏิบัติ  การอุทธรณ์  
     1) อุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ 

อุทธรณ์ ต่อเขตพื้นท่ี ก าหนด 
     2) อุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง ขออุทธรณ์ 

ต่อเขตพื้นท่ีภายใน  30  วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
5. แนวทางการปฏิบัติ  การร้องทุกข์   
    1)  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการ ให้ร้องทุกข์ต่อ  ก.ค.ศ.   

ภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 
    2)  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ   

เนื่องมาจากการะท าของผู้บังคับบัญชา  หรือการแต่งต้ังคณะกกรมการสอบสวนทางวินัย  ให้ร้องทุกข์ต่อ 
เขตพื้นท่ี การศึกษา หรือ  ก.ค.ศ.  แล้วแต่กรณี 

6.  แนวปฏิบัติการเสริสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
     1)  ผู้บริหารแต่ละระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
     2)  ด าเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะ 

เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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     3)  สังเกต  ตรวจสอบ  ดูแล  เอาใจใส่  ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด 
วินัยตามควรแก่กรณี 

7.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1)  โดยการพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ีได้รับ 

การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  แจ้งภาระงานตาม 
มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน  และมีการติดตาม  
ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

      2)  การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (ม. 79)  โดยมีการศึกษาวิเคราะห์  ความ 
ต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  มีการ
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาแผน / โครงการพัฒนาบุคลากรด าเนินการพัฒนา  ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

     3)  การพัฒนาก่อนเล่ือนต าแหน่ง (ม. 80) โดยการศึกษาวิเคราะห์  คุณลักษณะเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่ง  ลักษณะงานตามต าแหน่งท่ีได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยกย่อง ส่งเสริม สนับสนุน เสนอช่ือเพื่อรับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ หรือรางวัลเชิดชูเกียรติ  ส่งเสริมให้เข้ารับอบรม
เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ เจตคติ  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

     4)  การพัฒนากรณี ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ  (ม. 55)  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8. พัฒนาครูโดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  โดยผ่านหัวหน้า 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตาม ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.4.2.  นางปรียาดา  รสจันทร์    หัวหน้า 
มีหน้าที่ 
 11. การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

     1)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีปกติและกรณีพิเศษ 
         -  ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน   
        -  ผู้อ านวยการโรงเรียนส่ังเล่ือนขั้นเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องช้ีแจงเหตุผลให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  กรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ  ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.  ก าหนด  

       -  รายงานการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปบังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  
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     2)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณี  ถึงแก่ความตาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

        -  แจ้งรายช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตาย  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
ให้  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรีส่ัง เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่
ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

       -  รายงานการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อด าเนินการต่อไป 
     3)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณี  ไปศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  

ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย  แนวทางการปฏิบัติดังนี้   
        -  ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต้อง ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ 

งานวิจัยจากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ ให้ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบ ก.ค.ศ.  ก าหนดและส่ังเล่ือนขั้น
ส าหรับผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

        -  รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
12. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
      1)  กรณีเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  โดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลัง  หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานก าหนด  

      2)  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  กรณีอื่น   สถานศึกษาสามารถด าเนินการ 
จ้าง  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา  ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

13.  การด าเนินการเกี่ยวกับการถือจ่ายเงินเดือน  ยึดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
14.  เงินวิทยฐานะหรือค่าตอบแทนอื่น แนวปฏิบัติ  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
15. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3.4.3.  นางสาวลมัย  ศูนย์โศก    หัวหน้า 
มีหน้าที่ 
 17. งานทะเบียนประวัติ  

     1)  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
ปฏิบัติดังนี้  

       -  สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  2  ฉบับ   
จัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา  1 ฉบับ และส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 

      -  หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญบันทึกลงในทะเบียนประวัติ 
      2)  การแก้ไข  วัน  เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง   

ปฏิบัติดังนี้ 
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       -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ประสงค์จะขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด   
ต้องยื่นค าขอตามแบบก าหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้น ประกอบด้วย  สูติบัตร  ทะเบียนราษฎร์และ
หลักฐานทางการศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้อง  เสนอต่อ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ 
ก.ค.ศ. 

       -  ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติและแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
18. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การปฏิบัติดังนี้ 
     1)  ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

      2)  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

19. การขอมีบัตรประตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ปฏิบัติดังนี้   
     1)  ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนต่างๆ โดยมีเอกสาร  หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ตรวจสอบ 

ความถูกต้องน าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับและคุมทะเบียนประวัติไว้  
      2)  ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 
20. งานขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ งานขอลาทุกประเภท  งานขอ 

พระราชทานเพลิงศพ  ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์  และการจัดสวัสดิการด าเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 

21. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  โดยผ่านหัวหน้า 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

22. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.5  งานสวัสดิการ  ประกอบด้วย 
นางปรียาดา  รสจันทร์     หัวหน้า 

มีหน้าที่ 
 1. จัดสวัสดิการ สร้างขวัญและให้ก าลังใจ แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนตามโอกาสสมควร  

2. ติดต่อประสานงานกับองค์กร หน่วยงานภายนอกคามความจ าเป็นและความต้องการของ 
โรงเรียนด าเนินงานและบริหารงานสวัสดิการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 

3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาในการด าเนินงานสวัสดิการท่ีอาจเกิดขึ้น 
4. ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการให้ครูและบุคลาภายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดท ารายรับ - รายจ่ายท้ังหมด ในการด าเนินงานสวัสดิการของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนโดยผ่าน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.6  งานเวร – ยาม   ประกอบด้วย 
นางปรียาดา  รสจันทร์     หัวหน้า 

มีหน้าที่ 
 1.  หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. วางแผน จัดด าเนินการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ ในการอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติ 
งานเวร – ยาม 

3. จัดท าค าส่ังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ และเวรประจ าวัน 
4. ประสานงานกับการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้กิจกรรมหน้าเสาธงด าเนินการไปด้วย 

ความเรียบร้อย 
5. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าท่ีเวรรักษาความปลอดภัย เวรประจ าวัน  

การมาสายของนักเรียน การเข้า – ออกบริเวณโรงเรียนของครู นักเรียน และบุคลากรภายนอก 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเวร – ยาม เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ทุกภาคเรียน 
7. ท าเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีเวร – ยามประจ าวัน เสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.7  ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   ประกอบด้วย 
นางสาวลมัย  ศูนย์โศก     หัวหน้า 

มีหน้าที่ 
 1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

2. ติดต่อประสานงานกับทุกงานในกลุ่มในกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ท าหน้าท่ีเป็นแผนงาน สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ธุรการ พัสดุ ครุภัณฑ์ และการเงินของ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. จัดวาระประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม และจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

การประชุมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. จัดท าเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล     
7. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนโดยผ่านหัวหน้า 

กลุ่มบริการงานบุคคล 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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4.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
4.1  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   ประกอบด้วย 

1. นายสังวาลย์  เมืองพิล     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์    รองประธานกรรมการ 
3. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์    กรรมการ 
4. นางใบศรี  อรมาศ     กรรมการ 
5. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์    กรรมการ 
6. นางฐิติมญช์ุ  โสดก     กรรมการ 
7. นางสาวธณิดา ไชยภูมิ     กรรมการ 
8. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    กรรมการ 
9. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    กรรมการ 
10. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ     กรรมการ 
11. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 1. พิจารณาก าหนดนโยบายการท างานของงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มงบประมาณและ 
แผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

2. เป็นทีป่รึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณของหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและ 
แผนงาน 

3. ส่งเสริมสนับสนับสนุน เสนอแนะ ประสานงานช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้งานต่างๆในกลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ติดตามการด าเนินงานเพื่อให้สนองนโยบายของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.2  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  ประกอบด้วย 
1. นายสังวาลย์  เมืองพิล     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
2. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 

มีหน้าที่ 
 1. ท าหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานของโรงเรียน 

2. ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาในการก าหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน ควบคุม  ประสานงาน 
ติดตามผลการด าเนินงานและตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและแผนงานของโรงเรียน 

3. เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
4. ควบคุมดูแลงานในกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 

และถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
5. ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกับงานในฝ่าย 
6. อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ครู-อาจารย์ เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ 
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7. จัดท ารายงาน  เสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานในฝ่ายงบประมาณเสนอผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาทุกภาคเรียน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานต่างๆท่ีอยู่ในกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ ทุกภาคเรียน 

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.3  งานการเงิน – การบัญชี  ประกอบด้วย 
4.3.1 งานการเงิน 
1. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์    หัวหน้า 
2. นางใบศรี  อรมาศ     ผู้ช่วย 

 

4.3.2 การบัญชี 
1. นางใบศรี  อรมาศ     หัวหน้า 
2. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. หัวหน้างาน เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

2. จัดการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงนิ การกัน 
เงินไว้เบิกเหล่ือมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

3. การจัดท าบัญชีการเงิน ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ต้ังยอดบัญชีระหว่างปี งบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชี งบประมาณปีก่อน  
และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชี ปีงบประมาณปีก่อน 
  2) ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอน ปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้าบัญชีทุนและบัญชีทุน 
และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชสิีนทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ(บัญชีสินค้าคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนพร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญ การลงบัญชีท่ัวไป โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 
  3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย: Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี 
แยกประเภท(สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท  (หนี้สิน ทุน รายได้) 

4) บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า 
หรือการให้การบริการ การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ าและค่าปรับ  รายได้จากเงินกู้ของรัฐ  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  การรับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน  การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบการควบคุมเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 

5)  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท 
เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันท่ัวไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท  ณ  วันท าการสุดท้ายของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จ้างงบประมาณค้างรับ   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับ ท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเส่ือม
ราคา/ค่าจัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
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7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
และปิดรายการรายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดิน น าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน  หากมียอดคงเหลือ ให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน รอน าส่งคลัง 

8)  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายการคงเหลือประจ าวัน 
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป และการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีจากการเขียนข้อความผิด หรือตัวเลขผิด  
จากการบันทึกตัวเลขผิด ปิดบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือก ากับพร้อมวัน
เดือนปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

4. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1) จัดท ารายงานประจ าเดือน ส่งหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ 

กรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงาน
เงินประจ างวด 

2) จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงาน 
ทางการเงิน  งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง  จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจัดส่งรายงานประจ าปีให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

5. จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้น เพื่อจ าหน่าย จ่าย 

6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้า 
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.4  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
1. นางสาวทิพวัลย์   ทองนอก    หัวหน้า 
2. นายสมบูรณ์   ประเสริฐศิลป์    ผู้ช่วย 
3. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   
 1. จัดท าระบบข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1)  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้างท้ังหมด  
เพื่อทราบสภาพการใช้งาน 

2) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ 
ประโยชน์ 

3) จัดท าทะเบียนควบคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหา จาก 
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกการควบคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 
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4) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ ด าเนินการและ 
ท่ียังไม่สมบูรณ์ ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อ ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันและให้จัดท า
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษาซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม 
สินทรัพย์ก็ได้ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6)  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยการเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. การจัดหาพัสดุ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดู 

กิจกรรมท่ีต้องการใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตามมาตรฐาน
กลาง 

2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหามาเอง และท่ีร่วมมือ 
กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

3. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็น 

แบบมาตรฐาน 
2) ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ 

มาตรฐาน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) การจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณรายละเอียดหลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ  

โดยด าเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. การควบคุม บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) จัดท าทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) ก าหนดให้ผู้มีความรับผิดชอบในการจัดควบคุมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน ส าหรับทรัพย์สินท่ี 

มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอน กรณีเป็นส่ิงปลูกสร้างท้ังนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2543 และแก้ไขท่ีเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติท่ีราช
พัสดุ พ.ศ. 2518 อย่างเคร่งครัด 

5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหาร
นโยบายและแผน  

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.5  งานแผนงาน   ประกอบด้วย  
1. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์    หัวหน้า 
2. นางสาวธณิดา   ไชยภูมิ    ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานแผนงาน 

2. วางแผนพัฒนาโรงเรียน การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. การจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (รวมท้ังแผนระยะส้ัน ระยะปานกลาง  

ระยะยาว) 
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน ตามแผนปฏิบัติการ 
5. จัดท าโครงสร้างองค์กร ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
6. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.6  งานข้อมูลสารสนเทศ   ประกอบด้วย 
1. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ     หัวหน้า 
2. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 
3. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 
4. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

2. จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ

ฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติภารกิจ 
5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
6. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
7. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ                
8. จัดให้มีระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
9. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ 
10. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ

สถานศึกษา 
11. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับ

บริการ 
12. ประเมินความพึงพอใจงานบริการข้อมูลสารสนเทศจากผู้มาขอรับบริการ 
13. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการข้อมูลสารสนเทศ 
14. ประเมินประสิทธิภาพการรายงานสารสนเทศทางการศึกษาจากผู้มาขอรับบริการ 
15. รวบรวมผลงานดีเด่นเด่นของครู นักเรียน โรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน 
16. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศทางการศึกษา 
17. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน www.hongsaeng.ac.th 

http://www.hongsaeng.ac.th/
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18. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.7  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
1. นางฐิติมญช์ุ  โสดก     หัวหน้า 
2. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 
ตัวบ่งช้ีของกระทรวง เป้าหมายของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา 

3. ด าเนินการนิเทศและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report ; SAR) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา

และหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกันคุณภาพในและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.8  งานการควบคุมภายใน   ประกอบด้วย 
1. นางสาวเรืองศรี   คุณสุทธิ์    หัวหน้า 
2. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดอย่างเป็นระบบ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
4. พัฒนาระบบควบคุมภายในและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.9  งานค านวณต้นทุนผลผลิต   ประกอบด้วย 
1. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ     หัวหน้า  
2. นางสาวเรืองศรี   คุณสุทธิ์    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการค านวณต้นทุนผลผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2. ค านวณต้นทุนผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิตและน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียน 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.10  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ประกอบด้วย 
1. นางใบศรี  อรมาศ     หัวหน้า 
2. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก    ผู้ช่วย 
3. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท าแผนงาน งบประมาณ  และสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

2. ธุรการ สารบรรณ การเงิน พัสดุ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
5.1  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ประกอบด้วย 

1. นางปราณี   อุ่นเมือง    ประธานกรรมการ 
2. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์   กรรมการ 
4. นายสังวาลย์  เมืองพิล    กรรมการ 
5. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์   กรรมการ 
6. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์    กรรมการ 
7. นายยุทธนา  ผาเวช    กรรมการ 
8. นายศุภกิจ  เจริญตา    กรรมการ 
9. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์    กรรมการ 
10. นางสุภาพร  เมืองโคตร   กรรมการ 
11. นางใบศรี  อรมาศ    กรรมการ 
12. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ   กรรมการ 
13. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ   กรรมการ 
14. นางปรียาดา  รสจันทร์   กรรมการ 
15. นางกมลชนก  เพชรโรจน์   กรรมการ 
16. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ    กรรมการ 
17. นายสุวิทย์  บุตรตา    กรรมการ 
18. นายลานไทย  แก้วหาญ   กรรมการ 
19. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
20. นายณัฐกร  เจริญวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป  

2. พิจารณาก าหนดระเบียบ แนวนโยบายการท างานของงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานในกลุ่ม 
บริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และมาตรฐานการ ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ. 
2552 

3. ให้ค าปรึกษา เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ร่วมแก้ปัญหา   เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุผล  

อย่างมีประสิทธิภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อให้ด าเนินงาน ไปตามนโยบายของโรงเรียน 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 

5. ให้ค าปรึกษาและดูแลห้องเกียรติยศ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  



28 
 

5.2  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   ประกอบด้วย 
1. นางปราณี   อุ่นเมือง    หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์   รองหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

มีหน้าที่ 
 1. เป็นประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

2. ก าหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
3. ก ากับดูแล งานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ  
4. อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
5. จัดท ารายการผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกภาคเรียน  
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.3  งานธุรการ   ประกอบด้วย 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง    หัวหน้า 
2. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว   ผู้ช่วย 
3. นายณัฐกร  เจริญวงศ์    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานให้เหมาะสม 

3. พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการให้เป็นไปตามระบบก าหนด 
4. ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
5. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และแยกประเภทหนังสือแจ้งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
6. จัดท าแบบฟอร์มหนังสือราชการไว้บริการคณะครู 
7. ร่าง พิมพ์  ท าส าเนา โต้ตอบหนังสือราชการ 
8. ร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ นโยบายของโรงเรียนตามท่ีผู้บริหารก าหนด 
9. ร่าง พิมพ์ ค าส่ังโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
10. นัดหมายการประชุม และจดรายงานการประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อตรวจ 

รายงานการประชุม และเสนอถึงผู้บริหารให้ทราบในวันรุ่งขึน้ 
11. ให้การต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการตามสมควร 
12. รับผิดชอบสมุดเย่ียม  สมุดตรวจราชการ  และสมุดนิเทศ เพื่อเสนอให้ผู้มาเย่ียมชมโรงเรียนหรือนิเทศงาน

ได้ลงนาม ในกรณีเป็นการตรวจราชการให้ด าเนินการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตามระเบียบฯ 
13. จัดเก็บ รักษา และท าลายหนังสือราชการ 
14. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไปหรือผู้อ านวยการรับมอบหมาย 
16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.4  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย และงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประกอบด้วย 
1. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์     หัวหน้า 
2. นายสังวาลย์  เมืองพิล     ผู้ช่วย 
3. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 

มีหน้าท่ี 
 1. จัดให้มีระบบประสานงาน และเครือข่ายการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน

การศึกษาของโรงเรียน 
4. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษา ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. ก าหนดแผน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ

สถานศึกษา  
6. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
8. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.5  งานกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 
1. นายยุทธนา  ผาเวช     หัวหน้า 
2. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์    ผู้ช่วย 
3. นายศุภกิจ  เจริญตา     ผู้ช่วย 
4. นางสุภาพร  เมืองโคตร     ผู้ช่วย 
5. นางกมลชนก  เพชรโรจน์    ผู้ช่วย 
6. นางพงษ์ศักดิ์  รักบุญ     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
2. การวางแผนงานกิจการนักเรียน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภาระงาน ของงานกิจการนกัเรียน 
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  
4. ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
5. ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
6. ส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. ส่งเสริมการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
8. ประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10. การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
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5.5.1  งานระเบียบ วินัยนักเรียน   ประกอบด้วย 
1. นายยุทธนา  ผาเวช    หัวหน้า 
2. นายศุภกิจ  เจริญตา    ผู้ช่วย 
3. นางสุภาพร  เมืองโคตร    ผู้ช่วย 
4. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5. กวดขันการมาโรงเรียนและการมาทันโรงเรียนก่อนเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ หากมีนักเรียน 

มาสาย ให้จัดให้มีบันทึกข้อมูลเพื่อการแก้ไขเสมอ 
6. กวดขันให้นักเรียนอยู่ในกรอบของระเบียบ ว่าด้วยการแต่งกายและการแต่งตัวอย่าง 

เหมาะสมตามกติกาของโรงเรียน 
7. ดูแลส่งเสริม ให้นักเรียนมีหนังสือแบบเรียน สมุด อุปกรณ์การเรียนครบถ้วนตามข้อก าหนด 

ของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันการสูญหายและส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
8. ส่งเสริม และให้การอบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ตามวัยจ ากัดความ 

สนิทสนมในกลุ่มเพื่อน ไม่ให้เกินเลยท่ีส่อไปในทางชู้สาว 
9. อบรมให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันสังคมและปัญญา ไม่ประพฤติปฏิบัติเส่ือมเสียไปในทางเสพ 

ยาเสพติดและการพนัน อันน าทางไปสู่การล่วงละเมิดทรัพย์สินและสิทธิผู้อื่น ท่ีเป็นการผิด กฎหมาย ส่งผลต่อการเรียน
ไม่จบหลักสูตร 

10. ก ากับดูแลไม่ให้นักเรียนน าส่ิงต้องห้ามเข้ามาในโรงเรียน  อันได้แก่  โทรศัพท์ เครื่องเสียง  
ส่ือส่ิงพิมพ์ลามกอนาจาร ของมีค่า เครื่องประดับ และส่ิงท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในบัญชีส่ิงของต้องห้ามเม่ือพิจารณาเห็นว่า
ก่อให้เกิดผลเสียต่อนักเรียนและส่วนรวม 

11. จัดท าสมุดบันทึกประวัตินักเรียนท่ีมีพฤติกรรมบกพร่อง บันทึกหลักฐานการตักเตือนและ 
ค ารับสารภาพเพื่อการป้องปรามมิให้นักเรียนประพฤติซ้ า และใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง 

12. ติดตามประสานงานกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้าเวร–ยาม หัวหน้างานและ 
หัวหน้างานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน 

13. ควบคุมดูแลความประพฤติ ของนักเรียน ร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา 
14. จัดท าระเบียบพฤติกรรมนักเรียน ให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ 
15. ท าหน้าท่ีสอบสวน สืบสวน ข้อเท็จจริงร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปของนักเรียนท่ีมี 

พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง  เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษ  เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

16. การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรยีนได้ครั้งละไม่เกนิ 2 ช่ัวโมง 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.5.2  งานป้องกันยาเสพติด   ประกอบด้วย 
1. นายศุภกิจ   เจริญตา    หัวหน้า 
2. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์   ผู้ช่วย 
3. นางสุภาพร  เมืองโคตร    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่ 
ผู้เรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. จัดท า รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานระเบียบวินัยและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ 
การด าเนินงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้า 
กลุ่มบริหารทั่วไปทุกภาคเรียน  

4. วางแผนการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดทุกชนิด ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  
อ าเภอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

5. ในส่วนของอ าเภอ ให้รวมเป็นคณะท างานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  
อ าเภอเลิงนกทา (ศตส.อ.) 

6. จัดกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ตามหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องของข้อมูลมาให้ทันตามก าหนด 

7. จัดท ารายงานความเคล่ือนไหว การด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด  
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทันตามก าหนด 

8. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป ทุกภาคเรียน 
  9. จัดท ากิจกรรม ตามโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ทุกภาคเรียน 
  10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
(CATAS System) 
  11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 5.5.3  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   ประกอบด้วย 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์   หัวหน้า 
2. นายศุภกิจ  เจริญตา    ผู้ช่วย 
3. นางสุภาพร  เมืองโคตร    ผู้ช่วย 
4. นางกมลชนก  เพชรโรจน์   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาท่ีนักเรียน 
นับถือ 
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3. รับผิดชอบงานสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมร่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีขอความร่วมมือ    

4. ปฏิบัติงานเป็นแกนประสานกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ตลอดจนครูในกลุ่มสาระฯ  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประกวด แข่งขัน หรือรว่มแสดงผลงานด้านจริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ใน
ฐานะตัวแทนโรงเรียน 

5. เสนอแผนงาน/โครงการประจ าปี ท่ีจะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

6. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนไว้ตลอดปี เพื่อการก ากับติดตามและ 
สนับสนุนจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนและภายนอกได้ง่าย 

7. ร่วมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง 
จริยธรรมนักเรียน 

8. อบรมดูแลนักเรียน เพื่อปลูกฝังการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ อย่างมีกิริยา มารยาทงาม 
9. จัดกิจกรรมประกวดมารยาทในระดับโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนก้าวสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
10. จัดอบรม สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในวันสุดสัปดาห์จัดพิธี 

พุทธมามะกะของนกัเรียน 
11. รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีส านึกสาธารณะและกตัญญูรู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณท้ังท่ีเป็นบุคคล 

และสถาบัน 
12. ปลูกฝังความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีความผูกพันต่อสถาบันครอบครัว และโรงเรียน จนถึง 

สังคมท้องถิ่น ประเทศชาติ โดยการจัดสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆ 
13. ยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
14. จัดกิจกรรมธนาคารความดี 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
16. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม 
17. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
18. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 
19. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนสีขาว 
20. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 5.5.4  งานส่งเสริมประชาธิปไตย   ประกอบด้วย 
1. นายยุทธนา  ผาเวช   หัวหน้า 
2. นายศุภกิจ  เจริญตา    ผู้ช่วย 
3. นางสุภาพร  เมืองโคตร    ผู้ช่วย 
4. นางกมลชนก  เพชรโรจน์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนและรับผิดชอบ การจัดเลือกตั้งสภานักเรียน 
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2. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม  
แบบประชาธิปไตย 

3. รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ในการเสนอข้อคิดเห็นต่อชีวิตการเรียนและความเป็นอยู่ที่ดี 
4. กล่ันกรองโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะกรรมการนกัเรียนเสนอ  เพื่อขอรับการสนับสนุน 

การจัดด าเนินการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโอกาส และเวทีเยาวชน  เพื่อการแสดงออกในทางสร้างสรรค์  

เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะชีวิต 
6. จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าช้ัน/หัวหน้านักเรียนระดับ อย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อประมวลความเห็นและฝึกทักษะการประชุมโดยองค์คณะนักเรียน ท่ีมีคณะครูเป็น 
ผู้สังเกตการณ์ 

7. ติดตามการท าความสะอาดบริเวณรับผิดชอบและห้องน้ านักเรียน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับสถาบันอื่น 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 5.5.5  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประกอบด้วย 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร    หัวหน้า 
2. นายศุภกิจ  เจริญตา    ผู้ช่วย 
3. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์   ผู้ช่วย 
4. นางกมลชนก  เพชรโรจน์   ผู้ช่วย 
5. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2. ด าเนินงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. ด าเนินงานการคัดกรองนักเรียน      
4. ด าเนินงานป้องกันการแกไ้ขปัญหานักเรียน 
5. ด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
6. ด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน 
7. วางแผนด าเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับครูที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม 

นโยบายของโรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
8. ออกค าส่ังแต่งต้ังครูที่ปรึกษา และติดตามการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา แล้วเสนอต่อ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปทุกภาคเรียน 
9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับผิดชอบเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยผ่าน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปทุกภาคเรียน 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.5.6  งานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย  ประกอบด้วย 
1. นายศุภกิจ  เจริญตา    หัวหน้า 
2. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
1. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. จัดท าแนวปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในโรงเรียน 
3. จัดป้ายบอกเส้นทางจราจร และสถานท่ี 
4. จัดท าข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ภายในโรงเรียน 
5. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 5.5.7  งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 
1. นางกมลชนก  เพชรโรจน์   หัวหน้า 
2. นางสุภาพร   เมืองโคตร   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานของงานกจิการนักเรียนทุกงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจการนักเรยีนทุกงาน 

 

5.6  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   ประกอบด้วย 
 1. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์    หัวหน้า 

2. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์    ผู้ช่วย 
3. นายยุทธนา  ผาเวช     ผู้ช่วย 
4. นายศุภกิจ  เจริญตา     ผู้ช่วย 
4. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์     ผู้ช่วย 
5. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ     ผู้ช่วย 
6. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 
7. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 
8. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ     ผู้ช่วย 
9. นายสุวิทย์  บุตรตา     ผู้ช่วย 
10. นายลานไทย  แก้วหาญ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

2. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภาระงาน ของงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  
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4. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแต่ง อาคารสถานท่ี บริเวณ และส่ิงแวดล้อม 
5. ส่งเสริมกิจการงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนมีสถานท่ีในการให้บริการครบถ้วน  
และสภาพแวดล้อมสะอาด 
6. ประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 5.6.1  งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   ประกอบด้วย 
1. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์   หัวหน้า 
2. นายสุวิทย์  บุตรตา    ผู้ช่วย 
3. นายลานไทย  แก้วหาญ   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแต่ง อาคารสถานท่ี บริเวณ และส่ิงแวดล้อม 

2. ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าท่ีนักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีและ  
ส่ิงแวดล้อมจัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ดูแลปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและ 
ห้องบริการต่างๆให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 

4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละงาน และนักการประจ าอาคาร 
5. ประเมินผล วิเคราะห์ผล รายงานผลการด าเนินการ และ เผยแพร่ 
6. น าผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินการ 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึก สุขนิสัย ท่ีดีในการใช้อาคาร  
8. สรุปผลและเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการ  

สถานศึกษาทราบ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 5.6.2  งานบริการอาคารเรียน   ประกอบด้วย 
1. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์   หัวหน้า 
2. นายสุวิทย์  บุตรตา    ผู้ช่วย 
3. นายลานไทย  แก้วหาญ   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารเรียน อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี ให้มี
การใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 

2. ควบคุม ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าท่ีนักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน  
จัดบรรยากาศภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละงาน และการปฏิบัติงานนักการ  
ประจ าอาคาร 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.6.3  งานบริการห้องเรียน   ประกอบด้วย 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ    หัวหน้า 
2. นายสุวิทย์  บุตรตา    ผู้ช่วย 
3. นายลานไทย  แก้วหาญ   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. ดูแลและการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ในห้องบริการ เช่นหลอดไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ กระดานด า  
และการดูแลรักษาห้องเรียน 

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและนักเรียนท่ีรับผิดชอบห้องเรียนนั้น  
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 5.6.4  งานบริการห้องบริการ และการจัดอาคารห้องน้ า-ห้องส้วม  ประกอบด้วย 
1. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์    หัวหน้า 
2. นายสุวิทย์ บุตรตา    ผู้ช่วย 
3. นายลานไทย  แก้วหาญ   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. ดูแลและการจัดบรรยากาศในห้องบริการ เอื้อต่อการ ให้บริการ 

2. มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ในห้องบริการ เช่น ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ และการดูแล 
รักษาห้องบริการ 

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและนักเรียนท่ีรับผิดชอบห้องบริการนั้น  
4. มีจัดท าสถิติการใช้ห้องบริการ เช่น ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ อื่นๆ  
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 5.6.5  งานบริการอาคารประกอบ (โรงอาหาร)   ประกอบด้วย 
1. นายศุภกิจ  เจริญตา    หัวหน้า 
2. นายสุวิทย์  บุตรตา    ผู้ช่วย 
3. นายลานไทย  แก้วหาญ   ผู้ช่วย 

หน้าที่ 
  1. ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารประกอบ อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ 
ใช้การได้ดี ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 

2. ควบคุม ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าท่ีนักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคาร 
ประกอบ จัดบรรยากาศ ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละงาน และการปฏิบัติงานนักการ  
ประจ าอาคาร 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.6.6  งานบริการอาคารหอประชุมและห้องโสตทัศนูปกรณ์   ประกอบด้วย 
1. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์   หัวหน้า 
2. นายยุทธนา  ผาเวช    ผู้ช่วย 
3. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ    ผู้ช่วย 
4. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์    ผู้ช่วย 
5. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ    ผู้ช่วย 
6. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
  1. จัดท าแผน โครงการงานโสตทัศนูปกรณ์ 

2. ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 
3. วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
4. จัดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ในโรงเรียน 
5. สนับสนุนให้บุคลากรน าวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและ 

เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู ้
6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตส่ือ  

รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้เพื่อคุ้มค่า 

และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู ้
9. ก าหนดระเบียบการใช้ การบ ารุงรักษาให้เกิดความคงทน ปลอดภัยในการใช้งาน 
10. บันทึกเสียง ถ่ายภาพวีดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานโรงเรียน 
11. บริการเครื่องเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว โปรเจคเตอร์ ในห้องประชุม   

ห้องประชาสัมพันธ์  กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมต่างท่ีโรงเรียนด าเนินงาน 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.7  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและงานโภชนาการ   ประกอบด้วย 
1. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    หัวหน้า 
2. นายศุภกิจ  เจริญตา     ผู้ช่วย 
3. นางฐิติมญช์ุ  โสดก     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาล และท่ีบริการน้ าด่ืมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
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4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการดื่มน้ าและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การ
ได้ทันที 

5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดท าหลักฐานการจ่าย
ยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตาม
ความจ าเป็น 

7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
11. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
12. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
13. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม ชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุขตลอดจนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์และส่ิงเสพติดท้ังหลาย 
15. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย สถิติ

ผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงต่อไป 

16. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีหัวน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไปหรือผู้อ านวยการมอบหมาย 
17. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
18. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 
19. จัดบริการสถานท่ี จ าหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
20. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
21. ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
22. ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
23. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
24. ก าหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
25. ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
26. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
27. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและนักเรียน 
28. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องด่ืม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
29. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
30. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
31. เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน 
32. ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
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33. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
34. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ใน 

ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
35. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงานโภชนาการ 
36. จัดบริการน้ าด่ืมให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าด่ืมใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
37. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ าด่ืม น้ าใช้ให้เพียงพอ และให้อยู่ในภาพที่จะสะดวกถูกสุขลักษณะ 
38. ให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการใช้น้ าในโรงเรียน 
39. วางแผนในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ 
40. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.8  งานประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
1. นายสังวาลย์   เมืองพิล     หัวหน้า 
2. นางใบศรี  อรมาศ     ผู้ช่วย 
3. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษา รวมท้ังความ
ต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของชุมชน 

2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน องค์กร สถาบันและ
ส่ือมวลชนในท้องถิ่น 

3. จัดให้มีเครือข่ายประสานงานประชาสัมพันธ์   
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไขพัฒนา

ให้เหมาะสมต่อไป 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.9  งานพิธีกร   ประกอบด้วย 
1. นายสังวาลย์   เมืองพิล    หัวหน้า 
2. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์   ผู้ช่วย 
3. นายยุทธนา  ผาเวช    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรในงานต่างๆ  ประจ าโรงเรียน 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.10  งานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน(งานดูแลห้องเกียรติยศ)   ประกอบด้วย 
1. นายสังวาลย์  เมืองพิล      หัวหน้า 
2. นางใบศรี  อรมาศ            ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. วางแผนจัดท าแผนการปฏิบัติงานดูแลห้องเกียรติยศโรงเรียน 

2. ด าเนินการ  ก ากับ ดูแล ความสะอาด และประดับตกแต่งห้องเกียรติยศโรงเรียนให้สวยงาม 
3. จัดท าระเบียบ แนวปฎิบัติ ห้องเกียรติยศโรงเรียน 
4. รวบรวมผลงานดีเด่นของนักเรียน ครู และโรงเรียน มาเก็บในห้องเกียรติยศโรงเรียน 
5. จัดท าทะเบียน ผลงานดีเด่นของนักเรียน ครู และโรงเรียน ในห้องเกียรติยศโรงเรียน  
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.11  งานสหกรณ์โรงเรียน   ประกอบด้วย 
1. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์    หัวหน้า 
2. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก    ผู้ช่วย 
3. นางใบศรี  อรมาศ    ผู้ช่วย 
4. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ    ผู้ช่วย 
5. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว   ผู้ช่วย 
6. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ และสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน 

2. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจ าปี การจ่ายเงินปันผล เงินเฉล่ียคืนของสหกรณ์ 
4. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานของสหกรณ์ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.12  งานหัวหน้านักการ   ประกอบด้วย 
1. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน    หัวหน้า 
2. นายสังวาลย์  เมืองพิล    ผู้ช่วย 
3. นางปราณี  อุ่นเมือง    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ควบคุม ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าท่ีนักการภารโรง  

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.13  งานปฏิคมโรงเรียน   ประกอบด้วย 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง    หัวหน้า 
2. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์   ผู้ช่วย 
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3. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์    ผู้ช่วย 
4. นางใบศรี  อรมาศ    ผู้ช่วย 
5. นางปรียาดา  รสจันทร์    ผู้ช่วย 
6. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว   ผู้ช่วย 
7. นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานโรงเรียน  บริการ  น้ าชา  กาแฟ  ตามสมควร 

2. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้แขกท่ีมาติดต่องานกับทางโรงเรียน 
3. จัดระบบเก็บรักษา  วัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.14  งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง    หัวหน้า 
2. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว   ผู้ช่วย(ชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ) 
3. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์    ผู้ช่วย(อาคารสถานท่ี) 
4. นางกมลชนก  เพชรโรจน์   ผู้ช่วย(กิจการนักเรียน) 
5. นายณัฐกร  เจริญวงศ์    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดระบบเอกสารของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ด าเนินงานธุรการ งานสารบรรณ หนังสือราชการ 
หนังสือตอบ-รับ 

2. จัดท าแผนของกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในส านักงานและบริการในกลุ่มบริหารทั่วไป 
5. ประสานงานและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารและ

ประชาสัมพันธ์ 
6. ประเมินผลการน าเนินงานในกลุ่มงานและน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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งานโครงการพิเศษ 
1  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 1. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์    หัวหน้า 

2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์     ผู้ช่วย 
3. นางปรียาดา  รสจันทร์     ผู้ช่วย 
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 

2  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์    หัวหน้า 

2. นายสังวาลย์  เมืองพิล     ผู้ช่วย 
3. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก     ผู้ช่วย 
4. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 
5. นาสาวอาทิตยา  บุญธรรม    ผู้ช่วย 

3  โครงการโรงเรียนสีขาว 
 1. นางสุภาพร  เมืองโคตร     หัวหน้า 
 2. นายศุภกิจ  เจริญตา     หัวหน้า 

3. นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ     ผู้ช่วย 
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 
5. นางกมลชนก  เพชรโรจน์    ผู้ช่วย 

4  โครงการโรงเรียนในฝัน 
 1. นางทับทิม  เจริญตา     หัวหน้า 

2. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ    ผู้ช่วย 
3. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 
4. นางสาววราภรณ์  ลือจันดา    ผู้ช่วย 
5. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ     ผู้ช่วย 

5.  โครงการโรงเรียนสุจริต 
 1. นายสังวาลย์  เมืองพิล     หัวหน้า 

2. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์    ผู้ช่วย 
3. นางใบศรี  อรมาศ     ผู้ช่วย 
4. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก    ผู้ช่วย 
5. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 

6.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
 1. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์     หัวหน้า 

2. นางสาวเรืองศรี คุณสุทธิ์    ผู้ช่วย 
3. นางฐิติมญช์ุ  โสดก     ผู้ช่วย 
4. นางใบศรี  อรมาศ     ผู้ช่วย 
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 7.  โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School) 
  1. นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ ์    ห้วหน้า 
  2. นางปรียาดา  รสจันทร์     ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว    ผู้ช่วย 

8.  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 1. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ    หัวหน้า 

2. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ    ผู้ช่วย 
3. นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม    ผู้ช่วย 

 

 
ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด ก่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและ 

ทางราชการสืบไป 
 

                   ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

       (นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

 
 


