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ค ำสั่งโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
      ที ่ 122/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
............................................................................................................... .......... 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำน ในโรงเรียนดงขุยวิทยำคม ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และ 
เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (วรรค 1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 2553 (ฉบับที่ 2) และมำตรำที่ 27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ 
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 2553 (ฉบับที่ 3) ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ภำยในโรงเรียน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  จึงขอแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
1. นำยธนัญชัย      พรหมภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปิ่นโมฬี จันทสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุภำพ    นวลจันทร์         หวัหน้ำกลุ่มงำนบริหำรบุคคล  กรรมกำร 
4. นำยสมหวัง แก้วบท            หวัหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ          กรรมกำร 
5. นำงเบญญำสิริ    เหล่ำนภำพร  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร 
6. นำยดิเรก ผูกพยนต์  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
7. นำยสมนึก        ศรีปิ่น   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น กำรบริหำรงำนโรงเรียน 
      2.  ตรวจสอบ วินิจฉัย กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยโรงเรียน นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ    
           และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
      3.  ติดตำม ช่วยเหลือ ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ เพื่อน ำมำเป็นข้อมูล   
           ปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป 

4. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล สภำพปัญหำ 
5. ก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำองค์กร 
6. จัดท ำระบบ ด ำเนินกิจกรรมและติดตำมก ำกับประเมินผลในระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

เพ่ือให้โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
7. วำงแผนงำนและวำงแผนงบประมำณในกำรจัดท ำและปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและบริหำร

จัดกำรภำยในองค์กร 
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8. บริหำรจัดกำร ประสำนงำนและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพของส ำนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กร 

9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

การบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
นายปิ่นโมฬี    จันทสิงห์     รองผู้อ ำนวยกำร      ปฏิบัติรำชกำรรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 
                                                             บริหำรวิชำกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
2. เป็นที่ปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  
3. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
4. วินิจฉัย สั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
5. กำรวิจัย และกำรนิเทศ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1. การบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
     1. นำยปิ่นโมฬี  จันทสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
     2. นำงเบญญำสิร ิ  เหล่ำนภำพร  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
     3. นำงอัญชลี  คงเมือง   รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ร่วมวำงแผนก ำหนดปฏิทินงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
           ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 

2. ช่วยงำนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและดูแลงำนในกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ  

     3.   เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรเก่ียวกับงำนด้ำนวิชำกำร  
     4.   ดูแลและร่วมด ำเนินกำร กำรวิจัย กำรจัดห้องเรียน กำรจัดตำรำงสอน และกำรนิเทศติดตำมกำรสอน 
          ของครูอำจำรย์วินิจฉัย สั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย 
     5.   ประสำนกับทุกงำนในกลุ่มงำนและกลุ่มงำนอื่น ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ 
     6.   รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
     7.   รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถ 
          มำปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้ 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. นำยปิ่นโมฬี  จันทสิงห์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเบญญำสิริ  เหล่ำนภำพร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสมวงษ์      รังสีวงษ์                      กรรมกำร 
4. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  กรรมกำร 
5. นำงพจนี  ค ำแท่ง   กรรมกำร 
6. นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง  กรรมกำร 
7. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
8. นำงปณิตตรำ  มะโนสำ   กรรมกำร 
9. นำงอัญชลี  คงเมือง   กรรมกำร 
10. นำงพรทิพย์  อินทร์บัวทอง  กรรมกำร 
11. นำงสำวศรีสุดำ  จันทร์แปลก  กรรมกำร 
12. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำร 
13. นำยประมวล  เทพพิทักษ์  กรรมกำร 
14. นำงยุพิน  พวงค ำ   กรรมกำร 
15. นำงสำวนภำพร  จันทร์บุตร  กรรมกำร 
16. นำงสำวโศภนิศ  ชั้นเจริญ   กรรมกำร 
17. นำงสำวรจนำ      ทองศรี   กรรมกำร 
18. นำงดุจฤดี  หอมหวล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. เป็นที่ปรึกษำผู้บริหำรเกี่ยวกับงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
2. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
3. ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
4. ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2.  งานแผนงานวิชาการและส านักงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
     1.   นำงดุจฤด ี  หอมหวล  ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงพจนี  ค ำแท่ง   กรรมกำร  
3. นำงปณิตตรำ  มะโนสำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร       

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่แผนงำนบริหำรวิชำกำร วิเครำะห์ ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ  

วำงแผน ปรับปรุงงำนวิชำกำร ก ำหนดวัตถุประสงค์และทิศทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่ 
เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบ 
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2. จัดสำยงำนในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรให้ชัดเจน 
3. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศของงำนส ำนักงำนให้เป็นปัจจุบันถูกต้องและพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ 

           ผู้ยื่นค ำร้องขอ 
     4.  บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     5.  จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
     6.  ประสำนงำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำร/โครงกำรของกลุ่มงำน กลุ่มสำระในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
         กับงำนนโยบำยและแผนงำน ติดตำมโครงกำรในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
     7.  ก ำกับ ติดตำม ดูแล ตรวจสอบ แผนปฏิบัติกำร/โครงกำรของกลุ่มงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำย 
          ของโรงเรียน หน่วยงำนต้นสังกัด และครอบคลุมตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ    
     8.  รวบรวมสรุปผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรของกลุ่มงำน กลุ่มสำระในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรตำมปฏิทิน 
          งำนที่ก ำหนด  
     9.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรของกลุ่มงำน กลุ่มสำระในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรตำมระบบ 
          ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อน ำผลไปปรับใช้ในปีต่อไป 
     10. ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ และให้บริกำรด้ำนวัสดุ ครุภัณฑ์ส ำนักงำนในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
     11. ประสำนงำนกับหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรพิจำรณำส่งครูไปประชุม อบรม สัมมนำด้ำนวิชำกำร          
          สนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำดูงำนของครู 
     12. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำตำมล ำดับ 
     13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3. งานนิเทศการเรียนรู้ 
1. นำงสำวนภำพร  จันทร์บุตร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศรีสุดำ  จันทร์แปลก  กรรมกำร 
3. นำงสำวรจนำ  ทองศรี   กรรมกำร 
4. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  กรรมกำร 
5. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรประสำนงำนและดูแลกำรฝึกงำนของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูและผู้ฝึกงำนที่ 

           เกี่ยวของในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
2. ด ำเนินงำนประสำนเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
3. จัดให้มีกำรนิเทศภำยใน ติดตำม ประเมินผล กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและงำนกลุ่มสำระ 

           ให้ได้มำตรฐำนคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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4.  งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1. นำงเบญญำสิริ  เหล่ำนภำพร           ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพจนี  ค ำแท่ง   กรรมกำร 
3. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
4. นำงสมวงษ์    รังสีวงษ ์  กรรมกำร 
5. นำงสำวนิดดำ    ศรีโพธิ์   กรรมกำร 
6. นำงณัฐชยำ  บุญเรือง   กรรมกำร 
7. นำยดิเรก  ผูกพยนต์  กรรมกำร 
8. นำยสลัก   สุขไพโรจน์  กรรมกำร 
9. นำยก ำธร  ชำติอุดม  กรรมกำร 
10. นำยประมวล  เทพพิทักษ์  กรรมกำร 
11. นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง  กรรมกำร 
12. นำงดุจฤดี  หอมหวล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สำระแกนกลำงของกระทรวง 

          ศึกษำธิกำร ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสังคมชุมชนและท้องถิ่น 
2. จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร และสำระต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ 

           วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยำยำมบูรณำกำรเนื้อหำสำระท้ังในกลุ่มสำระ              
           กำรเรียนรู้เดียวกัน และระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 

3. จัดท ำคู่มือกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
4. น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรใช้หลักสูตรให้เหมำะสม 
5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม 
6. ส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ ตำมสำระและหน่วยกำรเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
7. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ 

           ควำมถนัดของผู้เรียน 
8. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำ พร้อมให้บริกำรแก่ครู อำจำรย์และผู้สนใจ 
9. จัดระบบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ประสำนงำนและจัดตำรำงสอนของโรงเรียน 
10. ก ำหนดห้องเรียน แผนกำรเรียนและครูที่ปรึกษำ 
11. ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
12. สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้หัวหน้ำงำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
13. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบกำรประเมินตนเอง (SAR) รำยงำนผลต่อฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  

           และหัวหน้ำสถำนศึกษำ 
14. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



6 
 
5.   งานการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1. นำงยุพิน  พวงค ำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรจนำ  ทองศรี   กรรมกำร 
3. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  กรรมกำร 
4. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำร 
5. นำยประมวล  เทพพิทักษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
    1. ศึกษำวิเครำะห์ ขอบข่ำยของกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  
       ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  
    2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรและคุณภำพงำนวิชำกำร ในภำพรวม 
       ของสถำนศึกษำ โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
    3. ส่งเสริมให้ครู อำจำรย์ ด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหำ/พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มี 
        คุณภำพ  สูงขึ้น  
    4. นิเทศ ก ำกบัติดตำม กำรด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนของครู ให้สอดคล้องกับกระบวนกำรวิจัย  
    5. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  
    6. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวของเพ่ือเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยต่อสำธำรณชน  
    7. สรุป ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมกรอบกำรประเมินตนเองในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (SAR)  
       และรำยงำนผลต่อฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำ  
    8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนร่วม 
1. นำงปณิตตรำ  มะโนสำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอัญชลี  คงเมือง   กรรมกำร 
3. นำงดุจฤดี  หอมหวล  กรรมกำร 
4. นำงสำวศรีสุดำ  จันทร์แปลก  กรรมกำร 
5. นำยประมวล  เทพพิทักษ์  กรรมกำร 
6. นำงสำวรจนำ  ทองศรี   กรรมกำร 
7. นำงพจนี  ค ำแท่ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนักเรียนเรียนร่วม 
2. ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมเป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร  กิจกรรม  และพัฒนำ 

          บุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม   
3. ก ำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรียนร่วมพัฒนำเป็นไปตำมศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
4. ร่วมก ำหนดกำรวัดผลประเมินผลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคลที่เหมำะสม 
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5. สนับสนุน  และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนร่วมได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
6. ก ำกับนิเทศ  ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ประเมินผล  และรำยงำนผลพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป 
8. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนักเรียนเรียนร่วม 
9. ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมเป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร  กิจกรรม  และพัฒนำ 

          บุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง 
10. จัดกำรเรียนกำรสอนเรียนร่วมพัฒนำเป็นไปตำมศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
11. ด ำเนินกำรวัดผลประเมินผลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคลที่เหมำะสม 
12. ก ำกับนิเทศ  ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7.  งานวัดผลประเมินผล 
1. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปณิตตรำ  มะโนสำ   กรรมกำร 
3. นำงดุจฤดี  หอมหวล  กรรมกำร 
4. นำงพจนี  ค ำแท่ง   กรรมกำร 
5. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำร 
6. นำงยุพิน  พวงค ำ     กรรมกำร 
7. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
8. นำงสำวนภำพร  จันทร์บุตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบงำนวัดผล ประเมินผลและทดสอบคุณภำพกำรศึกษำ    
   ของสถำนศึกษำ  
2. ก ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติและจัดท ำคู่มือวัดผล ประเมินผล และกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

        ของสถำนศึกษำ  
3. ส่งเสริมพัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถในกำรวัดผล ประเมินผลตำมสภำพจริง กำรวัดผลกำรอ่ำน คิด  

         วิเครำะห์ เขียน กำรประเมินคุณลักษณะพัฒนำกำรของผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
4. ด ำเนินกำรและประสำนควำมร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำ และพัฒนำเครื่องมือ วัดผลประเมินผล     
   และทดสอบคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน  
5. ด ำเนินกำร วัดผลและทดสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และองค์กรที่เก่ียวข้องกับกำร 

         ทดสอบทำงกำรศึกษำที่ก ำหนด  
6.  บันทึกและประมวลผลกำรวัดผล ประเมินผล และทดสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ  

          องค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง  
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7.  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของงำนวัดผล ประเมินผล และทดสอบคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นระบบ ถูกต้อง  
          สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ และพร้อมให้บริกำรกับผู้ที่ร้องขอ  

8.  จัดท ำสมุดบันทึกเวลำเรียน ผลกำรเรียน (ปพ.5) ให้สอดคล้องกับแนวกำรวัดผลประเมินผลตำมท่ี 
          หลักสูตร  

9.  บันทึกผลกำรเรียนลงเว็บไซด์เพ่ือให้บริกำรข้อมูลแก่นักเรียนและผู้ปกครอง  
10. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบกำรประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อฝ่ำย บริหำรงำนวิชำกำรและ 

          หัวหน้ำสถำนศึกษำ  
     11. จัดให้มีกำรวัดผลประเมินผลกลำงภำคเรียน/ปลำยภำคเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผล 

12. ก ำหนดวัน เวลำ ตำรำงสอบ ค ำสั่งสอบผลกำรสอบ เสนออนุมัติ ประกำศผล แจ้งผลกำรเรียนต่อครู 
13. ตรวจสอบ ติดตำม แจ้งผู้ปกครองนักเรียน กรณีท่ีนักเรียนมีแนวโน้มจะไม่จบหลักสูตรและเรียนซ้ ำ 
14. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.  นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงพจนี  ค ำแท่ง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
3.  นำยกันต์ธีร์ จันทร์ตำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
4.  นำงสมวงษ์   รังสีวงษ ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
5.  นำงสำวนิดดำ   ศรีโพธิ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
6.  นำยณัฐชยำ บุญเรือง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
7.  นำยดิเรก  ผูกพยนต์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
8.  นำยสลัก  สุขไพโรจน์        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

     9.  นำยก ำธร ชำติอุดม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
    10. นำยเจริญ   แก้วเบี่ยง หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    11.  นำงดุจฤด ี หอมหวล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. บริหำรจัดกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยจัดโครงสร้ำง มอบหมำยหน้ำที่ ก ำหนดกรอบงำนและภำระ 
            งำนให้สนองต่อนโยบำยของโรงเรียน  

2. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรแกนกลำง  
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

           กำรวัดผลประเมินผล ให้ครอบคลุมหลักสูตร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนควำมต้องกำร 
           ของท้องถิน่และผู้เรียน  

4. ส่งเสริมให้ครูจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหำ/พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  จัดให้มีกำรผลิต 
           กำรใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ วิทยำกำร และ ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนำควำมสำมำรถเต็มศักยภำพและสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 
           กำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  

6. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มสำระ หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก โรงเรียนเพ่ือ 
            ด ำเนินงำนบริหำรจดักำรงำนในกลุ่มสำระได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

7. เผยแพร่ผลงำนของกลุ่มสำระ และให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ครู อำจำรย์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
            ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียนต่อสำธำรณชน  

8. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูในกลุ่มสำระเสนอผู้บังคับบัญชำ  
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

9.  งานส่งเสริมความรู้ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
1. นำงอัญชลี  คงเมือง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
3. นำงพจนี  ค ำแท่ง   กรรมกำร 
4. นำงเบญญำสิริ    เหล่ำนภำพร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ (PLC) ประสบกำรณ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
2. ประสำนควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำของรัฐ เอกชน และ 

           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในบริเวณใกล้เคียงภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
           เขต 40  และต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับองค์กรต่ำง ๆ 
4. ส่งเสริม ติดตำม ด ำเนินกำร และประเมินผลกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง           หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
2. นำยก ำธร ชำติอุดม           หัวหน้ำงำนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี 
3. นำยประมวล เทพพิทักษ์  หัวหน้ำกิจกรรมแนะแนว 
4. นำยเศรษฐำ บุญเสม            หัวหน้ำกิจกรรมชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
5. นำงสำวอำริยำ ภิรมศร ี   หัวหน้ำกิจกรรมเอ็งกอ 
6. นำยกันต์ธีร์ จันทร์ตำ   หัวหน้ำกิจกรรมนักเรียน 
7. นำงสำวจิรัชญำ อ่ิมอินทร์  หัวหน้ำกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

     และเลขำนุกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. วำงแผน จัดระบบ และประสำนงำนเกี่ยวกับกิจกรรมทำงวิชำกำร / ชุมนุมต่ำง ๆ  
2. วำงแผน จัดระบบ และประสำนงำนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี 
3. วำงแผน จัดระบบ และประสำนงำนเกี่ยวกับแนะแนว 
4. ติดตำม ดูแลกำรจัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำรให้เป็นไปตำมระเบียบและประสำนงำน 

          กับหน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร จังหวัดทหำรบกเพชรบูรณ์ 
5. ติดตำม ดูแล กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
6. วำงแผน ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรจัดกิจกรรมนักเรียน 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11.  งานประกันคุณภาพการศึกษา   
1. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเบญญำสิริ  เหล่ำนภำพร  กรรมกำร  
3. นำงดุจฤดี  หอมหวล  กรรมกำร 
4. นำงสำวนภำพร  จันทร์บุตร  กรรมกำร 
5. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  กรรมกำร 
6. นำยธวัชชัย  ช่วงวิไล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. ติดตำมกำรท ำงำนของกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำรวมทั้งเอกสำรทำงวิชำกำรที่เก่ียวข้อง 

          กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. ประสำนงำน กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่บุคลำกร ผู้รับผิดชอบ และรวบรวมเอกสำรเพ่ือ 

           กำรประเมินภำยในเป็นประจ ำทุกปี 
3. จัดท ำเอกสำรประเมินภำยในสถำนศึกษำเพ่ือรำยงำนสำธำรณชนทรำบปีละ 1 ครั้ง 
4. ให้ค ำแนะน ำและให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

12.  งานทะเบียนนักเรียน 
1. นำงพจนี  ค ำแท่ง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจิรัชญำ             อ่ิมอินทร์  (นำยทะเบียนโรงเรียนคนที่ 1) 
3. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
4. นำงสำวนภำพร  จันทร์บุตร  กรรมกำร 
5. นำงปณิตตรำ  มะโนสำ    กรรมกำร 
6. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำร 
7. นำงยุพิน  พวงค ำ   กรรมกำร(นำยทะเบียนโรงเรียนคนที่ 2 ) 
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ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. ก ำหนดแนวปฏิบัติและจัดท ำคู่มือ เกี่ยวกับงำนทะเบียนวัดผล ทะเบียนนักเรียนและกำรเทียบโอน 
         ผลกำรเรียน  

2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียนตำมแผนกำรเรียน กำรลงทะเบียนเรียนซ้ ำ 
3. จัดท ำหลักฐำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์  
4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ ก ำหนดเลขประจ ำตัวนักเรียน กำรเปลี่ยนชื่อนำมสกุล ที่อยู่ของนักเรียนให้เป็น 

         ปัจจุบัน  
5. จัดท ำรำยชื่อ และตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนคงอยู่ และเข้ำ-ออก ระหว่ำงภำคเรียน/ปี ให้เป็นปัจจุบัน/ 

          รำยงำนต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ  
6. จัดท ำใบประกำศนียบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
7. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับงำนทะเบียนวัดผล ทะเบียนนักเรียนและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  

         จัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลในโปรแกรมให้เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน พร้อมให้บริกำร            
         ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอ  
    8. จัดท ำและตรวจสอบ GPA และ PR   ของโรงเรียน และประสำนควำมร่วมมือ ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงำน 
        ที่เก่ียวข้อง  
    9. รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ และบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรำยบุคคล 
       (ปพ.6) และ (ปพ. 9)  
    10. ตรวจสอบกำรจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นและช่วงชั้นที่ 4 ของนักเรียน 
         ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
    11. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบกำรประเมินตนเอง ในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (SAR)  
         และน ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำ 
    12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

13. งานประชาคมอาเซียน 
    1.  นำงณัฐชยำ  บุญเรือง   ประธำนกรรมกำร 
    2.  นำงสมวงษ ์  รงัสีวงษ ์  กรรมกำร 
    3.  นำงนันทพร  ยอดพันค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
    1.  จัดท ำหลักสูตรอำเซียนศึกษำ 
    2.  ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำเซียนแก่ผู้บริหำร  ครู  นักเรียนและบุคลำกรอ่ืนๆทุกคน   
    3.  จัดตั้งศูนย์อำเซียน ห้องอำเซียน หรือมุมอำเซียน ให้เหมำะสมกับบริบทและควำมพร้อมของโรงเรียน 
    4.  จัดให้มีครู  นักเรียนหรือเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในพ้ืนที่อย่ำงชัดเจน 
    5.  จัดให้มีกิจกรรมอันจะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำเซียนให้หลำกหลำย 
    6.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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14. งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน IEP 
    1.   นำงสมวงษ์  รังสีวงษ ์  ประธำนกรรมกำร 
    2.   นำงเบญญำสิริ  เหล่ำนภำพร  กรรมกำร 
    3.   นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำร 
    4.   นำงมยุรี   มูลเดช   กรรมกำร 
    5.   นำยก ำธร  ชำติอุดม  กรรมกำร 
    6.   นำงทองใส  เขียวดี   กรรมกำร 
    7.   นำงปณิตตรำ  มะโนสำ   กรรมกำร 
    8.   นำงยุพิน   พวงค ำ   กรรมกำร 
    9. นำงสำววรำภรณ์  บุญเมฆ   กรรมกำร 
    10. นำงสำวศริญญำ  หมื่นจงใจดี  กรรมกำร 
    11. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  1.  วำงแผนงำนกำรด ำเนินกำรจัดห้องเรียนพิเศษ 
  2.  จัดท ำหลักสูตรส ำหรับห้องเรียนพิเศษกำรจัดกิจกรรมพิเศษส ำหรับนักเรียน 
  3.  จัดหำ  จัดท ำ  ผลิตสื่อ  นวัตกรรมประกอบกำรเรียนรู้ส ำหรับห้องเรียนพิเศษ 
  4.  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดห้องเรียนพิเศษ 
  5.  ติดตำม  นิเทศ  กำรด ำเนินงำนกำรจัดห้องเรียนพิเศษ 
  6.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

15.  งานแนะแนว 
   1.  นำยประมวล  เทพพิทักษ์  ประธำนกรรมกำร 
   2.  นำงอัญชลี   คงเมือง   กรรมกำร 
   3.  นำงดุจฤด ี   หอมหวล  กรรมกำร 
   4.  นำงสำวศรีสุดำ  จันทร์แปลก  กรรมกำร 
   5.  นำยมนูญรักษ ์  จันทร์ขำว  กรรมกำร 
   6.  นำงพรทิพย์  อินทร์บัวทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   1.  บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในทุกๆด้ำนโดยจัดท ำระเบียนสะสม 
   2.  จัดบริกำรแนะแนว บริกำรสนเทศ ให้ข่ำวสำรข้อมูลควำมรู้แก่นักเรียนทั้งด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ  
        และกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง 
   3.  บริกำรให้ค ำปรึกษำในทุกๆด้ำน เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถตัดสินใจ และแก้ปัญหำด้วยตนเอง 
   4.  บริกำรติดตำมผลกำรเรียน ควำมประพฤติ และพัฒนำกำรของนักเรียน 
   5.  จัดหำทุนเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์  
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   6.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

16.  งานห้องสมุดโรงเรียนและพฒันาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
    1. นำงสำวศรีสุดำ      จันทร์แปลก   ประธำนกรรมกำร 
    2. นำงพรทิพย์  อินทร์บัวทอง   กรรมกำร 
    3. นำยประมวล  เทพพิทักษ์   กรรมกำร      
    4. นำงสำวโศภนิศ  ชั้นเจริญ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    1.  จัดบริกำรกำรใช้ห้องสมุดแก่คณะครู บุคลำกร และนักเรียน 
    2.  จัดตกแต่งห้องสมุดให้เรียบร้อยสวยงำมและจัดหำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
    3.  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 
    4.  สรุปรวบรวมสถิติเก่ียวกับกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
    5.  ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
    6.  ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในกำร          
        จัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ชิ้น 
    7.  ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำร     
         เรียนกำรสอน และพัฒนำงำนวิชำกำรกับองค์กร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืน  
    8.  จัดท ำเครื่องมือและประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
    9.  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับกำรผลิต กำรใช้ สื่อ นวัตกรรม ให้เป็นปัจจุบันพร้อมให้บริกำรข้อมูล 
         แก่ผู้ร้องขอ    
    10. สรุป ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ในระบบประกันคุณภำพ (SAR) รำยงำน      
         ผลต่อกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและหัวหน้ำสถำนศึกษำ  
    11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

17.  งานรับสมัครนักเรียน 
    1. นำงพรทิพย์  อินทร์บัวทอง  ประธำนกรรมกำร 
    2. นำงพจนี   ค ำแท่ง   กรรมกำร 
    3. นำงยุพิน   พวงค ำ   กรรมกำร 
    4. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำร 
    5. นำงสำวศรีสุดำ  จันทร์แปลก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
     1.  ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรับสมัครนักเรียน  กำรรำยงำนผลกำรรับสมัครนักเรียนต่ำง ๆ  จัดท ำ   

 และเตรียมเอกสำรรับสมัคร  กำรออกค ำสั่งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน 
     2.  ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนห้องปกติ และห้องพิเศษ 
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     3. จัดท ำเอกสำรส ำหรับปฐมนิเทศ  กำรมอบตัวนักเรียนใหม่   
     4.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

18.  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. นำยเบญญำสิริ  เหล่ำนภำพร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมนึก  ศรีปิ่น   กรรมกำร  
3. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  กรรมกำร 
4. นำงสำวสุภำพ  นวลจันทร์  กรรมกำร 
5. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
6. นำยธวัชชัย  ช่วงวิไล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
     1.  จัดท ำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
     2.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนสู่ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพด้วยระบบ TQA   
     3.  พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมในด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำมระบบ TQA 
     4.  รวบรวมข้อมูล ปัญหำ อุปสรรค กำรด ำเนินงำน 
     5.  ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

19.  งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
1. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพจนี  ค ำแท่ง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
3. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
4. นำงสมวงษ์    รังสีวงษ ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
5. นำงสำวนิดดำ    ศรีโพธิ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
6. นำยณัฐชยำ  บุญเรือง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ ฯลฯ 
7. นำยดิเรก   ผูกพยนต์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
8. นำยสลัก   สุขไพโรจน์        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
9. นำยก ำธร  ชำติอุดม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
10. นำยเจริญ    แก้วเบี่ยง หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
11. นำงสำวรจนำ  ทองศรี  กรรมกำร 
12. นำงดุจฤดี  หอมหวล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
     1.  จัดท ำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
     2.  ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ระดับมัธยมศึกษำให้มีคุณภำพและ 
          มำตรฐำน   
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     3.  รวบรวมข้อมูล ปัญหำ อุปสรรค กำรด ำเนินงำน 
     4.  ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

29.  งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นำงพจนี  ค ำแท่ง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประมวล  เทพพิทักษ์  กรรมกำร  
3. นำงพรทิพย์  อินทร์บัวทอง  กรรมกำร 
4. นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง  กรรมกำร 
5. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำร 
6. นำยกันต์ธีร์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
7. นำงสำวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
     1.  จัดท ำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.  ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.  รวบรวมข้อมูล ปัญหำ อุปสรรค กำรด ำเนินงำน 
     4.  ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

การบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
      นำยปิ่นโมฬี      จันทสิงห ์      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ปฏิบัติรำชกำรรองผู้อ ำนวยกำร 
                                                                                      กลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น กำรบริหำรงำนโรงเรียน 
      2.  ตรวจสอบ วินิจฉัย กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยโรงเรียน นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
           และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
      3.  ติดตำม ช่วยเหลือ ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ เพื่อน ำมำเป็นข้อมูล   
           ปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป 

4.  สนับสนุนระบบบริหำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำงำนกิจกำรนักเรียน 

    1. การบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
     1. นำยปิ่นโมฬี  จันทสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
     2. นำยดิเรก   ผูกพยนต์  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
     3. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. ร่วมวำงแผนก ำหนดปฏิทินงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน ให้

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
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2. ช่วยงำนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนและดูแลงำนในกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภำพ 

3. เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

4. ประสำนกับทุกงำนในกลุ่มงำนอ่ืนๆเพื่อให้กำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 

5. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2.คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
      1. นำยปิ่นโมฬี  จันทสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
      2. นำยดิเรก             ผูกพยนต์  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
      3. นำงสำวจิรัชญำ              อิ่มอินทร์  รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
      4. นำงอัญชลี                    คงเมือง                      กรรมกำร 
      5. นำงรุดดำ   จันทสิงห์  กรรมกำร 
      6. นำงนันทพร            ยอดพันค ำ  กรรมกำร 
      7. นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม  กรรมกำร 
      8. นำงดุจฤดี            หอมหวล  กรรมกำร 
      9. นำงสำวมณีวรรณ           เตชะกฤตวีโรดม  กรรมกำร 
      10. นำยกันต์ธีร์                 จันทร์ตำ    กรรมกำร 
      11. นำงมยุรี  มูลเดช   กรรมกำร 
      12. นำยก ำธร  ชำติอุดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้  

1. เป็นที่ปรึกษำผู้บริหำรเกี่ยวกับงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน  

2. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

3. ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

4. ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
1. นำงสำวจิรัชญำ            อิ่มอินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงมยุรี   มูลเดช             กรรมกำร 
3. นำงสำวสุจิตรำ             จันทร์มูล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. รับส่งหนังสือ ร่ำงพิมพ์หนังสือ ท ำระเบียบวำระและบันทึกกำรประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือรำชกำร  
2. ประสำนงำน ติดตำม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมำถึงฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
3. วำงแผนด ำเนินกำรควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
4. จัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ ในฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
5. จัดท ำแผนงำนโครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนกิจกำรนักเรียน ท ำหนังสือคู่มือนักเรียน  
6. เก็บรวบรวมสถิติในด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
7. จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
8. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลำกรและนักเรียนทรำบโดยทั่วกัน  
9. ก ำหนดแผนภูมิกำรจัดองค์กรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
10. จัดท ำเอกสำรพรรณนำงำน 
11. วิเครำะห์ผลกำรน ำด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน รำยงำนให้หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนให้รับทรำบ  

เพ่ือน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงงำนกิจกำรนักเรียน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      1.  นำยก ำธร  ชำติอุดม  ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์  กรรมกำร 

3.  นำยประมวล  เทพพิทักษ์  กรรมกำร 
4.  นำงยุพิน  พวงค ำ   กรรมกำร 
5.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น    กรรมกำร  

      6.  นำงสำวศรีสุดำ             จันทร์แปลก  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
2. จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษำ  
3. ตรวจสอบกำรโฮมรูมของครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
5. ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับชั้น ในกำรดูแลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  
6. ประสำนครูที่ปรึกษำเพ่ือออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมควำมเหมำะสม  
7. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน / โครงกำรต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
8. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย  
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5. งานรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          1.   นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยดิเรก   ผูกพยนต์  กรรมกำร 
3. นำงสำวอำริยำ  ภิรมศร ี   กรรมกำร 
4. นำงมยุรี   มูลเดช   กรรมกำร 
5. นำงสำวจิรัชญำ                  อิ่มอินทร์  กรรมกำร 
6. นำงสำวปำณิสรำ  กระจำยโภชน์  กรรมกำร 
7. นำยพงศ์ธร     ฟักฟูม   กรรมกำร 
8. นำยปรีชำ                        วังคีรี                          กรรมกำร 
9. นำยมนูญรักษ์  จันทร์ขำว  กรรมกำร 
10. นำยเจริญ   แก้วเบี่ยง  กรรมกำร 
11. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น    กรรมกำร 
12. นำงสำวสุจิตรำ  จันทร์มูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร             

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. จัดท ำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสำรเสพติดชนิดต่ำงๆ  
2. ประสำนงำนกับครูประจ ำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
3. กำรวำงแผน สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง  
4. กำรตรวจค้นหำสำรเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำย  
5. กำรสุ่มตรวจปัสสำวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
6. ร่วมมือกับชุมชนในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด  
7. ด ำเนินกำรอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด  
9. กำรให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล  
10. กำรรำยงำนข้อมูลสำรเสพติดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
11. กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  
12. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย  

6. งานคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย 
1. นำงดุจฤดี  หอมหวล  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนันทพร  ยอดพันค ำ  กรรมกำร 
3. นำงชนม์ณกำนต์  อ่ิมทรัพย์           กรรมกำร 
4. นำงณัฐชยำ  บุญเรือง   กรรมกำร 
5. นำงสำวมณีวรรณ         เตชะกฤตวีโรดม  กรรมกำร 
6. นำงสำวธนัชชำ  เรืองเพชร  กรรมกำร 
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7. นำงสำวโศภนิศ  ชั้นเจริญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. จัดท ำเอกสำรชี้แจง เผยแพร่หลักกำรของประชำธิปไตยในโรงเรียน  
2. ด ำเนินงำนส่งเสริมประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ตำมนโยบำยของสถำนศึกษำ 
3. จัดให้มีหลักฐำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย  
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงเด่นชัด  
5. จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
6. ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

7. งานส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม  
1.  นำงสำวมณีวรรณ           เตชะกฤตวีโรดม  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงนันทพร              ยอดพันค ำ         กรรมกำร 
3.  นำงสำวธนัชชำ  เรืองเพชร  กรรมกำร 
4.  นำงชนม์ณกำนต์       อ่ิมทรัพย์                 กรรมกำร 
5.  นำงณัฐชยำ  บุญเรือง   กรรมกำร 
6.  นำงดุจฤดี  หอมหวล  กรรมกำร 

     7.  นำงสำวโศภนิศ  ชั้นเจริญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักเรียนที่มีควำมประพฤติดี และมีควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำรและกิจกรรม 
เช่น มอบรำงวัลคนดีศรีดงขุย เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท ำควำมดีด้ำนต่ำง ๆ  

2. จัดค่ำยคุณธรรมเพ่ือพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3. ปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้ำที่กำรพัฒนำ และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องควำม

สะอำด กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียนในวำระส ำคัญต่ำงๆ 
4. ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม/กำรพัฒนำ ของชุมชน เช่น วันส ำคัญทำงศำสนำ และวันส ำคัญของชำติ  
5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม/ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
6. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8. งานส่งเสริมการมีวินัย  ป้องกัน แก้ไขความประพฤตินักเรียน 
    8.1  คณะกรรมการงานส่งเสริมการมีวินัย  ป้องกัน แก้ไขความประพฤตินักเรียน 
      1.  นำยดิเรก        ผูกพยนต์  ประธำนกรรมกำร 
      2. นำยสมหวัง         แก้วบท   กรรมกำร 
      3. นำงสำวสุจิตรำ      จันทร์มูล  กรรมกำร 
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      4. นำยพงศ์ธร          ฟักฟูม   กรรมกำร 
      5. นำงมยุรี                      มูลเดช   กรรมกำร 
      6. นำยก ำธร           ชำติอุดม    กรรมกำร 
      7. นำงพรทิพย์           อินทร์บัวทอง  กรรมกำร 
      8. นำยสลัก   สุขไพโรจน์  กรรมกำร  
      9. นำงสำวปำณิสรำ        กระจำยโภชน์  กรรมกำร  
      10. นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม  กรรมกำร  
      12. นำยเศรษฐำ  บุญเสม   กรรมกำร  
      13. นำงดุจฤดี  หอมหวล  กรรมกำร  
      14. นำงทองใส  เขียวดี   กรรมกำร    
      15. นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง  กรรมกำร            
      16. นำยมนูญรักษ์  จันทร์ขำว  กรรมกำร   
      17. นำงสำวอำริยำ   ภิรมศร ี           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      18. นำงสำวจิรัชญำ   อ่ิมอินทร์           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

1. จัดท ำระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับงำนส่งเสริมกำรมีวินัย ป้องกันและแก้ไขควำมประพฤติ จัดท ำแผน 
    งำนส่งเสริมกำรมีวินัย ป้องกัน และแก้ไขควำมประพฤติให้สอดคล้องกับนโยบำยและเกณฑ์กำรประเมิน  
    คุณภำพมำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนปกครองนักเรียน 
3. ประสำนกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ ครูแนะแนวในกำรแก้ไขปัญหำควำมประพฤติของนักเรียน 
4. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนส่งเสริมกำรมีวินัย ป้องกัน และแก้ไขควำมประพฤติ 
5. สืบสวน สอบสวน นักเรียนที่ท ำควำมผิดฝ่ำฝืนระเบียบวินัยของโรงเรียน ด ำเนินกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ 
   ไม่พึงประสงค์ 
6. พิจำรณำกำรกระท ำควำมผิดของนักเรียนที่เป็นควำมผิดขั้นร้ำยแรง และลงโทษตำมกฎระเบียบของ 

โรงเรียน 
7. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

    8.2  หัวหน้าระดับช่วงชั้น 
       1. นำยสมหวัง         แก้วบท   หัวหน้ำระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นชำย 

2. นำงสำวสุจิตรำ   จันทร์มูล     หัวหน้ำระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง 

3. นำยพงศ์ธร         ฟักฟูม    หัวหน้ำระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย 

4. นำงมยุรี    มูลเดช                       หวัหน้ำระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง 
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ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

1. ร่วมให้ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับงำนส่งเสริมกำรมีวินัย ป้องกัน และแก้ไขควำมประพฤตินักเรียน  
2. วิเครำะห์สำเหตุที่มำของควำมประพฤติท่ีไม่เหมำะสมและประสำนผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข 
3. ร่วมวำงแผนจัดกิจกรรมด ำเนินงำนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
4. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน ข้อมูลควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
5. พิจำรณำกำรกระท ำควำมผิดของนักเรียนที่เป็นควำมผิดขั้นปำนกลำง และลงโทษตำมควำมเหมำะสม 
6. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

8.3 หัวหน้าระดับชั้น 
  1. นำยก ำธร ชำติอุดม    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ชำย 

  2. นำงพรทิพย์ อินทร์บัวทอง   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 หญิง 

      3. นำยสลัก  สุขไพโรจน์   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ชำย 

      4. นำงสำวปำณิสรำ กระจำยโภชน์   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 หญิง 

      5. นำยพัชลักษณ์ เพชรน่ำชม   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชำย 

      6. นำงสำวอำริยำ    ภิรมศร ี    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 หญิง 

      7. นำยเจริญ          แก้วเบี่ยง   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ชำย 

      8. นำงดุจฤด ี หอมหวล   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หญิง 

9. นำยมนูญรักษ์ จันทร์ขำว    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ชำย 

      10. นำงสำวจิรชัญำ อ่ิมอินทร์    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 หญิง 

11. นำยเศรษฐำ บุญเสม              หวัหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ชำย 

      12. นำงทองใส เขียวดี     หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หญิง  

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

1. ตรวจเครื่องแต่งกำยและทรงผมของนักเรียน 
        2. ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับควำมประพฤติ  และระเบียบวินัยของนักเรียนในระดับชั้น หำทำงป้องกันมิให้ 
           นักเรียนประพฤติ หรือกระท ำผิดระเบียบของโรงเรียน 

3. พิจำรณำควำมผิดเบื้องต้น และลงโทษตำมเกณฑ์ของโรงเรียน 
4. ถ้ำเป็นกรณีที่ร้ำยแรงให้รำยงำนต่อหัวหน้ำระดับช่วงชั้นนั้นๆ 
5. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

9.  งานคณะกรรมการสภานกัเรียน 
     1. นำยกันต์ธีร์        จันทร์ตำ    ประธำนกรรมกำร 
     2. นำงดุจฤดี   หอมหวล   กรรมกำร 
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     3. นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์   กรรมกำร 
     4. นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม   กรรมกำร 
     5. นำยมนูญรักษ์  จันทร์ขำว   กรรมกำร 
     6. นำยดิเรก   ผูกพยนต์   กรรมกำร 
     7. นำงมยุรี   มูลเดช    กรรมกำร 
     8. นำงสำวสุจิตรำ  จันทร์มูล   กรรมกำร 
     9. นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

   1. ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
   2. รับผิดชอบงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกโรงเรียน 
   3. คิดริเริ่มโครงกำรที่เป็นประโยชน์ สำมำรถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อกำรพัฒนำโรงเรียน 
   4. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุกำรณ์และตรงไปตรงมำ 
   5. วำงแผนด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษำ 
   6. ปฏิบัติงำนโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของทำงรำชกำร พร้อมทั้งต้องรักษำไว้ซึ่ง  
       ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม 
   7. ประสำนกับครูของโรงเรียน/ฝ่ำยต่ำงๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมกำรนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบำย ของ  
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   8. ประสำนกับนักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือควำมสำมัคคี กำรเคำรพนบนอบ ของ  
      นักเรียนต่อครู  
   9. จัดท ำคู่มือคณะกรรมกำรสภำนักเรียน  
  10. ส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ำยที่ 
       เหมำะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
  11. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ/ศำสนำ / พระมหำกษัตริย์และ          
       ควำมเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้ำนประชำธิปไตย  

10.  งานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน ผู้ปกครองและบวรพุทธศาสนา 
    1. นำงอัญชลี   คงเมือง   ประธำนกรรมกำร 
    2. นำงพรทิพย์   อินทร์บัวทอง   กรรมกำร 
    3. นำยประมวล   เทพพิทักษ์   กรรมกำร 
    4. นำงสำวปัณฑำรีย์   แก้วชำย   กรรมกำร 
    5. นำงดำพวัลย์   บุญมี   กรรมกำร 
    6. นำยดิเรก   ผูกพยนต์   กรรมกำร 
    7. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
    8. นำงสำวอำริยำ   ภิรมศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
   1. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนของผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
   2. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงผู้ปกครอง กับโรงเรียนและบวรพุทธศำสนำ 
   3. ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มฯ กับชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกำรดูแลด้ำนสวัสดิภำพของ   
      นักเรียน 
   4. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำให้แก่นักเรียน 
   5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนและบวรพุทธศำสนำ 
   6. ระดมทรัพยำกรทุกๆ ด้ำนจำกผู้ปกครอง เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
   7. จัดกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงผู้ปกครองและโรงเรียนและ 
      บวรพุทธศำสนำ 
   8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
      1.  นำงนันทพร    ยอดพันค ำ                            ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวศริญญำ  หมื่นจงใจดี    กรรมกำร 
      4.  นำยประมวล                เทพพิทักษ์    กรรมกำร 
      3.  นำงสำวอำริยำ  ภิรมศร ี                             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
      2.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

12. งานโรงเรียนธนาคาร ธกส. 
      1.  นำงรุดดำ  จันทสิงห์  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ            กรรมกำร 
3. นำงสำวโศภนิศ  ชั้นเจริญ   กรรมกำร 
4. นำยปรีชำ  วังคีร ี   กรรมกำร 
5. นำงพรทิพย์  อินทร์บัวทอง  กรรมกำร 
6. นำงศิริวิณี  แก้วบท   กรรมกำรและเลขำนุกำร               

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ส่งเสริมควำมรู้ ทักษะในกำรเรียนรู้ระบบธนำคำร โดยวิธีปฏิบัติจริง 

2. ส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจของนักเรียน 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีกำรออมทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลักกำรบริหำร กำรบริกำรลูกค้ำ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกควำมรับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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การบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล  

นำงสำวสุภำพ   นวลจันทร์        ต ำแหน่ง      ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 
                                                         บริหำรบุคคล 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรบุคคลให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
2. เป็นที่ปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรบุคคล  
3. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
4. วินิจฉัย สั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
5. กำรวิจัย และกำรนิเทศ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1. การบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล 
      1. นำงสำวสุภำพ นวลจันทร์            หวัหน้ำกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
      2. นำงมยุรี            มูลเดช             รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
      3. นำงสำวสุจิตรำ   จันทร์มูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ร่วมวำงแผนก ำหนดปฏิทินงำนกลุ่มงำนบริหำรบุคคล ดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
           ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 

2. ช่วยงำนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรบุคคลและดูแลงำนในกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภำพ  

     3.   เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรบุคคลเกี่ยวกับงำนด้ำนบุคคล 
     5.   ประสำนกับทุกงำนในกลุ่มงำนและกลุ่มงำนอื่น ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ 
     6.   รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
     7.   รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถ 
          มำปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้ 
     8.   ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
      1. นำงสำวสุภำพ     นวลจันทร์   ประธำนกรรมกำร 
      2. นำงมยุรี  มูลเดช    รองประธำนกรรมกำร 
      3. นำงวิสุทธิ์          ตันมี    กรรมกำร 
      4. นำงทองใส   เขียวดี    กรรมกำร 
      5. นำงสำววรำภรณ์ บุญเมฆ    กรรมกำร 
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      6. นำงสำวธนัชชำ เรืองเพชร   กรรมกำร 
      7. นำงสำวสุจิตรำ   จันทร์มูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1. ก ำหนดระเบียบแนวนโยบำยกำรท ำงำนของงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับงำนในฝ่ำยบุคคลให้สอดคล้อง 
         กับนโยบำยของโรงเรียน 
      2. เป็นที่ปรึกษำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงำนด้ำนปกครองของหัวหน้ำฝ่ำยบุคคล 
      3. ส่งเสริมสนับสนุนเสนอแนะประสำนงำนช่วยแก้ปัญหำเพื่อให้งำนต่ำงๆบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยเพ่ือสนองนโยบำยของโรงเรียน 
      5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2.   งานส านักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 1. นำงทองใส  เขียวดี   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงมยุรี  มูลเดช   กรรมกำร 
 3. นำงวิสุทธิ ์  ตันมี              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1.  งานธุรการ ส านักงาน 
  -  ศึกษำวิเครำะห์วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่มให้สำมำรถ  
                 ด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  จัดหำและรวบรวมระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ตลอดจน   
       เผยแพร่แก่บุคลำกร        

-  จัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำน 
-  จัดวำระกำรประชุมบันทึกกำรประชุมจัดท ำรำยงำนกำรประชุมจัดเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้อง       
    กับกำรประชุมของฝ่ำย 
-  ติดต่อประสำนงำนกับทุกงำนในฝ่ำยบุคคลและฝ่ำยอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
-  จัดท ำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลจัดเก็บหนังสือรำชกำร                 

      ส ำเนำหนังสือน ำส่งอย่ำงเป็นระบบ 
-  ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 

2.  การบริการบุคลากร 
  -  กำรท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
  -  งำนสำรสนเทศ 
  -  กำรขอหนังสือรับรอง 
  -  กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
  -  กำรขออนุญำตให้รำชกำรไปต่ำงประเทศ 
  -  กำรขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร 
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-  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3.  งานวางแผนอัตราก าลัง/งานส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 1. นำงวิสุทธิ ์  ตันม ี   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำววรำภรณ ์ บุญเมฆ   กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุจิตรำ   จันทร์มูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. วิเครำะหภ์ำรกิจและจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเรื่องเสริมสร้ำง พัฒนำและติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ  
  วินัยเกี่ยวกับวินัยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำเอกสำร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับกำร  
  รักษำวินัยและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

         3. ด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
         4. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
         5. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
         6. กำรออกจำกรำชกำร 
         7. กำรเกษียณอำยุรำชกำร 
         8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4.  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         1. นำงสำววรำภรณ์ บุญเมฆ   ประธำนกรรมกำร 
         2. นำงมยุรี  มูลเดช   กรรมกำร 
         3. นำงวิสุทธิ์  ตันม ี   กรรมกำร 
         4. นำงทองใส  เขียวดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรสรรหำเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ในสถำนศึกษำกรณีได้รับมอบอ ำนำจจำก ก.ศ.จ.   

2. ด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  โดยใช้เงินงบประมำณตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่
กระทรวงกำรคลังและคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

3. ด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวต่ำงชำติ   เอกสำรประกอบกำรจ้ำงงำนเอกสำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำง ๆ ของต่ำงชำติ 

4. จัดท ำสัญญำจ้ำง พนักงำนบริกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว และด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนตำมที่ระบุในสัญญำจ้ำงเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำจ้ำง 

        5.  กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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        6.  ด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้งแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับย้ำย
มำจำกสถำนศึกษำอื่น ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และรำยงำนกำรบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือจัดท ำทะเบียนประวัติต่อไป 
        7. กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

5.  งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน / การลา / การเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        1. นำงมยุรี     มูลเดช   ประธำนกรรมกำร 
        2. นำงสำววรำภรณ์ บุญเมฆ    กรรมกำร 
        3. นำงสำวสุจิตรำ    จันทร์มูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
         1.  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         2.  กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         3.  กำรลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         3.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร เพื่อพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
             เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
         4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

6.  งานจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ/งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1. นำงสำวสุภำพ  นวลจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงทองใส  เขียวดี   กรรมกำร 
 3. นำงวิสุทธิ ์  ตันม ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. จัดท ำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

2. จัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 

  3. กำรขอรับใบอนุญำตและกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
      4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/งานส่งเสริมยกย่อง 
    เชิดชูเกียรติ 

 1. นำงสำวสุจิตรำ จันทร์มูล  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงมยุรี  มูลเดช   กรรมกำร 
 3. นำงสำวธนัชชำ เรืองเพชร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ 
    รำชกำร ก่อนเลื่อนต ำแหน่งและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีไม่ผ่ำนกำร 
    ประเมินวิทยฐำนะ 
2. กำรประเมินครูผู้ช่วย/กำรประเมินวิทยฐำนะ 
3. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพ (9 - 12 มำตรฐำน)  และจรรยำบรรณวิชำชีพ (9 ข้อ)  
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8.  งานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. นำงสำวธนัชชำ เรืองเพชร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงมยุรี  มูลเดช   กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุจิตรำ จันทร์มูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำแผนงำน/โครงกำรงำนพัฒนำบุคลำกรและ 

              เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรด ำเนินกำรและติดตำมประเมินผล  
2. กำรประชุม อบรม  สัมมนำ  ศึกษำดูงำนของข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

การบริหารกลุ่มงานงบประมาณสินทรัพย์และพัสดุ  

        นายสมหวัง   แก้วบท            คร ู      ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
                                                            สินทรัพย์และพัสดุ                                                                  
 ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

 ก ำกับดูแลควำมเรียบร้อยในกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณสินทรัพย์และพัสดุ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
และมีประสิทธิภำพ 
         1. ให้ค ำปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณสินทรัพย์และพัสดุ 
         2. รำยงำนกำรบริหำรงบประมำณสินทรัพย์และพัสดุ ของสถำนศึกษำ 
         3. วินจิฉัยสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
         4. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้ 
         5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1. การบริหารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
         1. นำยสมหวัง แก้วบท   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
         2.  นำงรุดดำ จันทสิงห์ รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
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ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ด ำเนินงำนในกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณไปให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
      2.  ให้ค ำปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณแก่ผู้บริหำร 

3.  รำยงำนกำรบริหำรงบประมำณและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
4.  วินิจฉัยสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
5.  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำร หรือรองผู้อ ำนวยกำร 
     ไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้ 
6.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
      1.  นำยสมหวัง  แก้วบท    ประธำนกรรมกำร 

2. นำงรุดดำ  จันทสิงห์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงวรำรัตน์                ปำนดำรำ                     กรรมกำร 

      4.  นำงเกศินี  แย้มนิล            กรรมกำร 
      5.  นำยธวชัชัย  ช่วงวิไล   กรรมกำร 
      6.  นำงศิริวิณี  แก้วบท   กรรมกำร 
      7.  นำงสำวศริญญำ           หมื่นจงใจดี  กรรมกำร 
      8.  นำงสำวพิชญำ           วีระค ำ   กรรมกำร 
      9.  นำงสำวปัณฑำรีย์ แก้วชำย   กรรมกำร 
      10. นำยปรีชำ           วังคีร ี   กรรมกำร 
      11. นำงสำวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม            กรรมกำรและเลขำนุกำร   
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ควบคุม ร่วมมือ ประสำนงำน  และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณเพ่ือ 
    ให้เกิด ควำมถูกต้อง 

      2.  ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
      3.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2.  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
      1.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ     ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวปัณฑำรีย์ แก้วชำย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. รวบรวมค ำสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณไว้อ้ำงอิง 
2. รับ-ส่ง โต้ตอบหนังสือรำชกำรของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ จัดระบบเอกสำรต่ำงๆของกลุ่มงำนให้

เป็นไปตำมระบบงำนสำรบรรณ 
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3. จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ์ ควบคุมระบบกำรเบิกจ่ำยพัสดุของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
4. ดูแลส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3.  งานแผนงาน 
      1.  นำยธวชัชัย  ช่วงวิไล   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวปัณฑำรีย์ แก้วชำย   กรรมกำร  
      3.  นำงสำวศริญญำ           หมื่นจงใจดี  กรรมกำร 
      4.  นำยปรีชำ  วังคีร ี   กรรมกำร 
      5.  นำงสำวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   3.1.  งานพัฒนานโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
      1. นำยธวัชชัย  ช่วงวิไล   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวปัณฑำรีย์ แก้วชำย   กรรมกำร 

3.  นำยสมหวัง  แก้วบท    กรรมกำร 
4. นำงสำวศรญิญำ           หมื่นจงใจดี  กรรมกำร 
5. นำยปรีชำ  วังคีร ี   กรรมกำร 
6. นำงสำวมณีวรรณ          เตชะกฤตวีโรดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ด ำเนินงำนร่ำงนโยบำยกำรบริหำรงำนของโรงเรียนตำมที่ผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำรบริหำร   

ก ำหนดเสนอต่อผู้บริหำร หรือคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น 
      2.  รวบรวมข้อมูล และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนระยะต่ำงๆ และแผนปฏิบัติกำร  

  ประจ ำปีของโรงเรียน 
      3.  รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย อำทิ  
          DATA Center / OUC/ DMC/ EMIS  B-OBEC  M-OBEC  ฯลฯ   
      4.  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
      5.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 3.2.  งานจัดสรร  ตรวจสอบ  และรายงานการบริหารงบประมาณ 
      1.  นำยสมหวัง  แก้วบท   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงศิริวิณี  แก้วบท   กรรมกำร 
3. นำงสำวอำริยำ   ภิรมศร ี   กรรมกำร 
4. นำงรุดดำ    จันทสิงห์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     1.   จัดท ำงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย ประจ ำปีของโรงเรียน 
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     2.   ด ำเนินกำรจัดท ำงบประมำณ และกำรจัดสรรงบประมำณ ระยะต่ำงๆของโรงเรียน 
     3.   พิจำรณำจัดสรรงบประมำณร่วมกับคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณตำมที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
     4.   สรุปรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
     5.   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยเงินประจ ำวัน 
     6.   ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน และบัญชีในเรื่องควำมถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
     7.   ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี 
     8.   ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยเงินประจ ำวัน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องระเบียบ 
     9.   ตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
     10. รำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
     11. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ 
     12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3.3 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
1. นำงสำวปัณฑำรีย์ แก้วชำย            ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศริญญำ  หมื่นจงใจดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  จัดท ำเอกสำรสรุปงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำมแผนปฏิบัติกำร 

2. จัดท ำเอกสำรกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมกำรใช้งบประมำณ 
3. ติดตำม ตรวจสอบ และพิจำรณำกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4. รำยงำนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้งบประมำณของโครงกำร 

      5.  จัดท ำเอกสำรแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม 
6.  ร่วมเป็นคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 

      7.  เก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน จำกผู้รับผิดชอบโครงกำร /  กิจกรรม 
      8.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3.4 งานนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
      1. นำยธวัชชัย ช่วงวิไล  หัวหน้ำงำนแผนงำน  ประธำนกรรมกำร 
      2. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
      3. นำงสำวสุภำพ  นวลจันทร์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรบุคคล กรรมกำร 
      4. นำยสมหวัง แก้วบท  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ  กรรมกำร 
      5. นำยสมนึก  ศรปีิ่น  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
      6. นำยดิเรก  ผูกพยนต์ หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
      7. นำงสำวปัณฑำรีย์ แก้วชำย     งำนแผนงำน   กรรมกำร 
      8. นำงสำวศริญญำ หมื่นจงใจดี    งำนแผนงำน   กรรมกำร 
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      9. นำยปรีชำ วังคีร ี     งำนแผนงำน   กรรมกำร 
      10.นำงสำวมณีวรรณ  เตชะกฤตวีโรดม   งำนแผนงำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
      1. พัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือกำรพัฒนำของโรงเรียนในด้ำนต่ำงๆ 
      2. เผยแพร่นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน 
      3. ประชำสัมพันธ์ให้แต่ละงำน/กลุ่มงำนน ำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม 
      4. ปรับปรุง/แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำจำกกำรน ำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรไปใช้ เพ่ือกำรท ำงำนของ     
         บุคลำกรของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ 
      5. รวบรวมผลสะท้อนที่เกิดจำกกำรน ำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรไปใช้ในงำน/กลุ่มงำน เพ่ือน ำมำ 
         ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำ 
      6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจำกกำรน ำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรไปใช้ 

4. งานการเงิน และบัญชี 
      1.  นำงรุดดำ           จันทสิงห์                       ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ    กรรมกำร 

3.  นำงศิริวิณี    แก้วบท                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   4.1 งานการเงิน 
      1.  นำงรุดดำ           จันทสิงห์                       ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ    กรรมกำร 

3.  นำงศิริวิณี    แก้วบท                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
      1.  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท  

2. เก็บรักษำ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน กำรรับ-จ่ำยใบเสร็จรับเงิน 
3. รวบรวมสถิติต่ำงๆเก่ียวกับกำรรับเงิน จัดเก็บภำษี ณ ที่จ่ำย และน ำส่งสรรพำกรตำมก ำหนด 
4. จัดเก็บ รวบรวมเอกสำรอ้ำงอิง ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับงำนกำรเงินและบัญชี 
5. รำยงำนข้อมูลกำรเงินและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

   4.2 งานบัญชี 
      1.  นำงศิริวิณี  แก้วบท   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำร 

3.  นำงรุดดำ  จันทสิงห์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
      1.  จัดท ำบัญชีที่เก่ียวข้องกับระบบงำนกำรเงินทุกประเภท 
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2. จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน 
3. ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรเงิน และบัญชี 
4. ด ำเนินกำรกรอกข้อมูล/กำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับสำธำรณูปโภค 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   

 4.3 งานสวัสดิการ 
      1.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงรุดดำ  จันทสิงห์  กรรมกำร 

3.  นำงศิริวิณี  แก้วบท   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล เงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร 
เงินค่ำเช่ำบ้ำน และอ่ืนๆ 

2. รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กับกำรเบิกเงินสวัสดิกำรทุกประเภท 
3. ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูล และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเบิกเงินสวัสดิกำรทุกประเภท 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  5.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
      1.  นำยสมหวัง  แก้วบท            ประธำนกรรมกำร ( หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ) 

2. นำยธวัชชัย  ช่วงวิไล            กรรมกำร  ( เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ) 
3. นำงสำวศริญญำ           หมื่นจงใจดี  กรรมกำร           ( เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ) 
4. นำยปรีชำ  วังคีร ี   กรรมกำร           ( เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ) 
5. นำงวรำรัตน์  ปำนดำรำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร ( เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ) 

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง 
    ตำมระเบียบและกฎหมำย 
2. จัดซื้อ/จัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณ – เงินนอกงบประมำณ 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง 
4. จัดท ำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ/ จัดจ้ำง และกำรจัดเก็บข้อมูล กำรกรอกข้อมูลและรำยงำน 
5. กำรตรวจรับและกำรลงทะเบียนวัสดุ / ครุภัณฑ์ 
6. ให้หมำยเลขทะเบียนพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืมครุภัณฑ์ และเบิกจ่ำยวัสดุสิ้นเปลืองและถำวร 
8. กำรซ่อมแซมและกำรจัดจ ำหน่ำยพัสดุ / ครุภัณฑ์ตำมระเบียบพัสดุ 
9. กำรตรวจสอบพัสดุสิ้นเปลืองปีงบประมำณ-สิ้นปีกำรศึกษำ รำยงำนพัสดุคงเหลือ 

      10.กำรแลกเปลี่ยนและกำรจัดหำเครื่องใช้ประจ ำส ำนักงำน 
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      11.กำรจัดท ำทะเบียนอำคำรสถำนที่และท ำทะเบียนที่รำชพัสดุ 
      12.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 6. งานสารสนเทศ 
      1.  นำงเกศินี  แย้มนิล   ประธำนกรรมกำร   
      2.  นำงสำวศริญญำ  หมื่นจงใจดี  กรรมกำร 
      3.  นำงปัณฑำรีย์  แก้วชำย   กรรมกำร 
      4.  นำยปรีชำ  วังคีร ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     1.  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับบุคลำกรในโรงเรียน ผลงำนทำงวิชำกำร อำคำรสถำนที่ของ 
         โรงเรียนกำรพัสดุ และกำรเงินของโรงเรียน ชุมชนที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนหรือข้อมูลอื่นที่ผู้บริหำร      
         หรือหน่วยงำนต้องกำรทรำบ 
     2.  จัดท ำเอกสำรสำรสนเทศประจ ำปีของโรงเรียน 
     3.  ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอื่น หน่วยงำน หรือองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 
          สถำนศึกษำเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลในกำรจัดท ำสำรสนเทศ 
     4.  จัดท ำและพัฒนำระบบสำรสนเทศออนไลน์ ( เว็บไซต์ ) ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
     5.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7.  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
     1.  นำงรุดดำ     จันทสิงห์                ประธำนกรรมกำร 
     2.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำร 
     3.  นำงศิริวิณ ี  แก้วบท                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      เก็บรักษำเงนิให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

8.  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
      1.   นำงสำวอำริยำ  ภิรมศร ี   ประธำนกรรมกำร 
      2.   นำงนันทพร   ยอดพันค ำ  กรรมกำร 
      3.   นำงกรรณิกำ  สำรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ตรวจสอบกำรรับ- จ่ำยเงินประจ ำวันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
      2.  ตรวจสอบระบบกำรเงิน กำรบัญชี  พัสดุ  แผนปฏิบัติกำรภำยในหน่วยงำน 
      3.  ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
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9.  คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน 
      1.  นำงรุดดำ  จันทสิงห์  ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำร 
      3.  นำงศิริวิณี             แก้วบท   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. จัดวำงระบบควบคุมภำยใน 
2. จัดท ำรำยงำนระบบควบคุมภำยในตำมระเบียบที่ก ำหนด 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 10. งานโครงการเรียนฟรี 15 ปี  
      1.   นำงสำวมณีวรรณ         เตชะกฤตวีโรดม         ประธำนกรรมกำร 
      2.   นำงศิริวิณี  แก้วบท   กรรมกำร 
      3.   นำยธวัชชัย  ช่วงวิไล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
      1.  ด ำเนินงำนประสำนงำน รำยงำนข้อมูลและวำงแผนกำรจ่ำยเงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี 

    อย่ำงมีคุณภำพ 
      2.  จัดท ำและรวบรวมเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ 
      3.  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเงิน และบัญชีที่เก่ียวข้องกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ 
      4.  กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดสรรเงินงบประมำณเรียนฟรี  15  ปี 
      5.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

การบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        นายสมนึก   ศรีปิ่น             คร ู      ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1.  ก ำกับดูแลควำมเรียบร้อยในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
    2.  ให้ค ำปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
   3.  รำยงำนกำรบริหำรทั่วไปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 4.  วินิจฉัยสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้   
  6.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

การบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    1.  นายสมนึก         ศรีปิ่น            หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
    2.  นางสมวงษ์        รังสีวงษ์    รองหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 



36 
 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
2. เป็นที่ปรึกษำงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
3. รำยงำนกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
4. วินิจฉัย สั่งกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
5. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำร / รองผู้อ ำนวยกำร ไม่สำมำรถมำ 

ปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนได้ 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      1.  นำยสมนึก                   ศรีปิ่น        ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสมวงษ์  รังสีวงษ ์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงอัญชลี                   คงเมือง   กรรมกำร 
4. นำงนันทพร  ยอดพันค ำ  กรรมกำร 
5. นำงสำวนิดดำ  ศรีโพธิ์   กรรมกำร 
6. นำงณัฐชยำ                  บญุเรือง              กรรมกำร 
7. นำงอภิญญำ           กำยถวำย   กรรมกำร 
8. นำงเกศินี  แย้มนิล                      กรรมกำร 
9.  นำงดำพวัลย์  บุญมี   กรรมกำร 
10.  นำงกรรณิกำ  สำรี   กรรมกำร 

      12. นำยธวัชชัย           ชว่งวิไล          กรรมกำร 
      13. นำยสลัก  สุขไพโรจน์  กรรมกำร 
      14. นำยเศรษฐำ  บุญเสม   กรรมกำร 
      15. นำงสำวนฤมล  จันทิมำ   กรรมกำร 
      16. นำงสำวปำณิสรำ กระจำยโภชน์  กรรมกำร 
      17. นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม  กรรมกำร 
      18. นำยมนูญรักษ ์  จนัทร์ขำว  กรรมกำร 
      19. นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง  กรรมกำร 
      20. นำงสำวสุกรรญำ   ขำวสอำด  กรรมกำร 
 21. นำงสำวธนัชชำ           เรืองเพชร  กรรมกำร 
      22. นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                        
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  เป็นที่ปรึกษำผู้บริหำรเกี่ยวกับงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
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3. ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
4. ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
5. ติดตำมประเมินผลงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1.  งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
     1.   นำงกรรณิกำ               สำรี                  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวสุกรรญำ  ขำวสอำด  กรรมกำร 
3. นำงสำวนฤมล    จันทิมำ   กรรมกำร 
4. นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     1.  ติดต่อประสำนงำนกับงำนต่ำงๆ ดูแล และพัฒนำส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
         ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ และให้บริกำรด้ำนวัสดุ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
     2.  จัดท ำและรวบรวมโครงกำร แผนปฏิบัติงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนต่ำงๆ โดยประสำนกับ   

 หัวหน้ำงำนต่ำงๆภำยในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป เพื่อเสนอขอ งบประมำณประจ ำปี ตลอดจนก ำกับ   
         ดูแลติดตำมงำนโครงกำรต่ำงๆ 
     3.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2.  งานเลขานุการ 
    1.  นำยสมนึก                     ศรีปิ่น                     ประธำนกรรมกำร                                            
    2.  นำงกรรณิกำ  สำรี   กรรมกำร 
    3.  นำงเกศินี   แย้มนิล   กรรมกำร 
    4.  นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์  กรรมกำร 
    5.  นำงสำวนฤมล  จันทิมำ   กรรมกำร 

6.  นำงสำวสุกรรญำ  ขำวสอำด           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบ กำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร 
2. บันทึก กำรประชุมของผู้บริหำร 
3. ควบคุมดูแล ก ำกับติดตำม กำรร่ำง กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำร 
4. วำงระบบกำรจัดเก็บเอกสำรในส ำนักงำน 
5. งำนต้อนรับ และกำรนัดหมำย 
6. บันทึกกำรรำยงำนกำรประชุมของผู้บริหำร 
7. งำนรับ และต่อโทรศัพท์ 
8. เตรียมกำรประชุม เตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมของผู้บริหำร 
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9. จัดท ำแผนงำนประจ ำวันของผู้บริหำร 
10. จัดเตรียมและดูแล เครื่องใช้ส ำนักงำน และจัดตกแต่งส ำนักงำนให้เหมำะสม 
11. ควบคมุ กำรจัดระเบียบงำนในส ำนักงำน 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3.  งานสารบรรณ 
      1.  นำงสมวงษ ์          รังสีวงษ ์   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวธนัชชำ          เรืองเพชร  กรรมกำร 
      3.  นำงสำวสุกรรญำ          ขำวสอำด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. รวบรวมแนวปฏิบัติ ระเบียบ ค ำสั่ง ของกลุ่มงำนต่ำงๆไว้อ้ำงอิง จัดท ำคู่มือเอกสำรต่ำงๆ  
    ขึ้นใช้ในโรงเรียนและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
2. จัดระบบลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร 
3. โต้ตอบหนังสือรำชกำร กำรออกค ำสั่ง กำรจัดพิมพ์เข้ำเล่มค ำสั่ง รำยงำน รวบรวม เผยแพร่ 
     และเก็บรักษำสมุดทะเบียนค ำสั่งอย่ำงมีระบบ 
4. เก็บรักษำและท ำลำยหนังสือรำชกำร 
5. พิมพ์  เสนอ และจ่ำยหนังสือรำชกำร 
6. เวียนหนังสือ ประกำศข่ำวสำรทำงรำชกำรและรวมเรื่อง 
7. บริกำรรับ-ส่งจดหมำย ธนำณัติเพ่ือติดต่อรำชกำรของบุคลำกร 
8. จัดท ำหนังสือรับรองทุกประเภท 
9. จัดท ำหนังสือขออนุญำตออกนอกเขตจังหวัดของบุคลำกร 
10. ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนสำรบรรณ 
11. กำรรับบริจำค กำรเชิญไปเป็นเกียรติ ออกหนังสือขอบคุณ และออกประกำศเกียรติคุณบัตร 
12. รวบรวมและเสนอบันทึกข้อควำม 
13. รำยงำนกำรตรวจรำชกำร และกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
14. จัดเก็บสมุดตรวจเยี่ยม สมุดตรวจรำชกำร สมุดนิเทศกำรศึกษำ สมุดขออนุญำตออกนอกสถำนที่  

  สมุดบันทึกกำรใช้โทรศัพท์ในรำชกำรอย่ำงมีระบบ 
15. บันทึกและเก็บบันทึกรำยงำนกำรประชุมของโรงเรียน 
16. รับ-ส่ง ข่ำวสำรทำงโทรศัพท์ และทำงโทรสำร บันทึกลงสมุดบันทึกและน ำเสนอผู้อ ำนวยกำร 
    เพ่ือพิจำรณำ 
17. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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4.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1.  นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์                    ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงสำวนฤมล  จันทิมำ   กรรมกำร 
3.  นำงกรรณิกำ  สำรี   กรรมกำร 
4.  นำยเศรษฐำ  บุญเสม   กรรมกำร 
5.  นำงสำวสุกรรญำ  ขำวสอำด        กรรมกำรและเลขำนุกำร      

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  สรรหำ เลือก และแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

2. รวบรวมประมวลวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรประชุม 
3. สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
4. ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
5. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
6. ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร 
     เร่งรัดให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทรำบ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

5.  งานโสตทัศนศึกษา 
      1.  นำยเจริญ          แก้วเบี่ยง                           ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงเกศินี           แย้มนิล    กรรมกำร 
      4.  นำยมนูญรักษ์  จันทร์ขำว   กรรมกำร 
      5.  นำยสลัก    สุขไพโรจน์               กรรมกำรและเลขำนุกำร                
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. จัดบริกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์แก่ครูผู้สอน และแนะน ำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้ โสตทัศนูปกรณ์  
   ได้ถูกต้อง 

2. จัดสถำนที่บริกำรห้องโสตทัศนศึกษำให้เรียบร้อยสวยงำม 
3. จัดหำ ดูแล เก็บรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมด 
4. บริกำรติดตั้ง ควบคุม ดูแลกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ในโอกำสที่มีกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์แก่ชุมชน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม 
6. บันทึกภำพกิจกรรม และเก็บรักษำเมื่อมีกิจกรรมของโรงเรียน 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ 
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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6.  งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
      1.  นำงเกศินี  แย้มนิล   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวจิรัชญำ  อ่ิมอินทร์  กรรมกำร 
      3.  นำยพงศ์ธร  ฟักฟูม   กรรมกำร 
      4.  นำงเบญญำสิริ  เหล่ำนภำพร  กรรมกำรและเลขำนุกำร              
ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ควบคุมดูแลให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือกำรบริหำรสถำนศึกษำ    

  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม พัฒนำระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถ 

  ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอ่ืน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือให้ 

ค ำปรึกษำ ดูแล เรื่องระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
4. จัดท ำและพัฒนำระบบสำรสนเทศออนไลน์ ( เว็บไซต์ ) ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7.  งานประชาสัมพันธ์ 
     1.  นำงสำวนฤมล  จันทิมำ   ประธำนกรรมกำร 
     2.  นำงอัญชลี  คงเมือง   กรรมกำร 
     3.  นำยสลัก   สุขไพโรจน์  กรรมกำร  
     4.  นำยเศรษฐำ  บุญเสม   กรรมกำร 
     5.  นำงสมวงษ์  รังสีวงษ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     6.  นำงเกศินี   แย้มนิล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ติดตำมข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเพื่อประชำสัมพันธ์ 

2. ประสำนงำนกับผู้มำติดต่อกับทำงโรงเรียนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำร  
3. จัดท ำป้ำยประกำศกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 
4. จัดท ำเอกสำร จุลสำร วำรสำร ประชำสัมพันธ์ ควำมเคลื่อนไหวให้นักเรียน ครู บุคลำกรและบุคคล 

  ทั่วไปทรำบ 
5. เผยแพร่ชื่อเสียง และกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนทำงสื่อมวลชน 
6. ท ำหน้ำที่พิธีกรในกำรจัดงำนต่ำงๆตำมที่เห็นสมควร 
7. จัดอำสำสมัครช่วยงำนประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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8.  งานอนามัยโรงเรียน 
      1.  นำงสำวนิดดำ  ศรีโพธิ์   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงอภิญญำ  กำยถวำย  กรรมกำร 
3. นำงกรรณิกำ  สำรี                กรรมกำร 
4. นำงณัฐชยำ  บุญเรือง   กรรมกำร 
5. นำงสำวนฤมล  จันทิมำ   กรรมกำร 
6. นำยปรีชำ  วังคีร ี   กรรมกำร 
7. นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร            

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  จัดบริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่บุคลำกรภำยในโรงเรียน 

2. ปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรทั่วไปและห้องพยำบำล 
3. ดูแลให้ค ำแนะน ำนักเรียนด้ำนสุขภำพและพลำนำมัย 
4. เผยแพร่และให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพและอนำมัย 
5. เป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนสำธำรณสุขและโรงพยำบำล 
6. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จ ำเป็นส ำหรับห้องพยำบำล 
7. เป็นผู้ประสำนงำนประกันชีวิต 
8. จัดกิจกรรมผู้น ำเยำวชนด้ำนสำธำรณสุขของโรงเรียน 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

9.  งานอาหารและโภชนาการ 
      1.  นำงดำพวัลย์  บุญมี   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงอภิญญำ               กำยถวำย                    กรรมกำร 
3. นำงชนม์ณกำนต์    อ่ิมทรัพย์                  กรรมกำร 
4. นำงสำวปำณิสรำ  กระจำยโภชน์  กรรมกำร 
5. นำงณัฐชยำ                 บุญเรือง                 กรรมกำรและเลขำนุกำร                

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  จัดสถำนที-่จัดบริกำรอำหำรและโภชนำกำรในกิจกรรมต่ำงๆ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ มำรยำท สุขนิสัยและอนำมัยที่ดีด้ำนโภชนำกำร 
3. จัดกิจกรรม อย.น้อย/สคบ. 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10.  งานร้านค้าโรงอาหาร 
      1.  นำงณัฐชยำ บุญเรือง  ประธำนกรรมกำร 
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 2.  นำงสำวนิดดำ       ศรีโพธิ์            กรรมกำร 
      3.  นำงสำวศริญญำ          หมื่นจงใจดี  กรรมกำร 
       4.  นำงอภิญญำ             กำยถวำย                  กรรมกำร 
 5.  นำงสำวปัณฑำรีย์ แก้วชำย กรรมกำร 
      6.  นำงสำวศรีสุดำ จันทร์แปลก                  กรรมกำร 
   7.  นำงสำวโศภนิศ           ชั้นเจริญ                       กรรมกำร 
    8.  นำงนันทพร                 ยอดพันค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร                
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  จัดสถำนที่และควบคุมกำรจ ำหน่ำยอำหำรและน้ ำดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบ 

2. ก ำกับดูแลกำรจ ำหน่ำยคูปอง ตรวจนับคูปอง ตรวจนับเงิน น ำเงินส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11.   งานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน 
      1.  นำงสำวอำริยำ  ภิรมศร ี   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสมวงษ์  รังสีวงษ ์  กรรมกำร 
3. นำงอัญชลี  คงเมือง   กรรมกำร 
4. นำงณัฐชยำ  บุญเรือง   กรรมกำร 
5. นำงสำวนิดดำ  ศรีโพธิ์   กรรมกำร 
6. นำงเกศินี  แย้มนลิ   กรรมกำร 
7. นำยสลัก      สุขไพโรจน์   กรรมกำร 
8. นำยเศรษฐำ  บุญเสม   กรรมกำร 

      9.  นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง  กรรมกำร 
      10. นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์  กรรมกำร 
      11. นำงสำวนฤมล  จันทิมำ   กรรมกำร 
      12. นำยกันต์ธีร ์  จันทร์ตำ   กรรมกำร 
      13. นำงปำณสิรำ  กระจำยโภชน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร                
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  วำงแผน ก ำหนดกิจกรรมโรงเรียน จัดท ำแผนงำนหรือโครงกำร 

2. ประสำนงำนติดต่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหรือเข้ำร่วมกิจกรรม 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆตำมโอกำสที่เหมำะสม 
4. จัดกิจกรรมทำงศำสนำ รัฐพิธี ตลอดจนวันส ำคัญต่ำงๆตำมโอกำสที่เหมำะสม โดยประสำน 

  งำนกบัหมวดวิชำ งำน และกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 
5. ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมนำฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีสำกล  
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  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
6. บันทึกภำพ ข้อมูล สถิติต่ำงๆ 
7. ประเมินผล รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
8. ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน ส่วนรำชกำรหรือเอกชนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องอันจะน ำมำ 

  ซึ่งควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออันดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
9. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอใช้สถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ของโรงเรียนกับชุมชน 
10. จัดท ำแผนงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
11. จัดบริกำรข่ำวสำรต่อชุมชน 
12. จัดกิจกรรมต่ำงๆร่วมกับชุมชนในโอกำสที่เหมำะสม 
13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

12.  งานศิลปะและดนตรี 
      1.  นำยสลัก  สุขไพโรจน์               ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงปำณิสรำ  กระจำยโภชน์  กรรมกำร 
      3.  นำงสำวอำริยำ  ภิรมศรี     กรรมกำรและเลขำนุกำร              
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมดนตรีไทยลูกทุ่ง และดนตรีสำกล วงดุริยำงค์ ดนตรีไทย                 
  นำฏศิลป์ไทย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2. ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกิจกรรมดนตรีไทยลูกทุ่งและดนตรีสำกล  วงดุริยำงค์ ดนตรีไทย   
3. ดูแล และรักษำท ำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ 
4. บริกำรแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีสำกล วงดุริยำงค์ ดนตรีไทย กำรแสดงต่ำงๆแก่ชุมชนและ 

  หน่วยงำนต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม 
5. ปรับปรุงและพัฒนำดนตรีไทยลูกทุ่ง และดนตรีสำกล วงดุริยำงค์ ดนตรีไทย นำฏศิลป์ไทย 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

13.  งานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
      1.  นำงสำวสุภำพ  นวลจันทร์  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวนฤมล  จันทิมำ   กรรมกำร 
3. นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์  กรรมกำร 
4. นำงสำวสุจิตรำ  จันทร์มูล  กรรมกำร 
5. นำงเกศินี  แย้มนิล   กรรมกำร 
6. นำงวรำรัตน์  ปำนดำรำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ส่งเสริมควำมรู้ ทักษะ ในกำรเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
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      2.  ส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจของสมำชิก 

3. จัดหำสินค้ำอุปโภค บริโภค มำจ ำหน่ำยแก่สมำชิกในรำคำถูก 
4. ช่วยจ ำหน่ำยผลิตผลของสมำชิกในรำคำยุติธรรม 
5. ส่งเสริมให้สมำชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6. ด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

14.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแล กิจกรรมบ้านกอไผ่ 
    1.  นำงกรรณิกำ  สำรี            ประธำนกรรมกำร                                            
    2.  นำงชนม์ณกำนต์           อ่ิมทรัพย์  กรรมกำร 
    3.  นำงทองใส    เขียวดี       กรรมกำร 
    4.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำร 
    5.  นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม  กรรมกำร 
    6.  นำยปรีชำ   วังคีร ี   กรรมกำร 
 7.  นำยประมวล     เทพพิทักษ์  กรรมกำร 
    8.  นำงสำววรำภรณ ์  บุญเมฆ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำร ก ำกับดูแล กิจกรรม แบ่งช่วงเวลำกำรบริกำร ช่วงพักกลำงวันที่ Bankorpai Coffee    
2. ดูแล ควำมเรียบร้อย ควำมสะอำด ภำยในเรือนรับรองให้สะอำดเพ่ือรองรับแขกผู้มำเยือน 

    3.   ดูแล บ ำรุง และรดน้ ำต้นไม้ บริเวณบ้ำนกอไผ่ 

15.  งานยานพาหนะ 
      1.  นำยสมนึก           ศรีปิน่            ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสุทธิพงษ์  บุญหล้ำ   ดูแลรักษำ รถตู้  
                                                              หมำยเลขทะเบียน นข 3664 
      ดูแลรักษำ รถกระบะวีโก้  
                                                              หมำยเลขทะเบียน กจ 4730 

3. นำยชัย   สุวรรณสุข  ดูแลรักษำ รถมำสด้ำ  
                                                              หมำยเลขทะเบียน ผ 8856 และ 

4. นำยสมศักดิ์                 ศรสีวัสดิ์   ดูแลรักษำ รถบรรทุก 6 ล้อ  
                                                              หมำยเลขทะเบียน 40-0235 

      6.  นำงสำวนฤมล           จันทิมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     7.  นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร      
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ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  จัดให้มีระบบกำรบริกำรงำนยำนพำหนะแก่บุคลำกรในโรงเรียน 

2. จัดระบบข้อมูล ข่ำวสำร เกี่ยวกับยำนพำหนะ 
3. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมพึงพอใจต่อผู้มำรับบริกำร 
4. ดูแล ซ่อมบ ำรุงรักษำ ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. ประเมินผลกำรบริกำร และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 
6.  น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข พัฒนำงำนยำนพำหนะให้ดียิ่งขึ้น 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

16.  งานสวัสดิการ 
      1.  นำงดำพวัลย์  บุญมี   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงวิสุทธิ์  ตันม ี   กรรมกำร 
3. นำงกรรณิกำ  สำรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร      

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. จัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิกนอกเหนือจำกสวัสดิกำรของทำงรำชกำร 
2. สนับสนุนให้ครู บุคลำกร เป็นสมำชิกเพ่ือออมทรัพย์ และกู้ยืมเมื่อจ ำเป็น 
3. ส่งเสริมให้สมำชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. ด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรจัดสวัสดิกำรโรงเรียน 
5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้ครูและบุคลำกร 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

17.   งานอาคารสถานที่  
      1.  นำยเศรษฐำ  บุญเสม   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสมหวัง  แก้วบท   กรรมกำร 
3. นำยสลัก  สุขไพโรจน์  กรรมกำร 
4. นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม  กรรมกำร 
5. นำยปรีชำ  วังคีร ี   กรรมกำร 
6. นำยมนูญรักษ์  จันทร์ขำว  กรรมกำร 
7. นำยสมศักดิ์  ศรีสวัสดิ์   กรรมกำร 
8. นำยชัย   สุวรรณสุข  กรรมกำร 
9. นำยสุทธิพงษ์  บุญหล้ำ                     กรรมกำร 
10. นำงนอม   จิตรมำ   กรรมกำร 
11. นำยสัมฤทธิ์  สระโพนทัน  กรรมกำร 
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12. นำงสำวอำริยำ  ภิรมศร ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร                

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  วำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ ไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรียน 

2. ควบคุมดูแลบริเวณที่ตั้งอำคำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนผังของโรงเรียน 
3. ควบคุมดูแลให้มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร และส่วนประกอบที่ช ำรุด 
4. ควบคุมดูแลรถตัดหญ้ำของโรงเรียน 
5. วำงแผนพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เกิดควำมร่มรื่น สวยงำม และเกิดประโยชน์ใช้สอย 
6. ควบคุมดูแลควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน 
7. จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนตัวอย่ำง 
8. ควบคุมดูแล จัดท ำทะเบียนคุม กำรจัดครูเข้ำ-ออกบ้ำนพักครูในโรงเรียน 
9. ด ำเนินงำนด้ำนศิลปะตกแต่งอำคำร สถำนที่ จัดประดิษฐ์ตัวอักษรในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

 ของโรงเรียน 
10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

18.  งานสาธารณูปโภค 
      1.  นำงปำณิสรำ  กระจำยโภชน์  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงอภิญญำ กำยถวำย  กรรมกำร 
      3.  นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  จัดท ำโครงกำร แผนงำนและงบประมำณงำนสำธำรณูปโภค 

2. ควบคุมดูแล และซ่อมแซมบ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ 
3. รับผิดชอบบริกำรน้ ำดื่ม น้ ำใช้ 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

19.  งานรักษาความปลอดภัย เวรยามรักษาการ ในโรงเรียนและบ้านพักครู  
      1.  นำยสลัก สุขไพโรจน์    ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวนิดดำ    ศรีโพธิ์                 กรรมกำร 
      3.  นำงกรรณิกำ        สำรี                            กรรมกำร 
      4.  นำงสำวสุภักษร       ทองสัตย์                  กรรมกำร 
      5.  นำงสำวสุภำพ         นวลจันทร์                  กรรมกำร 
      6.  นำงเกศินี                แย้มนิล                       กรรมกำร 

7.  นำงสำวอำริยำ ภิรมศรี            กรรมกำรและเลขำนุกำร         
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  จดัเวรยำม และเสนอแต่งตั้งเวรยำมครู พนักงำนรำชกำร  ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง 
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และลูกจ้ำงประจ ำ 
      2.  กำรป้องกันอุบัติเหตุ และกำรรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
      3.  กำรจัดระบบจรำจรในโรงเรียน 
      4.  ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเพ่ือดูแลควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
      5.  จัดให้มีกำรอบรมลูกเสือ-เนตรนำรี นักศึกษำวิชำทหำรเกี่ยวกับกำรจรำจร โดยขอควำมร่วมมือ 
          จำกต ำรวจจรำจร เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรหน้ำโรงเรียน 
      6.  ออกระเบียบกำรเข้ำพักบ้ำนพักครู 
      7.  ก ำกับ ดูแลควำมเรียบร้อยของครูและนักเรียนที่อำศัยอยู่ในบ้ำนพักครู 
      8.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบเมื่อมีอุปสรรค 
      9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

20.  งานสวัสดิการน้ าดื่มโรงเรียน 
      1.  นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม    ประธำนกรรมกำร 

      2.  นำยธวชัชัย  ช่วงวิไล               กรรมกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรควบคุม ดูแลและตรวจสอบควำมสะอำด ด้ำนกำรผลิตน้ ำ 
2. ด ำเนินกำรผลิตน้ ำ และจ่ำยน้ ำไปยังเครื่องท ำน้ ำเย็น 
3. บ ำรุงรักษำ  ดูแลระบบผลิตน้ ำ ให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. เบิกจ่ำยเงิน ค่ำน้ ำให้ผู้ขำยส่ง 

21.   งานพนักงานบริการ 
 1.  นำยสมหวัง    แก้วบท       ประธำนกรรมกำร 

      2.  นำยธวชัชัย  ช่วงวิไล     กรรมกำร 
      3.  นำยเศรษฐำ  บุญเสม                 กรรมกำรและเลขำนุกำร    
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1.  ก ำหนดงำน มอบหมำยงำนและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริกำร  
      2.  จัดกำรประชุมพนักงำนบริกำร เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 
      3.  ควบคุมดูแล รำยงำนควำมประพฤติของพนักงำนบริกำร 
      4.  ดูแล ส่งเสริมให้ขวัญ และก ำลังใจของพนักงำนบริกำร  
      5.  เสนอแต่งตั้งหัวหน้ำพนักงำนบริกำร  
      6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

22.  งานโรงเรียนสีเขียว 
      1.  นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำยเศรษฐำ  บุญเสม    กรรมกำร 
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      3.  นำยธวชัชัย  ช่วงวิไล    กรรมกำร 

 
 4.  นำงสำวธนัชชำ  เรืองเพชร   กรรมกำร 
 5.  นำงสำวนภำพร  จันทร์บุตร   กรรมกำร 
 6.  นำยปรีชำ  วังคีร ี    กรรมกำรและเลขำนุกำร    
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรรณรงค์ส่งเสริมให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำและปลูกจิตส ำนึกในกำรใช้
ไฟฟ้ำพลังงำนอ่ืนๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้คุณค่ำ และรักษำสิ่งแวดล้อม 

2. เข้ำร่วมอบรมครูวิทยำกรแกนน ำประจ ำปี พร้อมทั้งน ำนักเรียนแกนน ำเข้ำร่วมอบรม เพ่ือกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 

23.  งานสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
      1.  นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์   ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงสำวนฤมล  จันทิมำ    กรรมกำร 
      3.  นำงนิดดำ  ศรีโพธิ์    กรรมกำร 
 4.  นำงณัฐชยำ  บุญเรือง    กรรมกำร 
 5.  นำยธวัชชัย  ช่วงวิไล    กรรมกำร 
 6. นำยสลัก   สุขไพโรจน์   กรรมกำร 
 7. นำงสำวมณีวรรณ  เตชะกฤตวีโรดม   กรรมกำร 
 8. นำงสำวสุภำพ  นวลจันทร์   กรรมกำร 
 9. นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง   กรรมกำร 
 10. นำยสมนึก  ศรีปิน่    กรรมกำร 
 11. นำงอภิญญำ  กำยถวำย   กรรมกำร 
 12. นำงกรรณิกำ  สำรี    กรรมกำร 
 13. นำงวิสุทธิ์  ตันม ี    กรรมกำร 
 14. นำงสำวศรีสุดำ  จันทร์แปลก   กรรมกำร 
 15. นำยดิเรก  ผูกพยนต์   กรรมกำร 
 16. นำงสำวอำริยำ  ภิรมศร ี    กรรมกำร 
 17.  นำยเศรษฐำ  บุญเสม    กรรมกำรและเลขำนุกำร    
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมกำร ประชุม วำงแผน ในกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยดี 
2. ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรตำมตัวชี้วัดแต่ละด้ำน 
3. ด ำเนินกำรประเมิน สรุป ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ  
4. เตรียมกำรรองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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24.  งานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
1. นำงสำวนฤมล   จันทิมำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุภักษร  ทองสัตย์   กรรมกำร 
3. นำงเบญญำสิริ   เหล่ำนภำพร   กรรมกำร 
4. นำงนิดดำ  ศรีโพธิ์    กรรมกำร 
5. นำงณัฐชยำ    บุญเรือง    กรรมกำร 
6. นำยสลัก  สุขไพโรจน์   กรรมกำร 
7. นำงพจนี    ค ำแท่ง    กรรมกำร 
8. นำงสำวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม   กรรมกำร 
9. นำงสำวสุภำพ  นวลจันทร์   กรรมกำร 
10. นำยเจริญ  แก้วเบี่ยง   กรรมกำร 
11. นำยสมนึก  ศรีปิ่น    กรรมกำร 
12. นำยเศรษฐำ  บุญเสม   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

ปฏิบัติหน้าทีแ่ละรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. จัดตั้งคณะกรรมกำร ประชุม วำงแผน ในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
2. ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรตำมตัวชี้วัดแต่ละด้ำน 
3. ด ำเนินกำรประเมิน สรุป ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ  
4. เตรียมกำรรองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

25.  งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
1. นำงนิดดำ  ศรีโพธิ์   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพิชญำ  วีระค ำ   กรรมกำร 
3. นำงสำวธนัชชำ  เรืองเพชร  กรรมกำร 
4. นำงสำวนฤมล    จันทิมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. สนับสนุนกิจกรรมในโครงกำร TO BE NUMBER ONE ตำมพระด ำริขององค์ประธำนโครงกำร 
2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
3. จัดให้มีกำรประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับจังหวัด  เพ่ือให้ได้ผลงำนและ

ตัวแทนชมรมดีเด่น ส่งเข้ำประกวดระดับภำค และระดับประเทศ 
4. จดัและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้แก่เยำวชนในสถำนศึกษำ 

ตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
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ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆด้วยควำมรับผิดชอบ ให้เกิดควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 
และสัมฤทธิ์ผล  

     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  28  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

                สั่ง ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.2563 

 

 

                                              ( นำยธนัญชัย  พรหมภักดี ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
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