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คำสังโรงเรี
่
ยนดงขุยวิทยำคม
ที่ 128 / 2560
เรือ่ ง แต่งตัง้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร ประจำปี กำรศึกษำ 2560
.........................................................................................................................
เพื่อให้กำรบริหำรงำน ในโรงเรียนดงขุยวิทยำคม ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และ
เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (วรรค 1) แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 2553 (ฉบับที่ 2) และมำตรำที่ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 2553 (ฉบับที่ 3) ให้ผอู้ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ อนุมตั ใิ ห้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรภำยในโรงเรียน เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงขอแต่งตัง้
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ดังนี้
คณะกรรมการบริ หารโรงเรียน
1. นำยณัฐสิทธิ ์ ชำนำญพันธ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยปิ่ นโมฬี จันทสิงห์
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำน
กรรมกำร
3. นำงรัชดำ
ผูกพยนต์
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
4. นำงวิสุทธิ ์
ตันมี
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรบุคคล
กรรมกำร
5. นำยสมหวัง แก้วบท
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
6. นำงเบญญำสิร ิ เหล่ำนภำพร หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
7. นำงเกือ้ กูล
เพชรนำ
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น กำรบริหำรงำนโรงเรียน
2. ตรวจสอบ วินิจฉัย กำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยโรงเรียน นโยบำยสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
3. ติดตำม ช่วยเหลือ ตรวจสอบกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ เพื่อนำมำเป็ นข้อมูล
ปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป
4. ศึกษำ วิเครำะห์ขอ้ มูล สภำพปั ญหำ
5. กำหนดแนวทำงและเป้ ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำองค์กร
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6. จัดทำระบบ ดำเนินกิจกรรมและติดตำมกำกับประเมินผลในระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
กำหนด เพื่อให้โรงเรียนเป็ นองค์กรทีม่ คี ุณภำพตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด
7. วำงแผนงำนและวำงแผนงบประมำณในกำรจัดทำและปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรทำงำนและ
บริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
8. บริหำรจัดกำร ประสำนงำนและสนับสนุ นกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพของสำนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กร
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
การบริ หารกลุ่มงานบริ หารงบประมาณ / กลุ่มงานบริ หารทัวไป
่
นายปิ่ นโมฬี

จันทสิ งห์

รองผูอ้ ำนวยกำร

ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ องผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำร
งบประมำณ และกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
กำกับดูแลควำมเรียบร้อยในกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณและกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ ให้เป็ นไปด้วย
ควำม เรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ
1. ให้คำปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณและกลุ่มงำนบริหำรทัวไปแก่
่
ผบู้ ริหำร
2. รำยงำนกำรบริหำรงบประมำณและกลุ่มงำนบริหำรทัวไปและประเมิ
่
นผลกำรดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ
3. วินิจฉัยสังกำรตำมอ
่
ำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
4. รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบตั ริ ำชกำรที่
โรงเรียนได้
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
การบริ หารกลุ่มงานบริ หารวิ ชาการ / กลุ่มงานบริ หารบุคคล
นางรัชดา
ผูกพยนต์ รองผูอ้ ำนวยกำร ปฏิบตั ริ ำชกำรรองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำรและกลุ่มงำนบริหำรบุคคล
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและกลุ่มงำนบริหำรบุคคลให้เป็ นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ
2. เป็ นทีป่ รึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและกลุ่มงำนบริหำรบุคคลแก่ผบู้ ริหำร
3. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและกลุ่มงำนบริหำรบุคคล
4. วินิจฉัย สังกำรตำมอ
่
ำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
5. กำรวิจยั และกำรนิเทศ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
6. รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบตั ริ ำชกำรที่
โรงเรียนได้
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7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1. การบริ หารกลุ่มงานบริ หารวิ ชาการ
1. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
2. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ร่วมวำงแผนกำหนดปฏิทนิ งำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำร
วิชำกำร
ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ
2. ช่วยงำนรองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและดูแลงำนในกลุ่มให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
3. เป็ นทีป่ รึกษำของรองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรเกีย่ วกับงำนด้ำนวิชำกำร
4. ดูแลและร่วมดำเนินกำร กำรวิจยั กำรจัดห้องเรียน กำรจัดตำรำงสอน และกำรนิเทศติดตำมกำร
สอน
ของครูอำจำรย์วนิ ิจฉัย สังกำรตำมอ
่
ำนำจหน้ำที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. ประสำนกับทุกงำนในกลุ่มงำนและกลุ่มงำนอื่น ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จ
6. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
7. รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำร/รองผูอ้ ำนวยกำรไม่สำมำรถ
มำปฏิบตั ริ ำชกำรทีโ่ รงเรียนได้
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมการกลุ่มบริ หารงานวิ ชาการ
1. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
2. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
3. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
4. นำงสำวทิพย์สุดำ
ทิพวรรณ์
5. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
6. นำงพจนี
คำแท่ง
7. นำยเจริญ
แก้วเบีย่ ง
8. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
9. นำงดุจฤดี
หอมหวล
10. นำงสำวปณิตตรำ
จันทรำพรหม
11. นำงอัญชลี
คงเมือง
12. นำงชนม์ณกำนต์
อิม่ ทรัพย์
13. นำงสำวสุลมี ำศ
อยูม่ ำ
14. นำงสำวศรีสุดำ
จันทร์แปลก

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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15. นำยพงศ์ธร
ฟั กฟูม
กรรมกำร
16. นำงสำวโศภนิศ
ชัน้ เจริญ
กรรมกำร
17. นำงสำวชวนพิศ
เหล็กใหล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. เป็ นทีป่ รึกษำผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
2. กำหนดแนวทำงกำรบริหำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
3. ปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
4. ติดตำม นิเทศกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำรให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1. งานแผนงานวิ ชาการ
1. นำงสำวปณิตตรำ
จันทรำพรหม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงพจนี
คำแท่ง
กรรมกำร
3. นำงดุจฤดี
หอมหวล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ทำหน้ำทีใ่ นฐำนะเจ้ำหน้ำทีแ่ ผนงำนบริหำรวิชำกำร วิเครำะห์ กำหนดระเบียบ แนวปฏิบตั ิ วำงแผน
ปรับปรุงงำนวิชำกำร กำหนดวัตถุประสงค์และทิศทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร
2. จัดสำยงำนในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรให้ชดั เจน
3. จัดทำปฏิทนิ ปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
4. จัดทำแผนปฏิบตั งิ ำน/โครงกำร ของกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
5. ประสำนงำนในกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำร/โครงกำรของกลุ่มงำน กลุ่มสำระในกลุ่มงำนบริหำร
วิชำกำร
กับงำนนโยบำยและแผนงำน ติดตำมโครงกำรในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
6. กำกับ ติดตำม ดูแล ตรวจสอบ แผนปฏิบตั กิ ำร/โครงกำรของกลุ่มงำน ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของโรงเรียน หน่วยงำนต้นสังกัด และครอบคลุมตัวชีว้ ดั ตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ
7. รวบรวมสรุปผลกำรปฏิบตั งิ ำน/โครงกำรของกลุ่มงำน กลุ่มสำระในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรตำม
ปฏิทนิ
งำนทีก่ ำหนด
8. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนโครงกำรของกลุ่มงำน กลุ่มสำระในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรตำมระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อนำผลไปปรับใช้ในปี ต่อไป
9. รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนต่อกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำตำมลำดับ
10. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2. งานสานักงานกลุ่มงานบริ หารงานวิ ชาการ
1. นำงดุจฤดี
หอมหวล

ประธำนกรรมกำร
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2. นำงชนม์ณกำนต์
อิม่ ทรัพย์
กรรมกำร
3. นำงสำวปณิตตรำ
จันทรำพรหม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะเจ้ำหน้ำทีส่ ำรบรรณกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและประสำนงำนกับผูเ้ กีย่ วข้อง
ให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็ นระบบ
2. ดูแลสำนักงำนให้สะอำด สวยงำม น่ำอยู่ ด้วยกิจกรรม 5 ส
3. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศของงำนสำนักงำนให้เป็ นปั จจุบนั ถูกต้องและพร้อมทีจ่ ะให้บริกำรแก่
ผูย้ น่ ื คำร้องขอ
4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
5. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษำ และให้บริกำรด้ำนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำนในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
6. รวบรวมผลกำรดำเนินงำนในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร เสนอรองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำร
วิชำกำร
7. ประสำนงำนกับหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูใ้ นกำรพิจำรณำส่งครูไปประชุม อบรม สัมมนำด้ำน
วิชำกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำดูงำนของครู
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3.งานนิ เทศการเรียนรู้
1. นำงสำวชวนพิศ
2. นำงสำวศรีสุดำ
3. นำยพงศ์ธร

เหล็กใหล
จันทร์แปลก
ฟั กฟูม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ดำเนินกำรประสำนงำนและดูแลกำรฝึกงำนของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครูและผูฝ้ ึกงำนที่
เกีย่ วของในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
2. ดำเนินงำนประสำนเกีย่ วกับกำรนิเทศกำรเรียนรูภ้ ำยในโรงเรียน
3. จัดให้มกี ำรนิเทศภำยใน ติดตำม ประเมินผล กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและงำนกลุ่มสำระ
ให้ได้มำตรฐำนคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
4. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
ประธำนกรรมกำร
2. นำงเกศินีนำฎ
แย้มนิล
กรรมกำร
3. นำงสำวสุภำพ
นวลจันทร์
กรรมกำร
4. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
กรรมกำร
5. นำงนิดดำ
จันทร์ตรี
กรรมกำร
6. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
กรรมกำร
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7. นำยดิเรก
ผูกพยนต์
กรรมกำร
8. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
กรรมกำร
9. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร
ละอองศรี
กรรมกำร
10. นำงมยุร ี
มูลเดช
กรรมกำร
11. นำงชนม์ณกำนต์
อิม่ ทรัพย์
กรรมกำร
12. นำงสำวชวนพิศ
เหล็กใหล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 สำระแกนกลำงของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อมูลสำรสนเทศเกีย่ วกับสภำพปั ญหำ และควำมต้องกำรของสังคมชุมชน
และท้องถิน่
2. จัดทำโครงสร้ำงหลักสูตร และสำระต่ำง ๆ ทีก่ ำหนดให้มใี นหลักสูตรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ เป้ ำหมำย และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยพยำยำมบูรณำกำรเนื้อหำสำระทัง้ ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรูเ้ ดียวกัน และระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรูต้ ำมควำมเหมำะสม
3. จัดทำคู่มอื กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
4. นำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรใช้หลักสูตรให้เหมำะสม
5. นิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม
6. ส่งเสริมให้ครูจดั ทำแผนกำรเรียนรู้ ตำมสำระและหน่วยกำรเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
7. ส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนกำรเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ
ควำมถนัดของผูเ้ รียน
8. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เกีย่ วกับหลักสูตรสถำนศึกษำ พร้อมให้บริกำรแก่ครู อำจำรย์และผูส้ นใจ
9. จัดระบบกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ประสำนงำนและจัดตำรำงสอนของโรงเรียน
10. กำหนดห้องเรียน แผนกำรเรียนและครูทป่ี รึกษำ
11. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับงำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
12. สรุปผลกำรดำเนินงำนให้หวั หน้ำงำนสำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ภำคเรียนละ 1 ครัง้
13. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกรอบกำรประเมินตนเอง (SAR) รำยงำนผลต่อฝ่ ำยบริหำรงำน
วิชำกำร
และหัวหน้ำสถำนศึกษำ
14. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. งานการวิ จยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1. นำยพงศ์ธร
ฟั กฟูม
2. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
3. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
4. นำงสำวชวนพิศ
เหล็กใหล
5. นำงสำวทิพย์สุดำ
ทิพวรรณ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ศึกษำวิเครำะห์ ขอบข่ำยของกำรวิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและวำงแผนกำร
ปฏิบตั งิ ำน
ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรปู กำรศึกษำ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรและคุณภำพงำนวิชำกำร ในภำพรวม
ของสถำนศึกษำ โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. ส่งเสริมให้ครู อำจำรย์ ดำเนินกำรวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อแก้ปัญหำ/พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ม ี
คุณภำพ สูงขึน้
4. นิเทศ กำกับติดตำม กำรดำเนินกำรวิจยั ในชัน้ เรียนของครู ให้สอดคล้องกับกระบวนกำรวิจยั
5. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เกีย่ วกับงำนวิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
6. ประสำนควำมร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วของเพื่อเผยแพร่ผลงำนกำรวิจยั ต่อสำธำรณชน
7. สรุป ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน ตำมกรอบกำรประเมินตนเองในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(SAR)
และรำยงำนผลต่อฝ่ ำยบริหำรงำนวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำ
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
6. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนร่วม
1. นำงสำวปณิตตรำ
จันทรำพรหม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงชนม์กำนต์
อิม่ ทรัพย์
กรรมกำร
3. นำงดุจฤดี
หอมหวน
กรรมกำร
4. นำงพจนี
คำแท่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. วำงแผนกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนักเรียนเรียนร่วม
2. ดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมเป็ นไปตำมแผนงำน/โครงกำร กิจกรรม และพัฒนำ
บุคลำกรให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรูไ้ ด้อย่ำงเหมำะสม
3. กำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรียนร่วมพัฒนำเป็ นไปตำมศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคล
4. ร่วมกำหนดกำรวัดผลประเมินผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคลที่
เหมำะสม
5. สนับสนุ น และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนร่วมได้รบั กำรศึกษำอย่ำงทัวถึ
่ งและเสมอภำค
6. กำกับนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
7. ประเมินผล และรำยงำนผลพัฒนำกำรดำเนินงำนต่อไป
8. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนักเรียนเรียนร่วม
9. ดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมเป็ นไปตำมแผนงำน/โครงกำร กิจกรรม และพัฒนำ
บุคลำกรให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรูไ้ ด้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง
10. จัดกำรเรียนกำรสอนเรียนร่วมพัฒนำเป็ นไปตำมศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคล
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11. ดำเนินกำรวัดผลประเมินผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคลที่
เหมำะสม
12. กำกับนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทัง้ จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
13. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

7. งานวัดผลประเมิ นผล
1. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
กรรมกำร
3. นำงสำวปณิตตรำ
จันทรำพรหม
กรรมกำร
4. นำงสำวทิพย์สุดำ
ทิพวรรณ์
กรรมกำร
5. นำงดุจฤดี
หอมหวล
กรรมกำร
6. นำงพจนี
คำแท่ง
กรรมกำร
7. นำยพงศ์ธร
ฟั กฟูม
กรรมกำร
8. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกรอบงำนวัดผล ประเมินผลและทดสอบคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. กำหนดระเบียบแนวปฏิบตั แิ ละจัดทำคู่มอื วัดผล ประเมินผล และกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมพัฒนำครูให้มคี วำมสำมำรถในกำรวัดผล ประเมินผลตำมสภำพจริง กำรวัดผลกำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์ เขียน กำรประเมินคุณลักษณะ พัฒนำกำรของผูเ้ รียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
4. ดำเนินกำรและประสำนควำมร่วมมือกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในกำรจัดทำ และพัฒนำเครือ่ งมือ วัดผล
ประเมินผล และทดสอบคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน
5. ดำเนินกำร วัดผลและทดสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำทีก่ ำหนด
6. บันทึกและประมวลผลกำรวัดผล ประเมินผล และทดสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ
องค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
7. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศของงำนวัดผล ประเมินผล และทดสอบคุณภำพกำรศึกษำให้เป็ นระบบ
ถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั ตรวจสอบได้ และพร้อมให้บริกำรกับผูท้ ร่ี อ้ งขอ
8. จัดทำสมุดบันทึกเวลำเรียน ผลกำรเรียน (ปพ.5) ให้สอดคล้องกับแนวกำรวัดผลประเมินผลตำมที่
หลักสูตร
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9. บันทึกผลกำรเรียนลงเว็บไซด์เพื่อให้บริกำรข้อมูลแก่นกั เรียนและผูป้ กครอง
10. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกรอบกำรประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อฝ่ ำย บริหำรงำนวิชำกำร
และ
หัวหน้ำสถำนศึกษำ
11. จัดให้มกี ำรวัดผลประเมินผลกลำงภำคเรียน/ปลำยภำคเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและ
ประเมินผล
12. กำหนดวัน เวลำ ตำรำงสอบ คำสังสอบผลกำรสอบ
่
เสนออนุมตั ิ ประกำศผล แจ้งผลกำรเรียนต่อครู
ทีป่ รึกษำ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรสอบแก้ตวั และเก็บข้อมูลผลกำรสอบของนักเรียน
13. ตรวจสอบ ติดตำม แจ้งผูป้ กครองนักเรียน กรณีทน่ี ักเรียนมีแนวโน้มจะไม่จบหลักสูตรและเรียนซ้ำ
14. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

8. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. นำงเบญญำสิร ิ เหล่ำนภำพร ประธำนกรรมกำร
2. นำงเกศินีนำฎ แย้มนิล
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
3. นำงสำวสุภำพ นวลจันทร์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
4. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
5. นำงนิดดำ
จันทร์ตรี
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
6. นำงนันทพร ยอดพันคำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
7. นำยดิเรก
ผูกพยนต์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
8. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ
9. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร ละอองศรี
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
10. นำยเจริญ
แก้วเบีย่ ง
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
11. นำงสำวชวนพิศ เหล็กใหล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. บริหำรจัดกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยจัดโครงสร้ำง มอบหมำยหน้ำที่ กำหนดกรอบงำนและภำระ
งำนให้สนองต่อนโยบำยของโรงเรียน
2. จัดทำและพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรแกนกลำง
3. ส่งเสริมสนับสนุ นให้ครู วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กำรวัดผลประเมินผล ให้ครอบคลุมหลักสูตร สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของโรงเรียนควำมต้องกำร
ของท้องถิน่ และผูเ้ รียน
4. ส่งเสริมให้ครูจดั ทำวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อแก้ปัญหำ/พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดให้มกี ำร
ผลิต
กำรใช้ส่อื นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ วิทยำกำร และ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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5. ส่งเสริมสนับสนุ นให้นกั เรียนพัฒนำควำมสำมำรถเต็มศักยภำพและสนับสนุนให้นกั เรียนร่วม
กิจกรรม
กำรแข่งขันทัง้ ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
6. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มสำระ หน่วยงำนอื่นทัง้ ภำยในและภำยนอก โรงเรียนเพื่อ
ดำเนินงำน
บริหำรจัดกำรงำนในกลุ่มสำระได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
7. เผยแพร่ผลงำนของกลุ่มสำระ และให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ครู อำจำรย์และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนเผยแพร่ช่อื เสียงเกียรติยศของโรงเรียนต่อสำธำรณชน
8. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของครูในกลุ่มสำระเสนอผูบ้ งั คับบัญชำ
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
9. งานส่งเสริ มความรู้ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิ ชาการ
1. นำงสำวทิพย์สุดำ
ทิพวรรณ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
กรรมกำร
3. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
กรรมกำร
4. นำงพจนี
คำแท่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ส่งเสริมให้มกี ำรแลกเปลีย่ นกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิน่
2. ประสำนควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำของรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในบริเวณใกล้เคียงภำยในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 40 และต่ำงเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับองค์กรต่ำง ๆ
4. ส่งเสริม ติดตำม ดำเนินกำร และประเมินผลกำรยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
10. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
1. นำงพจนี
คำแท่ง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศรีสุดำ
จันทร์แปลก
กรรมกำร
3. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
กรรมกำร
4. นำงสำวสุลมี ำศ
อยูม่ ำ
กรรมกำร
5. นำยเจริญ
แก้วเบีย่ ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมจำเป็ นในกำรใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถในกำร ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้ใน
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3.
4.
5.

6.
7.

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงน้อยปี กำรศึกษำละ 1 ชิน้
ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำและใช้ส่อื นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำงำนวิชำกำรกับองค์กร หน่วยงำน และสถำบันอื่น
จัดทำเครือ่ งมือและประเมินผลกำรใช้ส่อื นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เกีย่ วกับกำรผลิต กำรใช้ สื่อ นวัตกรรม ให้เป็ นปั จจุบนั พร้อมให้บริกำร
ข้อมูล
แก่ผรู้ อ้ งขอ
สรุป ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ในระบบประกันคุณภำพ (SAR)
รำยงำนผลต่อกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำ
ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

11. งานกิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นำยเจริญ
แก้วเบีย่ ง
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
2. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
ผูช้ ่วยกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
3. นำยสุบนิ
คงเมือง
หัวหน้ำงำนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี
4. นำงอัญชลี
คงเมือง
หัวหน้ำกิจกรรมแนะแนว
5. นำยเศรษฐำ
บุญเสม
หัวหน้ำกิจกรรมชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร
6. นำยดิเรก
ผูกพยนต์
หัวหน้ำกิจกรรมเอ็งกอ
7. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
หัวหน้ำกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิม่ เวลำรู้
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. วำงแผน จัดระบบ และประสำนงำนเกีย่ วกับกิจกรรมทำงวิชำกำร / ชุมนุมต่ำง ๆ
2. วำงแผน จัดระบบ และประสำนงำนเกีย่ วกับกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี
3. วำงแผน จัดระบบ และประสำนงำนเกีย่ วกับแนะแนว
4. ติดตำม ดูแลกำรจัดกิจกรรมชุมนุ มนักศึกษำวิชำทหำรให้เป็ นไปตำมระเบียบและประสำนงำนกับ
หน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร จังหวัดทหำรบกเพชรบูรณ์
5. ติดตำม ดูแล กำรจัดกิจกรรมเอ็งกอ
6. ติดตำม ดูแล กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิม่ เวลำรู้
7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
12. งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
2. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
3. นำงสำวทิพย์สุดำ
ทิพวรรณ์
4. นำงสำวปณิตตรำ
จันทรำพรหม
5. นำงสำวอำริยำ
ภิรมศรี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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6. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ติดตำมกำรทำงำนของกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำรวมทัง้ เอกสำรทำงวิชำกำรที่
เกีย่ วข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. ประสำนงำน กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่บุคลำกร ผูร้ บั ผิดชอบ และรวบรวมเอกสำร
เพื่อ
กำรประเมินภำยในเป็ นประจำทุกปี
3. จัดทำเอกสำรประเมินภำยในสถำนศึกษำเพื่อรำยงำนสำธำรณชนทรำบปี ละ 1 ครัง้
4. ให้คำแนะนำและให้ควำมรูแ้ ก่บุคลำกรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
13. งานทะเบียนนักเรียน
1. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
กรรมกำร
3. นำยพงศ์ธร
ฟั กฟูม
กรรมกำร
4. นำงพจนี
คำแท่ง
กรรมกำร
5. นำงสำวทิพย์สุดำ
ทิพวรรณ์
กรรมกำร(นำยทะเบียนโรงเรียนคนที่ 2 )
6. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร(นำยทะเบียนโรงเรียน)
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. กำหนดแนวปฏิบตั แิ ละจัดทำคู่มอื เกีย่ วกับงำนทะเบียนวัดผล ทะเบียนนักเรียนและกำรเทียบโอน
ผลกำรเรียน
2. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรลงทะเบียนเรียนตำมแผนกำรเรียน กำรลงทะเบียนเรียนซ้ำ
3. จัดทำหลักฐำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชัน้ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
4. ดำเนินกำรเกีย่ วกับ กำหนดเลขประจำตัวนักเรียน กำรเปลีย่ นชื่อนำมสกุล ทีอ่ ยูข่ องนักเรียนให้เป็ น
ปั จจุบนั
5. จัดทำรำยชื่อ และตรวจสอบจำนวนนักเรียนคงอยู่ และเข้ำ-ออก ระหว่ำงภำคเรียน/ปี ให้เป็ นปั จจุบนั /
รำยงำนต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำและแจ้งผูเ้ กีย่ วข้องทรำบ
6. จัดทำใบประกำศนียบัตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 และชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 6
7. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เกีย่ วกับงำนทะเบียนวัดผล ทะเบียนนักเรียนและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
จัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลในโปรแกรมให้เป็ นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั พร้อม
ให้บริกำรข้อมูลแก่ผรู้ อ้ งขอ
8. จัดทำและตรวจสอบ GPA และ PR ของโรงเรียน และประสำนควำมร่วมมือ ส่งข้อมูลให้กบั หน่วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
9. รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ และบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนรำยบุคคล
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(ปพ.6) และ (ปพ. 9)
10. ตรวจสอบกำรจบหลักสูตรช่วงชัน้ ที่ 3 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นและช่วงชัน้ ที่ 4 ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย
11. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกรอบกำรประเมินตนเอง ในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (SAR) และ
นำเสนอต่อฝ่ ำยบริหำรงำนวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำ
12. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
14. งานประชาคมอาเซียน
1. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
กรรมกำร
3. นำยไพฑูรย์
เรืองนำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำหลักสูตรอำเซียนศึกษำ
2. ให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำเซียนแก่ผบู้ ริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรอื่นๆทุกคน
3. จัดตัง้ ศูนย์อำเซียน ห้องอำเซียน หรือมุมอำเซียน ให้เหมำะสมกับบริบทและควำมพร้อมของโรงเรียน
4. จัดให้มคี รู นักเรียนหรือเจ้ำหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีอ่ ย่ำงชัดเจน
5. จัดให้มกี จิ กรรมอันจะเป็ นกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับอำเซียนให้หลำกหลำย
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
15. งานส่งเสริ มการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน IEP
1. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
กรรมกำร
3. นำงสำวทิพย์สุดำ
ทิพวรรณ์
กรรมกำร
4. นำงมยุร ี
มูลเดช
กรรมกำร
5. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร
ละอองศรี
กรรมกำร
6. นำงสำวสุภำพ
นวลจันทร์
กรรมกำร
7. นำงเกศินนี ำฏ
แย้มนิล
กรรมกำร
8. นำงฐิตมิ ำ
ก้อนเพ็ชร
กรรมกำร
9. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. วำงแผนงำนกำรดำเนินกำรจัดห้องเรียนพิเศษ
2. จัดทำหลักสูตรสำหรับห้องเรียนพิเศษกำรจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักเรียน
3. จัดหำ จัดทำ ผลิตสื่อ นวัตกรรมประกอบกำรเรียนรูส้ ำหรับห้องเรียนพิเศษ
4. ประสำนควำมร่วมมือกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดห้องเรียนพิเศษ
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5. ติดตำม นิเทศ กำรดำเนินงำนกำรจัดห้องเรียนพิเศษ
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
16. งานแนะแนว
1. นำงอัญชลี
คงเมือง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงเกือ้ กูล
เพชรนำ
กรรมกำร
3. นำงดุจฤดี
หอมหวล
กรรมกำร
4. นำยสุบนิ
คงเมือง
กรรมกำร
5. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
กรรมกำร
6. นำงสำวทิพย์สุดำ ทิพวรรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. บริกำรข้อมูลเกีย่ วกับนักเรียนในทุกๆด้ำนโดยจัดทำระเบียนสะสม
2. จัดบริกำรแนะแนว บริกำรสนเทศ ให้ขำ่ วสำรข้อมูลควำมรูแ้ ก่นกั เรียนทัง้ ด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ และ
กำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง
3. บริกำรให้คำปรึกษำในทุกๆด้ำน เพื่อให้นกั เรียนสำมำรถตัดสินใจ และแก้ปัญหำด้วยตนเอง
4. บริกำรติดตำมผลกำรเรียน ควำมประพฤติ และพัฒนำกำรของนักเรียน
5. จัดหำทุนเพื่อส่งเสริมนักเรียนทีเ่ รียนดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
17. งานห้องสมุดโรงเรียน
1. นำงสำวสุลมี ำศ
อยูม่ ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวโศภนิศ
ชัน้ เจริญ
กรรมกำร
3. นำงสำวเพียงพิศ
สง่ำวงศ์
กรรมกำร
4. นำงสำวศรีสุดำ
จันทร์แปลก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดบริกำรกำรใช้หอ้ งสมุดแก่คณะครู บุคลำกร และนักเรียน
2. จัดตกแต่งห้องสมุดให้เรียบร้อยสวยงำมและจัดหำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรใช้หอ้ งสมุด
4. สรุปรวบรวมสถิตเิ กีย่ วกับกำรใช้บริกำรห้องสมุด
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
18. งานรับสมัครนักเรียน
1. นำงสำวศรีสุดำ
2. นำงพจนี
3. นำงสำวทิพย์สุดำ
4. นำงวิมลรัตน์

จันทร์แปลก
คำแท่ง
ทิพวรรณ
รูปแก้ว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรรับสมัครนักเรียน กำรรำยงำนผลกำรรับสมัครนักเรียนต่ำง ๆ จัดทำ
และเตรียมเอกสำรรับสมัคร กำรออกคำสังคณะกรรมกำรรั
่
บสมัครนักเรียน
2. ดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนห้องปกติ และห้องพิเศษ
3. จัดทำเอกสำรสำหรับปฐมนิเทศ กำรมอบตัวนักเรียนใหม่
4. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
19. งานหนังสือยืมเรียน
1. นำงสำวศรีสุดำ
จันทร์แปลก
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพิชญำ
วีระคำ
กรรมกำร
3. นำยกิตติ
จันประทำษ
กรรมกำร
4. นำงสำวชวนพิศ
เหล็กใหล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดให้มกี ำรลงทะเบียนหนังสือเรียนทุกเล่ม ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2. กำหนดนโยบำย /ข้อตกลงในกำรสร้ำงวินยั /ควำมรับผิดชอบในกำรใช้หนังสือเรียน เพื่อ สร้ำงควำม
ตระหนักและควำมรับผิดชอบในกำรใช้หนังสือยืมเรียน ซึง่ เป็ นสมบัตสิ ่วนรวมให้อยู่ในสภำพใช้งำน
ได้ เพื่อส่งต่อให้รนุ่ ต่อไป
3. แจ้งข้อตกลงร่วมกันในกำรดูแล กำรยืม – คืน ให้ชดั เจน และให้นกั เรียนถือเป็ นข้อปฏิบตั ิ
4. แนะนำวิธกี ำรดูแลรักษำและซ่อมแซมหนังสือให้แก่นกั เรียน ในกรณีทน่ี กั เรียนต้องกำรจดบันทึก ให้
บันทึกควำมรูล้ งในสมุด
5. สำรวจสภำพหนังสือทีพ่ ร้อมใช้หรือชำรุด รำยงำนข้อมูลให้กบั ฝ่ ำยปริหำรเพื่อเป็ นข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรจัดซือ้ ครัง้ ต่อไป
6. จัดให้มกี ำรซ่อมแซมหนังสือชำรุด โดยให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกำรซ่อมแซมหนังสือทีช่ ำรุด
7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมการกลุ่มงานบริ หารบุคคล
1. นำงวิสุทธิ ์
ตันมี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงมยุร ี
มูลเดช
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวสุภำพ นวลจันทร์
กรรมกำร
4. นำงทองใส
เขียวดี
กรรมกำร
5. นำงสำววรำภรณ์ บุญเมฆ
กรรมกำร
6. นำงสำวสุจติ รำ จันทร์มลู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. กำหนดระเบียบแนวนโยบำยกำรทำงำนของงำนต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนในฝ่ ำยบุคคลให้สอดคล้อง
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กับนโยบำยของโรงเรียน
2. เป็ นทีป่ รึกษำและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับงำนด้ำนปกครองของหัวหน้ำฝ่ ำยบุคคล
3. ส่งเสริมสนับสนุ นเสนอแนะประสำนงำนช่วยแก้ปัญหำเพื่อให้งำนต่ำงๆบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยเพื่อสนองนโยบำยของโรงเรียน
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

1. งานสานักงานกลุ่มงานบริ หารบุคคล
1. นำงทองใส
เขียวดี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงมยุร ี
มูลเดช
กรรมกำร
3. นำงสำววรำภรณ์ บุญเมฆ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. งานธุรการ สานักงาน
- ศึกษำวิเครำะห์วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่มให้สำมำรถ
ดำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- จัดหำและรวบรวมระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคล ตลอดจน
เผยแพร่แก่บุคลำกร
- จัดทำแผนงำน โครงกำร ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ ำน
- จัดวำระกำรประชุมบันทึกกำรประชุมจัดทำรำยงำนกำรประชุมจัดเตรียมเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำร
ประชุมของฝ่ ำย
- ติดต่อประสำนงำนกับทุกงำนในฝ่ ำยบุคคลและฝ่ ำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลจัดเก็บหนังสือรำชกำร สำเนำ
หนังสือนำส่งอย่ำงเป็ นระบบ
- ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรบุคคล
2. การบริ การบุคลากร
- กำรทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั
- งำนสำรสนเทศ
- กำรขอหนังสือรับรอง
- กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ
- กำรขออนุญำตให้รำชกำรไปต่ำงประเทศ
- กำรขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร
- กำรขออนุญำตลำอุปสมบท
- กำรลำไปประกอบพิธฮี จั ย์
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3. สัญญำจ้ำงต่ำง ๆ
4. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2. งานวางแผนอัตรากาลัง/งานส่งเสริ มวิ นัยคุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1. นำงวิสุทธิ ์
ตันมี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงมยุร ี
มูลเดช
กรรมกำร
3. นำงสำวสุจติ รำ
จันทร์มลู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. วิเครำะห์ภำรกิจและจัดทำแผนอัตรำกำลังคนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ให้คำปรึกษำ แนะนำเรือ่ งเสริมสร้ำง พัฒนำและติดตำมประเมินผลกำร
พัฒนำ
วินยั เกีย่ วกับวินยั ให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดทำเอกสำร คู่มอื สื่อ เกีย่ วกับกำร
รักษำวินยั และกำรป้ องกันกำรกระทำผิดวินยั ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
4. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
5. กำรสังพั
่ กรำชกำรและกำรสังให้
่ ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
6. กำรออกจำกรำชกำร
7. กำรเกษียณอำยุรำชกำร
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ /งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นำงสำววรำภรณ์
บุญเมฆ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงทองใส
เขียวดี
กรรมกำร
3. นำงวิสุทธิ ์
ตันมี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินกำรสรรหำเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำกรณีได้รบั มอบอำนำจจำก ก.ศ.จ. ดำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชัวครำว
่
โดยใช้เงินงบประมำณให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ระทรวงกำรคลังหรือตำม
หลักเกณฑ์
และวิธกี ำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนกำหนดดำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชัวครำว
่
ต่ำงชำติ
เอกสำรประกอบกำรจ้ำงงำนเอกสำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ของต่ำงชำติ
2. จัดทำสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร พนักงำนบริกำร ครูอตั รำจ้ำง ลูกจ้ำงชัวครำว
่
และลูกจ้ำงประจำ
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3. กำรเปลีย่ นตำแหน่ งให้สงู ขึน้ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรรับคำ
ร้องขอ
ย้ำยและดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนเสนอคำร้องขอย้ำยไปยัง
สำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำเพื่อดำเนินกำรนำเสนอ ก.ศ.จ. เพื่อพิจำรณำอนุมตั ขิ องผูป้ ระสงค์ยำ้ ยและผูร้ บั ย้ำย
แล้วแต่กรณีบรรจุแต่งตัง้ แต่งตัง้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีร่ บั ย้ำยมำจำก
สถำนศึกษำอื่น
ในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำหรือเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำอื่น สำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำและรำยงำนกำรบรรจุแต่งตัง้ และข้อมูลประวัตสิ ่วนตัวไปยังสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
เพื่อ
จัดทำทะเบียนประวัตติ ่อไป
4. กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. กำรประเมินวิทยฐำนะ
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. งานประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
1. นำงมยุร ี
มูลเดช
ประธำนกรรมกำร
2. นำงทองใส
เขียวดี
กรรมกำร
3. นำงสำวสุจติ รำ
จันทร์มลู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณีปกติและกรณีพเิ ศษเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณีถงึ
แก่
ควำมตำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรกำรเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณีไปศึกษำต่อ ฝึกอบรมดูงำน
หรือปฏิบตั งิ ำนวิจยั ด้วยกำรดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผูไ้ ปศึกษำต่อ
2. ฝึกอบรม ดูงำนหรือปฏิบตั งิ ำนวิจยั จำกสถำนศึกษำหรือสถำนฝึกอบรม ตำมระเบียบที่ ก.ศ.จ.
กำหนดและกำรเพิม่ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชัวครำว
่
3. กำรลำทุกประเภท
4. กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร เพื่อพิจำรณำเลื่อนขัน้ เงินเดือน
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. งานจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ/งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์
1. นำงสำวสุภำพ
นวลจันทร์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงทองใส
เขียวดี
กรรมกำร
3. นำงวิสุทธิ ์
ตันมี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
2. จัดระบบและกำรจัดทำทะเบียนประวัติ
3. กำรขอรับใบอนุญำตและกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
4. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
6. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/งานส่งเสริ มและยกย่องเชิ ดชูเกียรติ
1. นำงสำวสุจติ รำ
จันทร์มลู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุภำพ
นวลจันทร์
กรรมกำร
3. นำงมยุร ี
มูลเดช
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดทำแผนงำน/โครงกำรงำนพัฒนำบุคลำกรและ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ริ ำชกำรดำเนินกำรและติดตำมประเมินผล พัฒนำข้ำรำชกำร
ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนมอบหมำยกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ระหว่ำงปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรก่อน
เลื่อน
ตำแหน่งและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินวิทยฐำนะ
2. กำรประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนกำรลำศึกษำต่อกำรพัฒนำแบบเข้ม ครูผชู้ ่วย/
กำรประเมินครูผชู้ ว่ ย
3. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพ (9 - 12 มำตรฐำน) และจรรยำบรรณวิชำชีพ (9 ข้อ) จัดทำ
แผนงำน/โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
6. กำรประเมินครูผชู้ ่วย
7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. การบริ หารกลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
1. นำยสมหวัง แก้วบท
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
2. นำงรุดดำ จันทสิงห์
รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินงำนในกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณไปให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ
2. ให้คำปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณแก่ผบู้ ริหำร
3. รำยงำนกำรบริหำรงบประมำณและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
4. วินิจฉัยสังกำรตำมอ
่
ำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
5. รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำร หรือรองผูอ้ ำนวยกำร
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ไม่สำมำรถมำปฏิบตั ริ ำชกำรทีโ่ รงเรียนได้
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมการกลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
1. นำยสมหวัง
แก้วบท
ประธำนกรรมกำร
2. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงวรำรัตน์
ปำนดำรำ
กรรมกำร
4. นำงพรพิลำศ
วำนิช
กรรมกำร
5. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร
ละอองศรี
กรรมกำร
6. นำงเกศินีนำฏ
แย้มนิล
กรรมกำร
7. นำงสำวมณีวรรณ
เตชะกฤตวีโรดม
กรรมกำร
8. นำยธวัชชัย
ช่วงวิไล
กรรมกำร
9. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำร
10. นำงสำวศริญญำ
หมืน่ จงใจดี
กรรมกำร
11. นำงสำวพิชญำ
วีระคำ
กรรมกำร
12. นำยกิตติ
จันทร์ประทำษ
กรรมกำร
13. นำงสำวอำริยำ
ภิรมศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุม ร่วมมือ ประสำนงำน และตรวจสอบกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณเพื่อ
ให้เกิด ควำมถูกต้อง
2. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1. งานสานักงานกลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
1. นำงสำวพิชญำ
วีระคำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกิตติ
จันทร์ประทำษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. รวบรวมคำสัง่ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ขิ องกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณไว้อำ้ งอิง
2. รับ-ส่ง โต้ตอบหนังสือรำชกำรของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ จัดระบบเอกสำรต่ำงๆของกลุ่มงำน
ให้เป็ นไปตำมระบบงำนสำรบรรณ
3. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภณ
ั ฑ์ ควบคุมระบบกำรเบิกจ่ำยพัสดุของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
4. ดูแลสำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2. งานแผนงาน
1. นำงสำวอำริยำ

ภิรมศรี

ประธำนกรรมกำร
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2. นำงพรพิลำศ
3. นำงสำวศริญญำ
4. นำงสำวมณีวรรณ

วำนิช
หมืน่ จงใจดี
เตชะกฤตวีโรดม

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.1. งานพัฒนานโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิ บตั ิ การโรงเรียน
1. นำงสำวอำรียำ
ภิรมศรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมหวัง
แก้วบท
กรรมกำร
3. นำงพรพิลำศ
วำนิช
กรรมกำร
4. นำงสำวศริญญำ
หมืน่ จงใจดี
กรรมกำร
5. นำงสำวมณีวรรณ
เตชะกฤตวีโรดม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินงำนร่ำงนโยบำยกำรบริหำรงำนของโรงเรียนตำมทีผ่ บู้ ริหำรหรือคณะกรรมกำรบริหำร
กำหนดเสนอต่อผูบ้ ริหำร หรือคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตัง้ ขึน้
2. รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรเพื่อประกอบกำรจัดทำแผนระยะต่ำงๆ และแผนปฏิบตั ิ
กำร
ประจำปี ของโรงเรียน
3. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย อำทิ DATA Center /
OUC/
DMC/ EMIS B-OBEC M-OBEC ฯลฯ
4. ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปี
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.2 งานจัดสรร ตรวจสอบ และรายงานการบริ หารงบประมาณ
1. นำยสมหวัง
แก้วบท
ประธำนกรรมกำร
2. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำร
3. นำยกิตติ
จันทร์ประทำษ
กรรมกำร
4. นำงสำวอำริยำ
ภิรมศรี
กรรมกำร
5. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย ประจำปี ของโรงเรียน
2. ดำเนินกำรจัดทำงบประมำณ และกำรจัดสรรงบประมำณ ระยะต่ำงๆของโรงเรียน
3. พิจำรณำจัดสรรงบประมำณร่วมกับคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณตำมทีโ่ รงเรียนแต่งตัง้
4. สรุปรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณประจำปี
5. เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยเงินประจำวัน
6. ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน และบัญชีในเรือ่ งควำมถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง
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7. ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรเงินและบัญชี
8. ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยเงินประจำวัน ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องระเบียบ
9. ตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินและผลกำรดำเนินงำนเกีย่ วกับกำรบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
10. รำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผูอ้ ำนวยกำรทรำบ
11. จัดทำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ
12. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.3 งานตรวจสอบติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามโครงการ
1. นำงพรพิลำศ
วำนิช
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศริญญำ
หมืน่ จงใจดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำเอกสำรสรุปงบประมำณทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรตำมแผนปฏิบตั กิ ำร
2. จัดทำเอกสำรกำรดำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมกำรใช้งบประมำณ
3. ติดตำม ตรวจสอบ และพิจำรณำกำรใช้จำ่ ยงบประมำณของโครงกำรตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
4. รำยงำนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้งบประมำณของโครงกำร
5. จัดทำเอกสำรแบบประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม
6. ร่วมเป็ นคณะกรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
7. เก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรดำเนินงำน จำกผูร้ บั ผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. งานการเงิ น และบัญชี
1. นำงรุดดำ
2. นำงสำวพิชญำ
3. นำยกิตติ
4. นำงศิรวิ ณ
ิ ี

จันทสิงห์
วีระคำ
จันทร์ประทำษ
แก้วบท

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุ กำร

3.1 งานการเงิ น
1. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพิชญำ
วีระคำ
กรรมกำร
3. นำยกิตติ
จันทร์ประทำษ
กรรมกำร
4. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำรและเลขำนุ กำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท
2. เก็บรักษำ และทำลำยใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน กำรรับ-จ่ำยใบเสร็จรับเงิน
3. รวบรวมสถิตติ ่ำงๆเกีย่ วกับกำรรับเงิน จัดเก็บภำษี ณ ทีจ่ ำ่ ย และนำส่งสรรพำกรตำมกำหนด
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4. จัดเก็บ รวบรวมเอกสำรอ้ำงอิง ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับงำนกำรเงินและบัญชี
5. รำยงำนข้อมูลกำรเงินและให้คำปรึกษำเกีย่ วกับกำรเงินและบัญชี
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3.2 งานโครงการเรียนฟรี 15 ปี
1. นำงสำวมณีวรรณ
เตชะกฤตวีโรดม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำร
3. นำยธวัชชัย
ช่วงวิไล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินงำนประสำนงำน รำยงำนข้อมูลและวำงแผนกำรจ่ำยเงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี
อย่ำงมีคุณภำพ
2. จัดทำและรวบรวมเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องตำมระเบียบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
3. ให้คำปรึกษำเกีย่ วกับกำรเงิน และบัญชีทเ่ี กี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
4. กรอกข้อมูลเกีย่ วกับกำรจัดสรรเงินงบประมำณเรียนฟรี 15 ปี
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3.3 งานบัญชี
1. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพิชญำ
วีระคำ
กรรมกำร
3. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบงำนกำรเงินทุกประเภท
2. จัดทำเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
3. ดำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรข้ำรำชกำรทุกประเภท
4. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเงิน และบัญชี
5. ดำเนินกำรกรอกข้อมูล/กำรรำยงำนข้อมูลเกีย่ วกับสำธำรณูปโภค
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. งานบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
1. นำยสมหวัง
แก้วบท
ประธำนกรรมกำร ( หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุ )
2. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร
ละอองศรี
กรรมกำร
( เจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุ )
3. นำยธวัชชัย
ช่วงวิไล
กรรมกำร
( เจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุ )
4. นำงสำวศริญญำ
หมืน่ จงใจดี
กรรมกำร
( เจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุ )
5. นำงวรำรัตน์
ปำนดำรำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร ( เจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุ )
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง
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ตำมระเบียบและกฎหมำย
2. จัดซือ้ /จัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณ – เงินนอกงบประมำณ
3. เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดซือ้ / จัดจ้ำง
4. จัดทำหลักฐำนเกีย่ วกับกำรจัดซือ้ / จัดจ้ำง และกำรจัดเก็บข้อมูล กำรกรอกข้อมูลและรำยงำน
5. กำรตรวจรับและกำรลงทะเบียนวัสดุ / ครุภณ
ั ฑ์
6. ให้หมำยเลขทะเบียนพัสดุ / ครุภณ
ั ฑ์
7. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรยืมครุภณ
ั ฑ์ และเบิกจ่ำยวัสดุสน้ิ เปลืองและถำวร
8. กำรซ่อมแซมและกำรจัดจำหน่ำยพัสดุ / ครุภณ
ั ฑ์ตำมระเบียบพัสดุ
9. กำรตรวจสอบพัสดุสน้ิ เปลืองปี งบประมำณ-สิน้ ปี กำรศึกษำ รำยงำนพัสดุคงเหลือ
10.กำรแลกเปลีย่ นและกำรจัดหำเครือ่ งใช้ประจำสำนักงำน
11.กำรจัดทำทะเบียนอำคำรสถำนทีแ่ ละทำทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ
12.ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. งานสารสนเทศ
1. นำงเกศินีนำฏ
แย้มนิล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศริญญำ
หมืน่ จงใจดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิตเิ กีย่ วกับบุคลำกรในโรงเรียน ผลงำนทำงวิชำกำร อำคำรสถำนทีข่ อง
โรงเรียนกำรพัสดุ และกำรเงินของโรงเรียน ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรียนหรือข้อมูลอื่นทีผ่ บู้ ริหำร
หรือหน่วยงำนต้องกำรทรำบ
2. จัดทำเอกสำรสำรสนเทศประจำปี ของโรงเรียน
3. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอื่น หน่วยงำน หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพื่อให้ได้มำซึง่ ข้อมูลในกำรจัดทำสำรสนเทศ
4. จัดทำและพัฒนำระบบสำรสนเทศออนไลน์ ( เว็บไซต์ ) ของโรงเรียนให้เป็ นปั จจุบนั
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
6. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิ น
1. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพิชญำ
วีระคำ
กรรมกำร
3. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
เก็บรักษำเงินให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
7. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
1. นำงเกือ้ กูล
เพชรนำ
2. นำงนันทพร
ยอดพันคำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
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3. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบกำรรับ- จ่ำยเงินประจำวันให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
2. ตรวจสอบระบบกำรเงิน กำรบัญชี พัสดุ แผนปฏิบตั กิ ำรภำยในหน่วยงำน
3. ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
8. คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน
1. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดวำงระบบควบคุมภำยใน
2. จัดทำรำยงำนระบบควบคุมภำยในตำมระเบียบทีก่ ำหนด
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. การบริ หารกลุ่มงานบริ หารทัวไป
่
1. นางเกื้อกูล
เพชรนา
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
2. นางนันทพร
ยอดพันคา
รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
2. เป็ นทีป่ รึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่

3. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
4. วินิจฉัย สังกำร
่ ตำมอำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
5. รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำร / รองผูอ้ ำนวยกำร ไม่สำมำรถมำ
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีโ่ รงเรียนได้
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมการกลุ่มงานบริ หารทัวไป
่
1. นำงเกือ้ กูล
เพชรนำ
2. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
3. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
4. นำงสำวสุภำพ
นวลจันทร์
5. นำงนิดดำ
จันทร์ตรี
6. นำงณัฐชยำ
บุญเรือง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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7. นำงอภิญญำ
กำยถวำย
กรรมกำร
8. นำงเกศินีนำฏ
แย้มนิล
กรรมกำร
9. นำงดำพวัลย์
บุญมี
กรรมกำร
10. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
กรรมกำร
11. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ
กรรมกำร
12. นำยธวัชชัย
ช่วงวิไล
กรรมกำร
13. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
กรรมกำร
14. นำยเศรษฐำ
บุญเสม
กรรมกำร
15. นำยเจริญ
แก้วเบีย่ ง
กรรมกำร
16. นำงสำวสุกรรญำ
ขำวสอำด
กรรมกำร
17. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
กรรมกำร
18. นำงสำวนฤมล
จันทิมำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. เป็ นทีป่ รึกษำผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
2. กำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
3. ปรับปรุง และพัฒนำกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
4. ติดตำม นิเทศกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไปให้
่
เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
5. ติดตำมประเมินผลงำน/โครงกำร/กิจกรรม
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1. งานสานักงานกลุ่มบริ หารทัวไป
่
1. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
2. นำงสำวสุกรรญำ
ขำวสอำด
3. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ติดต่อประสำนงำนกับงำนต่ำงๆ ดูแล และพัฒนำสำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่
ควบคุม ดูแล บำรุงรักษำ และให้บริกำรด้ำนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
2. จัดทำและรวบรวมโครงกำร แผนปฏิบตั งิ ำนและปฏิทนิ ปฏิบตั งิ ำนของงำนต่ำงๆ โดยประสำนกับ
หัวหน้ำงำนต่ำงๆภำยในกลุ่มงำนบริหำรทัวไป
่ เพื่อเสนอขอ งบประมำณประจำปี ตลอดจนกำกับ
ดูแลติดตำมงำนโครงกำรต่ำงๆ
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2. งานเลขานุการ
1. นำงเกือ้ กูล

เพชรนำ

ประธำนกรรมกำร
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2. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ
กรรมกำร
3. นำงสำวนฤมล
จันทิมำ
กรรมกำร
4. นำงสำวสุกรรญำ
ขำวสอำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบ กำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร
2. บันทึก กำรประชุมของผูบ้ ริหำร
3. ควบคุมดูแล กำกับติดตำม กำรร่ำง กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำร
4. วำงระบบกำรจัดเก็บเอกสำรในสำนักงำน
5. งำนต้อนรับ และกำรนัดหมำย
6. บันทึกกำรรำยงำนกำรประชุมของผูบ้ ริหำร
7. งำนรับ และต่อโทรศัพท์
8. เตรียมกำรประชุม เตรียมเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประชุมของผูบ้ ริหำร
9. จัดทำแผนงำนประจำวันของผูบ้ ริหำร
10. จัดเตรียมและดูแล เครือ่ งใช้สำนักงำน และจัดตกแต่งสำนักงำนให้เหมำะสม
11. ควบคุม กำรจัดระเบียบงำนในสำนักงำน
12. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. งานสารบรรณ
1. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุกญ
ั ญำ
เลิศล่อง
กรรมกำร
3. นำงสำวสุกรรญำ
ขำวสอำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. รวบรวมแนวปฏิบตั ิ ระเบียบ คำสัง่ ของกลุ่มงำนต่ำงๆไว้อำ้ งอิง จัดทำคู่มอื เอกสำรต่ำงๆ
ขึน้ ใช้ในโรงเรียนและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลกำรปฏิบตั งิ ำน
2. จัดระบบลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร
3. โต้ตอบหนังสือรำชกำร กำรออกคำสัง่ กำรจัดพิมพ์เข้ำเล่มคำสัง่ รำยงำน รวบรวม เผยแพร่
และเก็บรักษำสมุดทะเบียนคำสังอย่
่ ำงมีระบบ
4. เก็บรักษำและทำลำยหนังสือรำชกำร
5. พิมพ์ เสนอ และจ่ำยหนังสือรำชกำร
6. เวียนหนังสือ ประกำศข่ำวสำรทำงรำชกำรและรวมเรือ่ ง
7. บริกำรรับ-ส่งจดหมำย ธนำณัตเิ พื่อติดต่อรำชกำรของบุคลำกร
8. จัดทำหนังสือรับรองทุกประเภท
9. จัดทำหนังสือขออนุญำตออกนอกเขตจังหวัดของบุคลำกร
10. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ
11. กำรรับบริจำค กำรเชิญไปเป็ นเกียรติ ออกหนังสือขอบคุณ และออกประกำศเกียรติคุณบัตร
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12. รวบรวมและเสนอบันทึกข้อควำม
13. รำยงำนกำรตรวจรำชกำร และกำรตรวจเยีย่ มโรงเรียน
14. จัดเก็บสมุดตรวจเยีย่ ม สมุดตรวจรำชกำร สมุดนิเทศกำรศึกษำ สมุดขออนุญำตออกนอกสถำนที่
สมุดบันทึกกำรใช้โทรศัพท์ในรำชกำรอย่ำงมีระบบ
15. บันทึกและเก็บบันทึกรำยงำนกำรประชุมของโรงเรียน
16. รับ-ส่ง ข่ำวสำรทำงโทรศัพท์ และทำงโทรสำร บันทึกลงสมุดบันทึกและนำเสนอผูอ้ ำนวยกำร
เพื่อพิจำรณำ
17. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
2. นำงสำวสุกรรญำ
ขำวสอำด

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. สรรหำ เลือก และแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
2. รวบรวมประมวลวิเครำะห์และสังเครำะห์ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในกำรประชุม
3. สนับสนุ นข้อมูล รับทรำบหรือดำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
4. ดำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
5. จัดทำรำยงำนกำรประชุมและแจ้งมติทป่ี ระชุมให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องทรำบ
6. ประสำนกำรดำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรือ่ งกำรอนุมตั ิ อนุญำต สังกำร
่
เร่งรัดให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนทรำบ
7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
2. นำงสำวโศภนิศ
ชัน้ เจริญ
3. นำงสำวสุกญ
ั ญำ
เลิศล่อง
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกองทุนกูย้ มื เพื่อกำรศึกษำ
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
6. งานโสตทัศนศึกษา
1. นำยเจริญ
2. นำงเกศินีนำฏ
3. นำยสมนึก
4. นำยมนูญรักษ์

แก้วเบีย่ ง
แย้มนิล
ศรีปิ่น
จันทร์ขำว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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5. นำยชัยโรจน์
ชูสทิ ธิ ์
กรรมกำร
6. นำยอำนนท์
แซ่เตียว
กรรมกำร
7. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
กรรมกำรและเลขำนุ กำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดบริกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์แก่ครูผสู้ อน และแนะนำให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถใช้ โสตทัศนูปกรณ์
ได้ถูกต้อง
2. จัดสถำนทีบ่ ริกำรห้องโสตทัศนศึกษำให้เรียบร้อยสวยงำม
3. จัดหำ ดูแล เก็บรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนู ปกรณ์ทงั ้ หมด
4. บริกำรติดตัง้ ควบคุม ดูแลกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ในโอกำสทีม่ กี จิ กรรมต่ำงๆของโรงเรียน
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์แก่ชุมชน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม
6. บันทึกภำพกิจกรรม และเก็บรักษำเมือ่ มีกจิ กรรมของโรงเรียน
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้หอ้ งโสตทัศนศึกษำ
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
7. งานเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์
1. นำงเกศินีนำฏ
แย้มนิล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจิรชั ญำ
พันเพำ
กรรมกำร
3. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
กรรมกำร
4. นำยสมนึก
ศรีปิ่น
กรรมกำร
5. นำยมนูญรักษ์
จันทร์ขำว
กรรมกำร
6. นำงเบญญำสิร ิ
เหล่ำนภำพร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุมดูแลให้คำปรึกษำกำรดำเนินงำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม พัฒนำระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอื่น หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อให้
คำปรึกษำ ดูแล เรือ่ งระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4. จัดทำและพัฒนำระบบสำรสนเทศออนไลน์ ( เว็บไซต์ ) ของโรงเรียนให้เป็ นปั จจุบนั
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
8. งานประชาสัมพันธ์
1. นำงนฤมล
2. นำงอัญชลี
3. นำงสมวงษ์
4. นำงเกศินีนำฏ

จันทิมำ
คงเมือง
รังสีวงษ์
แย้มนิล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ติดตำมข่ำวสำรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนเพื่อประชำสัมพันธ์
2. ประสำนงำนกับผูม้ ำติดต่อกับทำงโรงเรียนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและให้บริกำร
3. จัดทำป้ ำยประกำศกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน
4. จัดทำเอกสำร วำรสำร ประชำสัมพันธ์ ควำมเคลื่อนไหวให้นกั เรียน ครู บุคลำกรและบุคคล
ทัวไปทรำบ
่
5. เผยแพร่ช่อื เสียง และกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนทำงสื่อมวลชน
6. ทำหน้ำทีพ่ ธิ กี รในกำรจัดงำนต่ำงๆตำมทีเ่ ห็นสมควร
7. จัดอำสำสมัครช่วยงำนประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในโรงเรียน
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
9. งานอนามัยโรงเรียน
1. นำงนิดดำ
จันทร์ตรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงชนม์กำนต์
อิม่ ทรัพย์
กรรมกำร
3. นำยไพฑูรย์
เรืองนำม
กรรมกำร
4. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ
กรรมกำร
5. นำงอภิญญำ
กำยถวำย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดบริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้นแก่บุคลำกรภำยในโรงเรียน
2. ปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรทัวไปและห้
่
องพยำบำล
3. ดูแลให้คำแนะนำนักเรียนด้ำนสุขภำพและพลำนำมัย
4. เผยแพร่และให้ควำมรูด้ ำ้ นสุขภำพและอนำมัย
5. เป็ นผูป้ ระสำนงำนกับหน่วยงำนสำธำรณสุขและโรงพยำบำล
6. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ทจ่ี ำเป็ นสำหรับห้องพยำบำล
7. เป็ นผูป้ ระสำนงำนประกันชีวติ
8. จัดกิจกรรม ยสร.
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
10. งานอาหารและโภชนาการ
1. นำงดำพวัลย์
บุญมี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงณัฐชยำ
บุญเรือง
กรรมกำร
3. นำงชนม์ณกำนต์
อิม่ ทรัพย์
กรรมกำร
4. นำงสำวสุกญ
ั ญำ
เลิศล่อง
กรรมกำร
5. นำงอภิญญำ
กำยถวำย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดสถำนที-่ จัดบริกำรอำหำรและโภชนำกำรในกิจกรรมต่ำงๆ
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2. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ มำรยำท สุขนิสยั และอนำมัยทีด่ ดี ำ้ นโภชนำกำร
3. จัดกิจกรรม อย.น้อย/สคบ.
4. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
11. งานร้านค้าโรงอาหาร
1. นำงณัฐชยำ
2. นำงนิดดำ
3. นำงสำวศริญญำ

บุญเรือง
จันทร์ตรี
หมืน่ จงใจดี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

6. นำงสำวศรีสุดำ
จันทร์แปลก
กรรมกำร
7. นำงสำวสุลมี ำศ
อยูม่ ำ
กรรมกำร
8. นำงสำวโศภนิศ
ชัน้ เจริญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดสถำนทีแ่ ละควบคุมกำรจำหน่ ำยอำหำรและน้ำดื่มในโรงเรียนให้เป็ นไปตำมระเบียบ
2. กำกับดูแลกำรจำหน่ ำยคูปอง ตรวจนับคูปอง ตรวจนับเงิน นำเงินส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
12. งานกิ จกรรมโรงเรียนและชุมชน
1. นำงเกือ้ กูล
เพชรนำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสมวงษ์
รังสีวงษ์
กรรมกำร
3. นำงณัฐชยำ
บุญเรือง
กรรมกำร
4. นำงนิดดำ
จันทร์ตรี
กรรมกำร
5. นำงอัญชลี
คงเมือง
กรรมกำร
6. นำงเกศินีนำฏ
แย้มนิล
กรรมกำร
7. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
กรรมกำร
8. นำยเศรษฐำ
บุญเสม
กรรมกำร
9. นำยสมนึก
ศรีปิ่น
กรรมกำร
10. นำยเจริญ
แก้วเบีย่ ง
กรรมกำร
11. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
กรรมกำร
12. นำงสำวนฤมล
จันทิมำ
กรรมกำร
13. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
กรรมกำร
14. นำยอำนนท์
แซ่เตียว
กรรมกำร
16. นำงสำวอำริยำ
ภิรมศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. วำงแผน กำหนดกิจกรรมโรงเรียน จัดทำแผนงำนหรือโครงกำร
2. ประสำนงำนติดต่อบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องในกำรจัดหรือเข้ำร่วมกิจกรรม
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3. เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆตำมโอกำสทีเ่ หมำะสม
4. จัดกิจกรรมทำงศำสนำ รัฐพิธ ี ตลอดจนวันสำคัญต่ำงๆตำมโอกำสทีเ่ หมำะสม โดยประสำน
งำนกับหมวดวิชำ งำน และกลุ่มงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
5. กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนกิจกรรมเอ็งกอ นำฏศิลป์ ไทย ดนตรีไทย ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีสำกล
ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
6. บันทึกภำพ ข้อมูล สถิตติ ่ำงๆ
7. ประเมินผล รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
8. ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน ส่วนรำชกำรหรือเอกชนอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องอันจะนำมำ
ซึง่ ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออันดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
9. อำนวยควำมสะดวกในกำรขอใช้สถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ของโรงเรียนกับชุมชน
10. จัดทำแผนงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
11. จัดบริกำรข่ำวสำรต่อชุมชน
12. จัดกิจกรรมต่ำงๆร่วมกับชุมชนในโอกำสทีเ่ หมำะสม
13. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
13. งานศิ ลปะและดนตรี
1. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนิดดำ
จันทร์ตรี
กรรมกำร
3. นำยสมนึก
ศรีปิ่น
กรรมกำร
4. นำยอำนนท์
แซ่เตียว
กรรมกำร
5. นำงสำวอำริยำ
ภิรมศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนกิจกรรมดนตรีไทยลูกทุ่ง และดนตรีสำกล วงดุร ยิ ำงค์ ดนตรีไทย
นำฏศิลป์ ไทย ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. ปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนกิจกรรมดนตรีไทยลูกทุ่งและดนตรีสำกล วงดุรยิ ำงค์ ดนตรีไทย
3. ดูแล และรักษำทำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ
4. บริกำรแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีสำกล วงดุรยิ ำงค์ ดนตรีไทย กำรแสดงต่ำงๆแก่ชุมชนและ
หน่วยงำนต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม
5. ปรับปรุงและพัฒนำดนตรีไทยลูกทุ่ง และดนตรีสำกล วงดุรยิ ำงค์ ดนตรีไทย นำฏศิลป์ ไทย
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
14. งานกิ จกรรมสหกรณ์ ร้านค้าโรงเรียน
1. นำงสำวสุภำพ
นวลจันทร์
2. นำงสำวนฤมล
จันทิมำ
3. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
4. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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5. นำงสำวชวนพิศ
เหล็กใหล
กรรมกำร
6. นำงเกศินีนำฏ
แย้มนิล
กรรมกำร
7. นำงวรำรัตน์
ปำนดำรำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ส่งเสริมควำมรู้ ทักษะ ในกำรเรียนรูร้ ะบบสหกรณ์โดยวิธปี ฏิบตั จิ ริง
2. ส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจของสมำชิก
3. จัดหำสินค้ำอุปโภค บริโภค มำจำหน่ำยแก่สมำชิกในรำคำถูก
4. ช่วยจำหน่ ำยผลิตผลของสมำชิกในรำคำยุตธิ รรม
5. ส่งเสริมให้สมำชิกช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
6. ดำเนินกำรตำมระเบียบกำรจัดกิจกรรมสหกรณ์รำ้ นค้ำโรงเรียน
7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
15. คณะกรรมการดาเนิ นงานดูแล กิ จกรรมบ้านกอไผ่
1. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
กรรมกำร
3. นำงสำวนฤมล
จันทิมำ
กรรมกำร
4. นำงชนม์ณกำนต์
อิม่ ทรัพย์
กรรมกำร
5. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
กรรมกำร
6. นำงสำวมณีวรรณ
เตชะกฤตวีโรดม
กรรมกำร
7. นำงสำวสุภำพ
นวลจันทร์
กรรมกำร
8. นำงสำวสุกญ
ั ญำ
เลิศล่อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินกำร กำกับดูแล กิจกรรม แบ่งช่วงเวลำกำรบริกำร ช่วงพักกลำงวันที่ Bankorpai Coffee
2. ดูแล ควำมเรียบร้อย ควำมสะอำด ภำยในเรือนรับรองให้สะอำดเพื่อรองรับแขกผูม้ ำเยือน

16. งานธนาคารโรงเรียน
1. นำงรุดดำ
จันทสิงห์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพิชญำ
วีระคำ
กรรมกำร
3. นำงศิรวิ ณ
ิ ี
แก้วบท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ส่งเสริมควำมรู้ ทักษะในกำรเรียนรูร้ ะบบธนำคำร โดยวิธปี ฏิบตั จิ ริง
2. ส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจของนักเรียน
3. ส่งเสริมให้นกั เรียนมีกำรออมทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้นกั เรียนรูห้ ลักกำรบริหำร กำรบริกำรลูกค้ำ กำรทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื
และฝึกควำมรับผิดชอบ
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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17. งานยานพาหนะ
1. นำงเกือ้ กูล
2. นำยสมศักดิ ์

เพชรนำ
ศรีสวัสดิ ์

3. นำยชัย

สุวรรณสุข

4. นำยสงบ

อินทร์วำด

ประธำนกรรมกำร
ดูแลรักษำ รถตู้
หมำยเลขทะเบียน ฮพ 9908
ดูแลรักษำ รถกระบะวีโก้
หมำยเลขทะเบียน กจ 4730
ดูแลรักษำ รถมำสด้ำ
หมำยเลขทะเบียน ผ 8856 และ
ดูแลรักษำ รถบรรทุก 6 ล้อ
หมำยเลขทะเบียน 40-0235
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. นำงสำวนฤมล
จันทิมำ
6. นำยเศรษฐำ
บุญเสม
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดให้มรี ะบบกำรบริกำรงำนยำนพำหนะแก่บุคลำกรในโรงเรียน
2. จัดระบบข้อมูล ข่ำวสำร เกีย่ วกับยำนพำหนะ
3. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรให้มปี ระสิทธิภำพ และเกิดควำมพึงพอใจต่อผูม้ ำรับบริกำร
4. ดูแล ซ่อมบำรุงรักษำ ให้อยู่ในสภำพทีใ่ ช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ประเมินผลกำรบริกำร และรำยงำนผลต่อผูบ้ ริหำร
6. นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข พัฒนำงำนยำนพำหนะให้ดยี งิ่ ขึน้
7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
18. งานสวัสดิ การ
1. นำงดำพวัลย์
บุญมี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงวิสุทธิ ์
ตันมี
กรรมกำร
3. นำงกรรณิกำ
พงศ์ศริ วิ รรณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดสวัสดิกำรให้กบั สมำชิกนอกเหนือจำกสวัสดิกำรของทำงรำชกำร
2. สนับสนุ นให้ครู บุคลำกร เป็ นสมำชิกเพื่อออมทรัพย์ และกูย้ มื เมือ่ จำเป็ น
3. ส่งเสริมให้สมำชิกช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
4. ดำเนินกำรตำมระเบียบกำรจัดสวัสดิกำรโรงเรียน
5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลำกร
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
19. งานอาคารสถานที่
1. นำยเศรษฐำ
2. นำยสมหวัง

บุญเสม
แก้วบท

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
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3. นำยสมนึก
4. นำยสลัก
5. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร
6. นำยเจริญ
7. นำยมนูญรักษ์
8. นำยอำนนท์
9. นำยกิตติ
10. นำยสมศักดิ ์
11. นำยสงบ
12. นำยชัย
13. นำงนอม
14. นำยสัมฤทธิ ์
15. นำยชัยโรจน์

ศรีปิ่น
สุขไพโรจน์
ละอองศรี
แก้วเบีย่ ง
จันทร์ขำว
แซ่เตียว
จันทร์ประทำษ
ศรีสวัสดิ ์
อินทร์วำด
สุวรรณสุข
จิตรมำ
สระโพนทัน
ชูสทิ ธิ ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. วำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ ไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรียน
2. ควบคุมดูแลบริเวณทีต่ งั ้ อำคำรต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมแผนผังของโรงเรียน
3. ควบคุมดูแลให้มกี ำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร และส่วนประกอบทีช่ ำรุด
4. ควบคุมดูแลรถตัดหญ้ำของโรงเรียน
5. วำงแผนพัฒนำอำคำรสถำนทีใ่ ห้เกิดควำมร่มรืน่ สวยงำม และเกิดประโยชน์ใช้สอย
6. ควบคุมดูแลควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน
7. จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนตัวอย่ำง
8. ควบคุมดูแล จัดทำทะเบียนคุม กำรจัดครูเข้ำ-ออกบ้ำนพักครูในโรงเรียน
9. ดำเนินงำนด้ำนศิลปะตกแต่งอำคำร สถำนที่ จัดประดิษฐ์ตวั อักษรในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
ของโรงเรียน
10. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
20. งานสาธารณูปโภค
1. นำงอภิญญำ
กำยถวำย
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุกญ
ั ญำ
เลิศล่อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำโครงกำร แผนงำนและงบประมำณงำนสำธำรณูปโภค
2. ควบคุมดูแล และซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ
3. รับผิดชอบบริกำรน้ำดื่ม น้ำใช้
4. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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21. งานรักษาความปลอดภัย เวรยามรักษาการในโรงเรียน บ้านพักครู และบ้านพักนักเรียน
1. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร
ละอองศรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสลัก
สุขไพโรจน์
กรรมกำร
3. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดเวรยำม และเสนอแต่งตัง้ เวรยำมครู พนักงำนรำชกำร ครูอตั รำจ้ำง นักกำรภำรโรง
และลูกจ้ำงประจำ
2. กำรป้ องกันอุบตั เิ หตุ และกำรรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
3. กำรจัดระบบจรำจรในโรงเรียน
4. ประสำนกับเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจเพื่อดูแลควำมปลอดภัยในโรงเรียน
5. จัดให้มกี ำรอบรมลูกเสือ-เนตรนำรี นักศึกษำวิชำทหำรเกี่ยวกับกำรจรำจร โดยขอควำมร่วมมือ
จำกตำรวจจรำจร เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรหน้ำโรงเรียน
6. ออกระเบียบกำรเข้ำพักบ้ำนพักครูและบ้ำนพักนักเรียน
7. กำกับ ดูแลควำมเรียบร้อยของครูและนักเรียนทีอ่ ำศัยอยูใ่ นบ้ำนพักครูและบ้ำนพักนักเรียน
8. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผบู้ ริหำรสถำนศึกษำทรำบเมือ่ มีอุปสรรค
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
22. งานสวัสดิ การน้าดื่มโรงเรียน
1. นำยธวัชชัย
ช่วงวิไล
2. นำงณัฐชยำ
บุญเรือง
3. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
4. นำยอำนนท์
แซ่เตียว
5. นำยกิตติ
จันทร์ประทำษ
6. นำงสำวนฤมล
จันทิมำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินกำรควบคุม ดูแลและตรวจสอบควำมสะอำด ด้ำนกำรผลิตน้ ำ
2. ดำเนินกำรผลิตน้ำ และบรรจุน้ ำ ใส่ขวด
3. ดำเนินกำรจำหน่ ำยน้ำดื่ม ไปยังกลุ่มงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน และชุมชน
4. จัดทำรำยงำนกำรเบิก – จ่ำย รำยงำนรำยรับ – รำยจ่ำย
23. งานพนักงานบริ การ
1. นำยสมหวัง
แก้วบท
2. นำยเศรษฐำ
บุญเสม
3. นำงเกือ้ กูล
เพชรนำ
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1. กำหนดงำน มอบหมำยงำนและควบคุมดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนบริกำร
2. จัดกำรประชุมพนักงำนบริกำร เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบตั งิ ำน
3. ควบคุมดูแล รำยงำนควำมประพฤติของพนักงำนบริกำร
4. ดูแล ส่งเสริมให้ขวัญ และกำลังใจของพนักงำนบริกำร
5. เสนอแต่งตัง้ หัวหน้ำพนักงำนบริกำร
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
การบริ หารงานกิ จการนักเรียน
ที่ปรึกษาการบริ หารงานกิ จการนักเรียน
1. นำยณัฐสิทธิ ์ ชำนำญพันธ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยปิ่ นโมฬี
จันทสิงห์
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
3. นำงรัชดำ
ผูกพยนต์
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น กำรบริหำรงำนโรงเรียน
2. ตรวจสอบ วินิจฉัย กำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยโรงเรียน นโยบำยสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
3. ติดตำม ช่วยเหลือ ตรวจสอบกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ เพื่อนำมำเป็ นข้อมูล
ปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป
4. สนับสนุ นระบบบริหำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำงำนกิจกำรนักเรียน
1. การบริ หารงานกิ จการนักเรียน
1. นำยดิเรก
ผูกพยนต์
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
2. นำงวิมลรัตน์ รูปแก้ว
รองหัวหน้ำงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ
2. ร่วมจัดทำแผนงำน/โครงกำร วำงแผนกำรดำเนินงำนและกำหนดปฏิทนิ งำนกิจกำรนักเรียน
3. พิจำรณำควำมผิดของนักเรียนทีป่ ระพฤติผดิ ระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมกำรงำน
บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
4. วำงแผนป้ องกัน ควบคุม และกำรแก้ปัญหำ กำรมำโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมำะสม กับสภำพนักเรียน
5. วำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับระเบียบวินัย
6. วำงแผนและจัดให้มกี ำรรวบรวมข้อมูล สถิตเิ กีย่ วกับงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียนให้เป็ น
ปั จจุบนั
เพื่อป้ องกันและแก้ไข
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7. ติดต่อประสำนงำนกับผูป้ กครอง ติดตำมแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมำะสมของนักเรียน
8. ออกเยีย่ มบ้ำนนักเรียนทีม่ ปี ั ญหำตำมโอกำสอันควร
9. ช่วยเหลือและให้บริกำรนักเรียนทีม่ ปี ั ญหำตำมโอกำสอันควร
10.จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป
11.ติดตำมและประเมินผลงำนฝ่ ำยกิจกำรนักเรียนและรำยงำนตำมสำยงำน
12.ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2. คณะกรรมการบริ หารงานกิ จการนักเรียน
1. นำยดิเรก
ผูกพยนต์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงมยุร ี
มูลเดช
กรรมกำร
3. นำยกำธร
ชำติอุดม
หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. นำยไพฑูรย์
เรืองนำม
หัวหน้ำงำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียนและส่งเสริม
ประชำธิปไตย
5. นำงชนม์ณกำนต์ อิม่ ทรัพย์
งำนส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม
6. นำงวิมลรัตน์ รูปแก้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. เป็ นทีป่ รึกษำเกีย่ วกับงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
2. กำหนดแนวทำงกำรบริหำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
3. ปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
4. ติดตำม นิเทศกำรดำเนินงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. งานสานักงานบริ หารงานกิ จการนักเรียน
1. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
ประธำนกรรมกำร
2. นำงดุจฤดี
หอมหวน
กรรมกำร
3. นำงพจนี
คำแท่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. รับส่งหนังสือ ร่ำงพิมพ์หนังสือ ทำระเบียบวำระและบันทึกกำรประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือ
รำชกำร
2. ประสำนงำน ติดตำม เกีย่ วกับหนังสือทีม่ ำถึงฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน
3. ออกใบรับรองควำมประพฤติให้กบั นักเรียน
4. วำงแผนดำเนินกำรควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ของฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน
5. จัดทำแบบฟอร์มต่ำงๆ ในฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน
6. จัดทำแผนงำนโครงกำร และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ ำนกิจกำรนักเรียน ทำหนังสือคู่มอื นักเรียน
7. เก็บรวบรวมสถิตใิ นด้ำนต่ำงๆ เกีย่ วกับงำนในฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน
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8. รวบรวมคะแนน รำยงำนระเบียบวินัยเกีย่ วกับงำนพฤติกรรมนักเรียนทีต่ กเกณฑ์กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
9. จัดทำเอกสำรเกีย่ วกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิ เพื่อใช้ในโรงเรียน
10. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิให้บุคลำกรและนักเรียนทรำบโดย
ทัวกั
่ น
11. กำหนดแผนภูมกิ ำรจัดองค์กรฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน
12. จัดทำเอกสำรพรรณนำงำน
13. วิเครำะห์ผลกำรนำเนินงำนกิจกำรนักเรียน รำยงำนให้หวั หน้ำงำนกิจกำรนักเรียนให้รบั ทรำบ เพื่อ
นำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงงำนกิจกำรนักเรียน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผูอ้ ำนวยกำร
โรงเรียน
14. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นำยกำธร
ชำติอุดม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุภกั ษร
ทองสัตย์
กรรมกำร
3. นำยมนูญรักษ์
จันทรฺขำว
กรรมกำร
4. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
กรรมกำร
5. ครูทป่ี รึกษำ
กรรมกำร
6. นำงสำวศรีสุดำ
จันทร์แปลก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำคำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
2. จัดทำเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กบั ครูทป่ี รึกษำ
3. ตรวจสอบกำรโฮมรูมของครูทป่ี รึกษำประจำชัน้ เกีย่ วกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. จัดให้มกี ำรประชุมผูป้ กครองนักเรียน ในชัน้ เรียนภำคเรียนละ 1 ครัง้
5. ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับชัน้ ในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของครูทป่ี รึกษำ
6. ประสำนครูทป่ี รึกษำเพื่อออกเยีย่ มบ้ำนนักเรียนตำมควำมเหมำะสม
7. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรดำเนินงำน / โครงกำรต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
8. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
5. งานรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
1. นำยดิเรก
ผูกพยนต์
2. นำงนิดดำ
จันทร์ตรี
3. นำยไพฑูรย์
เรืองนำม
4. นำยเจริญ
แก้วเบีย่ ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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5.
6.
7.
8.

นำงสำวโศภนิศ
นำงมยุร ี
ครูทป่ี รึกษำ
นำงนันทพร

ชัน้ เจริญ
มูลเดช
ยอดพันคำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำสถิตขิ อ้ มูลนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมเกีย่ วข้องกับสำรเสพติดชนิดต่ำงๆ
2. ประสำนงำนกับครูประจำชัน้ และผูป้ กครองนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
3. กำรวำงแผน สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ ำระวัง
4. กำรตรวจค้นหำสำรเสพติดและสิง่ ผิดกฎหมำย
5. กำรสุ่มตรวจปั สสำวะนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
6. ร่วมมือกับชุมชนในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดและโรคเอดส์
7. ดำเนินกำรอบรมนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
8. จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริมเวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด
9. กำรให้คำปรึกษำเป็ นรำยบุคคล
10. กำรรำยงำนข้อมูลยำเสพติดให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
11. กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบ
12. ปฏิบตั งิ ำนอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
6. งานคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริ มประชาธิ ปไตย
1. นำยไพฑูรย์
เรืองนำม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
กรรมกำร
3. นำงชนม์ณกำนต์
อิม่ ทรัพย์
กรรมกำร
4. นำยชัยโรจน์
ชูสทิ ธิ ์
กรรมกำร
5. นำงณัฐชยำ
บุญเรือง
กรรมกำร
6. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
กรรมกำร
7. นำงสำวมณีวรรณ
เตชะกฤตวีโรดม
กรรมกำร
8. นำงสำวโศภนิศ
ชัน้ เจริญ
กรรมกำร
9. นำงดุจฤดี
หอมหวล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำเอกสำรชีแ้ จง เผยแพร่หลักกำรของประชำธิปไตยโรงเรียน
2. จัดให้มหี ลักฐำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย
3. ประสำนกับครูของโรงเรียน/ฝ่ ำยต่ำงๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมกำรนักเรียน ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
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4. สนับสนุ นส่งเสริมให้มบี รรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงเด่นชัด
5. จัดให้มกี ำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรนักเรียนปี ละ 1 ครัง้
6. ร่วมกับคณะกรรมกำรสภำนักเรียน เป็ นทีป่ รึกษำในกำรประชุม ตลอดทัง้ วำงแผนงำน/โครงกำร
สำหรับปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
7. ประสำนกับนักเรียนในกำรทำควำมเข้ำใจในกิจกำรของโรงเรียน เพื่อควำมสำมัคคี กำรเคำรพนบ
นอบ ของนักเรียนต่อครู
8. ส่งเสริม ให้คำปรึกษำ แนะนำ เกีย่ วกับกำรทำกิจกรรมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้อยูใ่ นขอบข่ำย
ทีเ่ หมำะสม และไม่ขดั ต่อระเบียบของโรงเรียน
9. จัดทำคู่มอื คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
10. ส่งเสริมให้นกั เรียนจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชำติ/ศำสนำ / พระมหำกษัตริย์
และควำมเป็ นไทย เพื่อแสดงออกในด้ำนประชำธิปไตย
11. ให้โอกำสครู นักเรียน แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน
12. ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลให้ผบู้ ริหำรทรำบ
13. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
7. งานส่งเสริ ม คุณธรรมจริ ยธรรม
1. นำงชนม์ณกำนต์
อิม่ ทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนันทพร
ยอดพันคำ
กรรมกำร
3. นำงณัฐชยำ
บุญเรือง
กรรมกำร
4. นำยชัยโรจน์
ชูสทิ ธิ ์
กรรมกำร
5. นำยไพฑูรย์
เรืองนำม
กรรมกำร
6. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
กรรมกำร
7. นำงสำวมณีวรรณ
เตชะกฤตววีโรดม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่นกั เรียนทีม่ คี วำมประพฤติดี และมีควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำรและ
กิจกรรม เช่น มอบรำงวัลคนดีศรีดงขุย เกียรติบตั รยกย่องชมเชยนักเรียนทีท่ ำควำมดีดำ้ นต่ำง ๆ
2. จัดค่ำยคุณธรรมเพื่อพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชัน้ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
3. ปลูกฝั ง สร้ำงจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้ำทีก่ ำรพัฒนำ และดูแลบริเวณโรงเรียน เรือ่ ง
ควำมสะอำด กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
4. ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม/กำรพัฒนำ ของชุมชน เช่น วันสำคัญทำงศำสนำ และวันสำคัญของชำติ
5. จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริม ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม/ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
6. กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบ
7. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
8. งานส่งเสริ มการมีวินัย ป้ องกัน แก้ไขความประพฤติ นักเรียน
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8.1 คณะกรรมการงานส่งเสริ มการมีวินัย ป้ องกัน แก้ไขความประพฤติ นักเรียน
1. นำยดิเรก
ผูกพยนต์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอัญชลี
คงเมือง
กรรมกำร
3. นำยศรำวุธ
จันทร์ตำ
กรรมกำร
4. นำงพจนี
คำแท่ง
กรรมกำร
5. นำงวิมลรัตน์
รูปแก้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ร่วมให้คำปรึกษำ และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับงำนส่งเสริมกำรมีวนิ ัย ป้ องกันและ
แก้ไข
ควำมประพฤติ จัดทำแผนงำนส่งเสริมกำรมีวนิ ัย ป้ องกัน และแก้ไขควำมประพฤติให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน
2. รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงำนปกครองนักเรียน
3. ประสำนกับผูป้ กครอง ครูทป่ี รึกษำ ครูแนะแนวในกำรแก้ไขปั ญหำควำมประพฤติของนักเรียน
4. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กจิ กรรมงำนส่งเสริมกำรมีวนิ ยั ป้ องกัน และแก้ไขควำมประพฤติ
5. จัดทำทะเบียนพฤติกรรมนักเรียน
6. พิจำรณำกำรกระทำควำมผิดของนักเรียนทีเ่ ป็ นควำมผิดขัน้ ร้ำยแรง และลงโทษตำมกฎระเบียบ
ของ
โรงเรียน
7. งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
8.2 หัวหน้ าระดับช่วงชัน้
1. นำยชัยโรจน์
ชูสทิ ธิ ์
หัวหน้ำระดับช่วงชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้นชำย
2. นำงมยุร ี
มูลเดช
หัวหน้ำระดับช่วงชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
หญิง
3. นำยพงศ์ธร
ฟั กฟูม
หัวหน้ำระดับช่วงชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำยชำย
4. นำงสำวจิรชั ญำ
อิม่ อินทร์
หัวหน้ำระดับช่วงชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ร่วมให้คำปรึกษำ และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับงำนส่งเสริมกำรมีวนิ ยั ป้ องกัน และ
แก้ไข
ควำมประพฤติ จัดทำแผนงำนส่งเสริมกำรมีวนิ ัย ป้ องกัน และแก้ไขควำมประพฤติให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน
2. วิเครำะห์สำเหตุทม่ี ำของควำมประพฤติทไ่ี ม่เหมำะสมและประสำนผูท้ เ่ี กี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
3. ร่วมวำงแผนจัดกิจกรรมดำเนินงำนแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมำะสมของนักเรียน
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4. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรดำเนินงำน ข้อมูลควำมประพฤติทไ่ี ม่เหมำะสมของ
นักเรียน
5. พิจำรณำกำรกระทำควำมผิดของนักเรียนทีเ่ ป็ นควำมผิดขัน้ ปำนกลำง และลงโทษตำมควำม
เหมำะสม
6. งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
8.3 หัวหน้ าระดับชัน้
1. นำยกิตติ
2. นำงสำววรำวรณ์
3. ว่ำทีร่ อ้ ยตรีอมร
4. นำงสำวสุจติ รำ
5. นำยสลัก
6. นำงวรำรัตน์
7. นำยอำนนท์
8. นำงสำวทิพย์สุดำ
9. นำยมนูญรักษ์
10. นำงดุจฤดี
11. นำยเจริญ
12. นำงทองใส

จันทร์ประทำษ
บุญเมฆ
ละอองศรี
จันทร์มลู
สุขไพโรจน์
ปำนดำรำ
แซ่เตียว
ทิพวรรณ์
จันทร์ขำว
หอมหวน
แก้วเบีย่ ง
เขียวดี

หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 ชำย
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 หญิง
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ชำย
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 หญิง
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 ชำย
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 หญิง
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 4 ชำย
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 4 หญิง
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 5 ชำย
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 5 หญิง
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 6 ชำย
หัวหน้ำระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 6 หญิง

ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ตรวจเครือ่ งแต่งกำยและทรงผมของนักเรียน
2. ควบคุม ดูแลพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมำะสมของนักเรียนระดับชัน้
3. พิจำรณำควำมผิดเบือ้ งต้น และลงโทษตำมเกณฑ์ของโรงเรียน
4. ถ้ำเป็ นกรณีทร่ี ำ้ ยแรงให้รำยงำนต่อหัวหน้ำระดับช่วงชัน้ นัน้ ๆ
5. งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ขอให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่ำงๆด้วยควำมรับผิดชอบ ให้เกิดควำมเรียบร้อยมี
ประสิทธิภำพ
และสัมฤทธิ ์ผล เพื่อปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
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ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2560
สัง่ ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2560

( นำยณัฐสิทธิ ์ ชำนำญพันธ์ )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
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