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แนวปฏบิตัิราชการของคณะครโูรงเรียนกงหราพิชากร   (ครทูกุคนถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครัด) 

 

1. แจ้งให้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ถือเป็นเรื่องส าคัญ หากไม่มาปฏิบัติราชการในวันใดให้ยึดถือตามระเบียบ 
การลา 

๒. ให้ครูทุกคนมาปฏิบัติราชการ ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อท่ีจะดูแลนักเรียนปฏิบัติงานตามเขตท่ีรับผิดชอบ  
และ ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการ โดย อ.อุรา เป็นผู้ลงบัญชี การมาปฏิบัติราชการในแต่ละวัน เวลา 12.00 น. ให้ขีดเส้นใต้ โดย
ไม่ต้องเขียนช่ือไว้ เพื่อเสนอผู้อ านวยการ  (การลงเวลาช้ากว่าก าหนด หรือไม่ได้ลงเวลามาให้ท าหนังสือช้ีแจงตามแบบท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยให้ช้ีแจงในวันท่ีมาปฏิบัติงาน 

๓. ให้ครูเวรประจ าวันมาปฏิบัติราชการ ก่อนเวลา ๐๗.0๐ น. และให้รับนักเรียนท่ีหน้าประตูโรงเรียน และ 
ส่งกลับตอนเลิกเรียน (ครูเวรมาและกลับ ก่อนและหลังนักเรียน) 

๔. การลาให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ และระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

- การลากิจ  ต้องยื่นลาล่วงหน้าก่อนและต้องได้อนุญาตให้ลาจึงจะหยุด 
- การลาป่วย  ให้แจ้งให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ ในวันท่ีป่วยเพื่อจะได้แจ้งวิชาการในการจัดสอน 

แทน และส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ  หากไม่โทรแจ้งตอนเขียนใบลาให้แนบใบรับรองแพทย์ด้วย 
๕. การออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ 

- เพื่อติดต่องานราชการ ให้ลงบันทึกการไปติดต่อราชการตามท่ีแบบท่ีก าหนด  และเสนอ 
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรักษาการ ผอ. แล้วแต่กรณีลงนามรับทราบและอนุญาตทุกครั้ง 

- เพื่อท าธุระส่วนตัว  ให้ลงบันทึกการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา และเสนอต่อผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา หรือรักษาการ ผอ.แล้วแต่กรณีลงนามรับทราบและอนุญาตทุกครั้ง อนุญาตไม่เกิน  ๒ ชม. หากเกินกว่านั้น ให้
ถือเป็นลากิจธุระส่วนตัวครึ่งวัน 

  - การออกไปนอกสถานศึกษาอื่นใดนอกจากนี้สามารถท าได้แต่หากเกิดความเสียหายจะไม่รับผิดชอบ 
ท้ังส้ิน 

๖. การไปราชการ หมายถึง ตามหนังสือของหน่วยงานต้นสังกัด  ตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ให้จัดบันทึก 
เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกครั้ง หากผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ไปราชการนั้นไม่สามารถไปตามหนังสือส่ังการ หรือค าส่ังได้ 
ให้จัดท าบันทึกเหตุผล ความจ าเป็น ท่ีไม่สามารถไปราชการได้เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป  และเมื่อกลับมา
ให้สรุปรายงานการไปราชการเสนอฝ่ายบุคคลทุกครั้ง (หากไม่สรุปรายงานการไปราชการ งดเว้นการยืมเงินการไปราชการ
ครั้งต่อไป)  

7. การปฏิบัติการสอนถือเป็นภาระหน้าท่ีหลัก  ครูทุกคนเมื่อถึงเวลาสอนต้องเข้าสอนตามช่ัวโมงท่ีรับผิดชอบ 
อยา่งเคร่งครัด  และดูแลนักเรียนในช่ัวโมงรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี หากเกิดเหตุในช่ัวโมงรับผิดชอบแล้วครูไม่อยู่ดูแลนักเรียนใน
ช่ัวโมงนั้น ถือว่าละท้ิงห้องเรียนและนักเรียนในความรับผิดชอบ 

๘. ให้ยึดมติท่ีประชุมคณะครู ค าส่ังของผู้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ  ให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ได้เข้าร่วมให้ 
บอกเหตุผลเป็นครั้ง ๆ ไป 

๙. การแจ้งข่าวสาร ส่ือสารข้อราชการทางไลน์กลุ่ม  ถือเป็นการส่ือสารทางราชการ  ซึ่งมี  ๒  ไลน์  คือ 
๑. ไลน์  “ครูกงหราพิชากร”  แจ้งเรื่องราวทางราชการ  งานท่ีเกี่ยวข้องและเรื่องท่ัวๆ ไป 
๒. ไลน์  “แจ้งข้อราชการ ก.พ.”  แจ้งเรื่องเกี่ยวกับข้อราชการเพื่อให้ทุกคนทราบ  โดยผู้ท่ีสามารถแจ้ง

ในไลน์กลุ่มนี้ได้คือ  ผอ. และ หัวหน้ากลุ่มงานเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆ สามารถแจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน
เพื่อแจ้งให้คนอื่นทราบต่อไป 

๓. ไลน์  “เก็บภาพกิจกรรม ปี 2563”  เก็บภาพทุกกิจกรรมของปีการศึกษา 2563 
๔. ไลน์  “เก็บภาพกิจกรรม ปี 2564”  เก็บภาพทุกกิจกรรมของปีการศึกษา 2564 
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ค าสั่งโรงเรียนกงหราพิชากร 
ที่  019/ ๒๕๖4 

เรื่อง   มอบหมายการปฏบิตัิงาน  ประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖4 
........................................................... 

           ตามท่ีโรงเรียนมีภารกิจในการจัดการศึกษาในระดับช่วงช้ันท่ี  3  และระดับช่วงช้ันท่ี  4  ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โดยมีมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานต้น
สังกัดทุกระดับ  และวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของโรงเรียนเป็นกรอบในการบริหารจัดการ  นั้น 
            เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้  จึงอาศัยมติท่ีประชุมครูโรงเรียน 
กงหราพิชากรในคราวประชุมครั้งท่ี  1 /๒๕๖4  เมื่อวันท่ี  4  มิถุนายน ๒๕๖4  มอบหมายการปฏิบัติงาน  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖4  ให้ข้าราชการครูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งานครูที่ปรึกษานักเรียน  มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการช้ันเรียน  ควบคุม  ก ากับ  ดูแลความระเบียบ
เรียบร้อย  ความประพฤติของนักเรียน  ศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  จัดท าหลักฐานเอกสารประจ าช้ันเรียน  ติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนด้านต่าง ๆ  และงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

  ๒.๑ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑/1 ประกอบด้วย 
1. นางธิดารัตน์         หมีนปาน ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

  ๒.2 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑/2 ประกอบด้วย 
1. นางสาวปาริณี           รัตน์ชู  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. นายพิพัฒน์          เหล็มปาน ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

   ๒.3 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑/3 ประกอบด้วย 
1. นายนิคม           เพชรภักดี ครูโรงเรียนกงหราพิชากร  
๒. นางสาววราภรณ์        เช็นพูน  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.๔ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประกอบด้วย 
1. นางสาวบุเรียม        พรหมปลัด ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. นางอุบลวรรณ    หนูชัยแก้ว ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.5 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ประกอบด้วย 
1. นางปรีญา          จันทร์เทพ ครูโรงเรียนกงหราพิชากร  
๒. นายประเสริฐ      ยาชะรัด  วิทยากรอิสลามโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.6 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ประกอบด้วย 
1. นายก้องเกียรติ     ฤทธิ์ชู  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.7 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประกอบด้วย 
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1. นางอนงนาฏ       ข านุรักษ์ ครูโรงเรียนกงหราพิชากร  
๒. นางสาวทิพย์ปราณี    ชูสง  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
 
 

๒.8 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ประกอบด้วย 
1. นางสิด๊ะ            ชอบงาม  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. นางชลทิพย์          สุวรรณพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.9 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวรุ่งนภา         กล่ินเขียว ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.10 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประกอบด้วย 
1. นายโดมพงศ์      ทองเรือง ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. นางสาวฤทัยรัตน์       คงด า  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.11 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ประกอบด้วย 
1. นางอุรา             ศรีทิพยราษฏร์ ครูโรงเรียนกงหราพิชากร  
๒. นางสาวจิราพร เพชรน้อย ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.12 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวจันทรา          เนตรพันธ ์ ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
2. นายเอกราช  แก้วเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๒.13 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ประกอบด้วย 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา     ณ พัทลุง ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. นางสาวอนุตรา          สาม่าน  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.14 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ประกอบด้วย 
1. นายสุทัศน์             ปาลบัวแก้ว ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. นางวนิดา          ดมเด็น  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.15 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/๓ ประกอบด้วย 
1. นายสนธยา        หนูมาก  ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.16 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ประกอบด้วย 
1. นางนาตยา          พรหมเทศ ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 

๒.17 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประกอบด้วย 
1. นางวรรณทัย     เพชรภักดี ครูโรงเรียนกงหราพิชากร  

๒.18 ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวฐิตินันท์        ผ่องสุข     ครูโรงเรียนกงหราพิชากร 
๒. นายธัชนนท์       ขวัญปลอด ครูจ้างสอน 

 

  ๒. งานบริหารส่วนราชการในสถานศึกษา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานบริหารส่วน
ราชการในสถานศึกษาและงานตามภารกิจของโรงเรียน  ดังนี้ 

๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
๑)  นางปรีญา    จันทร์เทพ  หัวหน้า 
๒) นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง   รองหัวหน้า 
๓) นางธิดารัตน์    หมีนปาน  กรรมการ 
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๔) นางวนิดา    ดมเด็น   กรรมการ 
๕)  นางวรรณทัย   เพชรภักดี  กรรมการ 
๖)  นายพิพัฒน์    เหล็มปาน  กรรมการ 
๗)  นายโดมพงศ์   ทองเรือง  กรรมการ 
๘)  นางอุรา    ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการ 
๙)  นางนาตยา    พรหมเทศ  กรรมการ 
๑๐)  นางสาวฤทัยรัตน์   คงด า   กรรมการ 
๑1)  นางสาวปาริณี   รัตน์ชู   กรรมการและเลขานุการ 

   ๒.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
๑)  ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน   หัวหน้า 
๒)  นางสาวโศภิษฐ์ฌา   ณ พัทลุง  รองหัวหน้า 
๓)  นางสาวฤทัยรัตน์    คงด า   กรรมการ 
๔)  นางสาวรุ่งนภา    กล่ินเขียว  กรรมการ 
5)  นางธิดารัตน์   หมีนปาน  กรรมการ 
6)  นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุข   กรรมการ 
7)  นางอุรา    ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการ 
๘) นางสาวอนุตรา สาม่าน   กรรมการ 
9) นางสาวจิราพร เพชรน้อย  กรรมการ 

        10)  นางสาวบุเรียม พรหมปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 

๑) นางธิดารัตน์     หมีนปาน           หัวหน้า 
 ๒) นางชลทิพย์     สุวรรณพิสุทธิ์         รองหัวหน้า 

3) นางวนิดา      ดมเด็น   กรรมการ 
๔) นางสาววราภรณ์ เช็นพูน   กรรมการ 
5) นางเบญจวรรณ ชูทอง   กรรมการ 

 6) นางสาวฐิตินันท์ ผ่องสุข   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔ กลุ่มบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย 

   ๑)  นายณรงค์     ทองเทพ  หัวหน้า 
๒)  นางอนงนาฏ    ข านุรักษ์  รองหัวหน้า 
3)  นายนิคม     เพชรภักดี  กรรมการ 
4)  นางธิดารัตน์    หมีนปาน    กรรมการ 
5)  นายโดมพงศ์   ทองเรือง  กรรมการ 

   6)  นางชลทิพย์  สุวรรณพิสุทธิ์  กรรมการ 
7)  นายพิพัฒน์    เหล็มปาน  กรรมการ  
8)  นางอุรา        ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการ 
9)  นางสิด๊ะ       ชอบงาม   กรรมการ 
10)  นางวนิดา     ดมเด็น   กรรมการ 

   11)  นายประเสริฐ        ยาชะรัด   กรรมการ 
   12) นายธัชนนท์  ขวัญปลอด  กรรมการ 
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   ๑3) นายก้องเกียรติ ฤทธิ์ช ู   กรรมการ 
   ๑4) นางเบญจวรรณ ชูทอง   กรรมการ  
   ๑5) นางสาวจันทรา เนตรพันธ์  กรรมการและเลขานุการ  

  ๒.๕ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑) นายสนธยา     หนูมาก   หัวหน้า 

   ๒) นายสุทัศน์      ปาลบัวแก้ว  รองหัวหน้า 
   ๓) นายโดมพงศ์    ทองเรือง  กรรมการ 
   ๔) นางอนงนาฏ    ข านุรักษ์  กรรมการ 
   ๕) นายปรีชา      เศรษฐสุข  กรรมการ 
   ๖) นางสาวฤทัยรัตน์    คงด า   กรรมการ 
   ๗) นายก้องเกียรติ     ฤทธิ์ชู   กรรมการ 
   ๘) นายธัชนนท์    ขวัญปลอด  กรรมการ  
   9)  นางอุบลวรรณ หนุชัยแก้ว  กรรมการ 
   10)  นางนาตยา  พรหมเทศ  กรรมการ 

๑๑)  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา   กรดสัน     กรรมการ 
๑2) นางสาวรุ่งนภา      กล่ินเขียว   กรรมการและเลขานุการ  

 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา   2563 ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และมาตรา  27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.2547   ดังนี้ 

3.๑ หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คือ 
นางสาวฤทัยรัตน์   คงด า 

3.2 หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คือ 
นางธิดารัตน์   หมีนปาน 

3.3 หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คือ 
นางสาวฐิตินันท์ ผ่องสุข 

3.4 หัวหน้าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ 
 นายโดมพงศ์ ทองเรือง 
3.5 หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ 

นายสุทัศน์     ปาลบัวแก้ว 
3.6 หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คือ 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน 
3.7 หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   คือ 

นางสาวจันทรา เนตรพันธ ์
3.๘ หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   คือ 

นางชลทิพย์ สุวรรณพิสุทธิ์ 
3.๙ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คือ 
 นางนาตยา พรหมเทศ 
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4. งานครูเวรประจ าวัน  มีหน้าท่ีรับนักเรียนท่ีประตูโรงเรียน    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง  บันทึกเวร 
ประจ าวัน  ก ากับ  ควบคุม  ดูแลความประพฤติ  ความปลอดภัย  การเจ็บป่วยของนักเรียน  และงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย 

4.1. ครูเวรประจ าวันจันทร์    ประกอบด้วย 
1. นายสนธยา          หนูมาก    หัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
2. นางปรีญา           จันทร์เทพ รองหัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา         กรดสัน  ครูเวรประจ าวัน 
4. นางวนิดา            ดมเด็น  ครูเวรประจ าวัน 
5. นางสาวฤทัยรัตน์        คงด า  ครูเวรประจ าวัน 
6. นางสาวรุ่งนภา          กล่ินเขียว ครูเวรประจ าวัน 

4.2. ครูเวรประจ าวันอังคาร    ประกอบด้วย 
1. นายนิคม             เพชรภักดี   หัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
2. นางวรรณทัย         เพชรภักด ี รองหัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
3. นางสาวทิพย์ปราณี      ชูสง  ครูเวรประจ าวัน 
4. นางสาวโศภิษฐ์ฌา      ณ  พัทลุง ครูเวรประจ าวัน 
5. นายโดมพงศ์         ทองเรือง ครูเวรประจ าวัน 
6. นายพิพัฒน์         เหล็มปาน ครูเวรประจ าวัน 
7. นายเอกราช         แก้วเรือง ครูเวรประจ าวัน 

4.3. ครูเวรประจ าวันพุธ     ประกอบด้วย 
1. นายสุทัศน์         ปาลบัวแก้ว หัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
2. นางอุรา              ศรีทิพยราษฏร์ รองหัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
3. นางธิดารัตน์         หมีนปาน ครูเวรประจ าวัน  
4. นางสาวจันทรา           เนตรพันธ ์ ครูเวรประจ าวัน  
5. นายประเสริฐ           ยาชะรัด  ครูเวรประจ าวัน 
6. นางสาวปาริณี            รัตน์ชู  ครูเวรประจ าวัน 

4.4. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี    ประกอบด้วย 
1. นายก้องเกียรติ      ฤทธิ์ชู     หัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
2. นางอุบลวรรณ       หนูชัยแก้ว รองหัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
3. นางสาวอนุตรา           สาม่าน  ครูเวรประจ าวัน 
4. นางสาววราภรณ์  เช็นพูน  ครูเวรประจ าวัน 
5. นางสาวฐิตินันท์          ผ่องสุข  ครูเวรประจ าวัน 
6. นางชลทิพย์          สุวรรณพิสุทธิ์ ครูเวรประจ าวัน 

4.5. ครูเวรประจ าวันศุกร์    ประกอบด้วย 
1. นางบุเรียม           พรหมปลัด หัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
2. นางอนงนาฏ        ข านุรักษ์ รองหัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
3. นางสิด๊ะ              ชอบงาม  ครูเวรประจ าวัน 
4. นางสาวจิราพร  เพชรน้อย ครูเวรประจ าวัน 
5. นางนาตยา           พรหมเทศ ครูเวรประจ าวัน  
6. นายธัชนนท์          ขวัญปลอด ครูเวรประจ าวัน 
 



 

  หน้า ๗ 
 

  

  5. งานการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
มีหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 

   5.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ประกอบด้วย 
1. นายสุทัศน์         ปาลบัวแก้ว 
2.นางสาวรุ่งนภา         กล่ินเขียว 
3.นางสาวฤทัยรัตน์       คงด า 
4.นางสาวฐิตินันท์        ผ่องสุข 
5.นางสาวอนุตรา         สาม่าน 
6. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ  พัทลุง 

   5.๒ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ประกอบด้วย 
1.นายนิคม            เพชรภักดี 
2.นางอุรา             ศรีทิพยราษฏร์ 
3. นายสนธยา  หนูมาก 
4.นางชลทิพย์         สุวรรณพิสุทธิ์ 
5.นางอุบลวรรณ      หนูชัยแก้ว 
6.นางสาวจันทรา          เนตรพันธ ์
7. นายเอกราช  แก้วเรือง 

5.๓ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ประกอบด้วย 
1.นางปรีญา          จันทร์เทพ 
2.นางพิพฒัน์         เหล็มปาน 
3.นางสาวปาริณี           รัตน์ชู 
4. นางสาวจิราพร เพชรน้อย 
5. นางสาววราภรณ์ เช็นพูน 

5.๔ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร    ประกอบด้วย 
1.นายก้องเกียรต ิ ฤทธิ์ชู 
2.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา กรดสัน 

5.5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖    ประกอบด้วย 
1.นางธิดารัตน ์  หมีนปาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
2.นายโดมพงศ์           ทองเรือง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
3. นางสิด๊ะ  ชอบงาม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
4.นางสาวทิพย์ปราณี       ชูสง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
5.นางอนงนาฏ          ข านุรักษ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
6. นางวนิดา  ดมเด็น   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
7.นางสาวบุเรียม            พรหมปลัด  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 
8.นางนาตยา  พรหมเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
9.นางวรรณทัย          เพชรภักดี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
10.นายธัชนนท์            ขวัญปลอด  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 
11.นายประเสริฐ          ยาชะรัด   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 
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  6. งานกิจกรรมท าความสะอาด มีหน้าท่ีดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบร่วมกับนักเรียน
ท่ีปรึกษา 

ล าดับที่ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ นักเรียนที่รับผิดชอบ ครูผู้รับผิดชอบ 
๑ สนามหญ้าหน้าและหลังอาคาร 216 

ใต้อาคาร คูน้ าด้านทิศตะวันออกและบนถนน
ด้านหน้าอาคาร 

ม.๑/๑ นางธิดารัตน์      หมีนปาน  
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน 

๒ บริเวณหน้าบ้านพักครูสนธยา ,  
สนามบาสเกตบอล, สนามตะกร้อ 

ม.๑/๒ นางสาวปาริณี      รัตน์ชู 
นายพิพัฒน์          เหล็มปาน 

๓ สนามฟุตบอล ม.๑/๓ นายนิคม              เพชรภักดี 
นางสาววราภรณ์    เช็นพูน  

๔ หน้าห้องน้ านักเรียนชาย  พื้นหญ้าด้านข้าง
ตลอดจนถึงห้องดนตรี 

ม.๒/๑ นางสาวบุเรียม      พรหมปลัด 
นางอุบลวรรณ       หนูชัยแก้ว 

๕ พื้นท่ีบนถนนสนามหญ้าวอลเลย์บอล 
พื้นท่ีบริเวณรอบๆเสาธง  ลานเข้าแถว  
สวนหย่อม ด้านทิศตะวันตก 

ม.๒/๒ นางปรีญา         จันทร์เทพ 
นายประเสริฐ     ยาชะรัด 

ล าดับที่ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ นักเรียนที่รับผิดชอบ ครูผู้รับผิดชอบ 

๖ สนามหญ้าหน้าอาคาร 216  ใต้อาคาร คูน้ า 
ด้านทิศตะวันตก  บนถนนด้านหน้าอาคาร 

ม.๒/3 นายก้องเกียรติ       ฤทธิ์ชู 
 

๗ พื้นท่ีบนถนน บริเวณเสาธงลานเข้า 
แถวทางทิศตะวันออก สวนป่าท่ีนั่ง 
พักผ่อนของนักเรียนหลังโรงรถครู 

ม.๓/๑ นางอนงนาฏ          ข านุรักษ์  
นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง 

๘ พื้นท่ีสนามหญ้าหน้าห้องน้ าหญิง บนถนน 
หน้าอ่างล้างหน้าบนโรงอาหารเก่า 

ม. ๓/๒ นางสิด๊ะ           ชอบงาม 
นางชลทิพย์       สุวรรณพิสุทธิ์ 

9 รอบบริเวณโรงอาหารใหม่   
สนามหญ้าข้างหอประชุมด้านทิศใต้ 

ม. ๓/3 นางสาวรุ่งนภา     กล่ินเขียว 
 

10 พื้นท่ีใต้ร่มไม้หลังอาคาร 216  หน้า 
ห้องสมุด 

ม.๔/๑ นางสาวฤทัยรัตน์    คงด า 
นายโดมพงศ์         ทองเรือง 

๑1 พื้นท่ีบนถนนสนามหญ้า ตลอดแนวขอบ
สนามฟุตบอลหน้าอาคารช่าง อาคารเกษตร
และหน้าโรงรถครู 

ม.๔/๒ นางอุรา             ศรีทิพยราษฏร์ 
นางสาวจิราพร   เพชรน้อย 
 

๑2 สวนหย่อมหัวอาคาร 318 ล ด้านหลัง 
และด้านข้างอาคาร 318 ล 

ม.๔/๓ นางสาวจันทรา      เนตรพันธ์ 

๑3 พื้นท่ีบนถนนป้อมยาม  โรงรถนักเรียน สนาม
หญ้าใต้ร่มไม้ท่ีนั่งพักผ่อนนักเรียนติดสนาม
ฟุตบอลเล็กจดถนนทางเข้าสนามกีฬา 

ม.๕/๑ นางสาวโศภิษฐ์ฌา   ณ พัทลุง 
นางสาวอนุตรา       สาม่าน 
 



 

  หน้า ๙ 
 

  

๑4 พื้นท่ีสนามหญ้าหน้าหอประชุม ศาลาหก
เหล่ียม บนถนนหน้าหอประชุมด้านขวา 

ม.๕/๒ นายสุทัศน์        ปาลบัวแก้ว 
นางวนิดา          ดมเด็น 

๑5 บริเวณรอบๆโรงน้ าด้านหลังอาคาร 216 
จนถึงป้ายแสดงความยินดีต้อนรับโรงเรียน 
กงหราพิชากร 

ม.5/3 นายสนธยา          หนูมาก 
 

๑6 พื้นท่ีใต้ร่มไม้หลังอาคารเรียน 216 
(กอไผ่) ต้ังแต่ทางเท้าไปโรงอาหารถึงสนาม
หญ้าหน้าโรงน้ า 

ม.6/๑ นางนาตยา         พรหมเทศ 

๑7 พื้นท่ีใต้ร่มไม้หลังอาคารเรียน 216 
ติดทางเท้าด้านทิศตะวันตกไปโรงอาหารเก่า 
 

ม.6/๒ นางวรรณทัย     เพชรภักดี 

18 สนามหญ้าหน้าอาคารคหกรรม  
ข้างหอประชุมด้านซ้าย 

ม.6/3 นางสาวฐิตินันท์      ผ่องสุข 
นายธัชนนท์          ขวัญปลอด 

 
  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและขอบข่ายงานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของครูและบุคลากรทุกคน  
ทุกฝ่ายและมุ่งเน้นความส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   ส่ัง  ณ   วันท่ี   4   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖4 

                    

 

                          ( นายขรรค์ชัย   เหน็บบัว ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  หน้า ๑๐ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งมอบหมายการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖4 
ในส่วนของงานบริหารส่วนราชการในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑.  นางปรีญา  จันทร์เทพ  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าท่ี ดูแล ก ากับ ติดตาม กล่ันกรอง

อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหารวิชาการตามขอบข่าย
และภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร    การประสานงานและให้บริการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและด าเนินการตามบทบาทภารกิจ 
อ านาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และ
ทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิภาพ 

๒. เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย   
๑. นางปรีญา    จันทร์เทพ  หัวหน้า 
๒. นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง   รองหัวหน้า 
๓. นางธิดารัตน์    หมีนปาน  กรรมการ 
๔. นางวนิดา    ดมเด็น   กรรมการ 
๕. นางวรรณทัย   เพชรภักด ี  กรรมการ 
๖. นายพิพัฒน์    เหล็มปาน  กรรมการ 
๗. นายโดมพงศ์   ทองเรือง  กรรมการ 
๘. นางอุรา    ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการ 
๙. นางนาตยา    พรหมเทศ  กรรมการ 



 

  หน้า ๑๑ 
 

  

๑๐. นางสาวฤทัยรัตน์   คงด า   กรรมการ 
๑1. นางสาวปาริณี   รัตน์ชู   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ 
รายละเอียดของขอบข่ายงานกลุ่มวิชาการ มีดังนี้ 

๑. การวางแผนงานด้านวิชาการ  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ   นางปรีญา  จันทร์เทพ   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 

ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๒)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓)  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกรายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
๔)  จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
๕)  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 
๖)  น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๗)  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ

น าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 
 

๒. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางปรีญา  จันทร์เทพ   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา 
๒)  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓)  ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
๔)  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕)  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖)  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 
๗)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 
๘)  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 
๙)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 



 

  หน้า ๑๒ 
 

  

๑๐) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

๑๑)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

๑๒)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

๓. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและการพัฒนาหรือการด าเนินงานเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน   

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 

๑.๑  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

๑.๒  จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๑.๓  จัด ให้มี วิ ชา ต่ างๆ ครบถ้ วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๔  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 
การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษา
ทางเลือก 

๑.๕  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

๒)  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่นๆให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเครือข่าย
สถานศึกษา 

๓)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
๔)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษารับทราบ 
๕)  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ 
๖)  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษาให้ความส าคัญ 
๗)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
๘)  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมจัดท า

ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
ประเมินผลและปรับปรุง 

๙)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
๔. การนิเทศการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางปรีญา  จันทร์เทพ   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
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๑)  สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ
ตัวครูเอง 

๒)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
๓)  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๕. การแนะแนว         
ผู้รับผิดชอบ  นางนาตยา  พรหมเทศ และนางวรรณทัย  เพชรภักดี หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศึกษา

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒)  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะน าและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓)  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๔)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 

๕)  คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนวครูท่ีปรึกษา 
ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

๖)  ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

๗)  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
๘)  ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน    

ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
๙)  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๖.งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์  หมีนปาน   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน 
๒)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้าง

ระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๓)  จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
๔)  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบการ

ท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)    หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร PDCA 
๕)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๖)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
๗)  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๗. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปาริณี  รัตน์ชู   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกลับหลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๒)  จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อ

ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
๓)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบ

งาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
๘. การวัดผล  ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ  นางอุรา  ศรีทิพยราษฎร์ (หัวหน้า)  นางปรีญา  จันทร์เทพ  นางสาวปาริณี  รัตน์ชู  
นางสาวทิพย์ปราณี  ชูสง  และนายโดมพงศ์  ทองเรือง   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ 

๒)  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๓)  วัดผล ประเมินผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
๔)  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
๕)  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
๖)  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
๗)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียน

การผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๙. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ   นางวนิดา  ดมเด็น  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
๒)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๓)  พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี

ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษา     ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑๐. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวฤทัยรัตน์  คงด า  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุด

กลุ่มสาระ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์
วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
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๓) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
๔) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของ

ตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ี และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

๕) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ 
ก ากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๑๑. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

ผู้รับผิดชอบ   นางปรีญา  จันทร์เทพ และ นายโดมพงศ์   ทองเรือง หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 
  ๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

๓)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ 

๔)  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

๕)  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖)  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัด
การศึกษา 

๗)  ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน องค์กรเอกชน  
องค์วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

๘)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ   และ
สถาบันสังคมอื่น 

๙)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ   และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น 

๑๐)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๑๑)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๑๒)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
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๑๓)  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ       ในท่ี
อื่นๆ 

๑๔)  จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเป็นต้น 

๑๒.งานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทิพย์ปราณี  ชูสง (หัวหน้า) นายโดมพงศ์  ทองเรือง และนางสาวปาริณี  รัตน์ชู  

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  เทียบโอนผลการเรียน 
๒)  จัดระบบสารสนเทศการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
๓)  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมท้ังให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

๔) งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว / การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว 
๕) งานทะเบียนประวัติของนักเรียน 
๖) งานจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 
๗) งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจ านวนนักเรียน 
๘) งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนท่ีจบการศึกษาแล้วและท่ีก าลังศึกษา 
๙) งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนท้ังหมด 
๑๐) งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนท่ีหน่วยงานอืน่ประสานมา 
๑๑) จัดท ารายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) และล าดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๒) จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑๓) ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 
๑๔) ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
๑๕) งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน 
๑๖) ภาระงานเฉพาะกิจท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

๑๓.งานนักเรียนเรียนรวม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปาริณี   รัตน์ชู (หัวหน้า) และนางนาตยา   พรหมเทศ  หน้าท่ีรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนพิการ 
๒) คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
๓) สนับสนุนการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ 
๔) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องต่าง ๆ 
๕) จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
๖) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 

๑๔. การพัฒนางานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ผู้รับผิดชอบ   นายพิพัฒน์  เหล็มปาน และ นางนาตยา  พรหมเทศ หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ส ารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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๒) ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
๓) สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางนาตยา  พรหมเทศ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒) ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
๓) จัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กับหัวหน้างานคณะสี หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม หัวหน้า 

งานกิจกรรมแนะแนว หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี และหัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร 

๔) ดูแลและประสานงานในการวัดผล ประเมินผลและรายงานผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนตามหลักสูตรก าหนด 

๕) ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ 
ปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น 

๑๖.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน (DMC) 
ผู้รับผิดชอบ   นางวนิดา  ดมเด็น  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) รวบรวมข้อมูลของนักเรียนท้ังหมด แยกเป็น ห้อง เพศ 
๒) รายงานข้อมูลนักเรียนในระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงวันวิษา   กรดสัน   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าท่ีดูแล ก ากับ       
ติดตาม กล่ันกรอง อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุ่ม   บริหาร
งบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการ
ประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงบประมาณต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและ
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ด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ส่ือ 
อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้
อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒. เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย   
๑)  ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน   หัวหน้า 
๒)  นางสาวโศภิษฐ์ฌา   ณ พัทลุง  รองหัวหน้า 
๓)  นางสาวฤทัยรัตน์    คงด า   กรรมการ 
๔)  นางสาวรุ่งนภา    กล่ินเขียว  กรรมการ 
5)  นางธิดารัตน์   หมีนปาน  กรรมการ 
6)  นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุข   กรรมการ 
7)  นางอุรา    ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการ 
๘) นางสาวอนุตรา สาม่าน   กรรมการ 
9) นางสาวจิราพร เพชรน้อย  กรรมการ 

          10)  นางสาวบุเรียม พรหมปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลตามขอบข่ายและภารกิจงานบริหารงบประมาณ    
ขอบข่ายงานบริหารงบประมาณ   มีดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ ร.ต.หญิงวันวิษา   กรดสัน   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครูนักเรียน และส่ิง

อ านวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒)  จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ( MTEF ) และแผนงบประมาณ 
๓)  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นค าขอต้ัง

งบประมาณต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ   ว่าที่ ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอนหรือเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับ

สถานศึกษาประเภทท่ี 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเสนอ ขอโอนหรือเปล่ียนแปลง
รายการงบประมาณต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป 

๓. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุเรียม   พรหมปลัด   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

                    รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ   นางอุรา  ศรีทิพยราษฎร์, นางสาวฐิตินันท์  ผ่องสุข และ นางสาวฤทัยรัตน์   คงด า  
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม   ฝ่ายงานในสถานศึกษา  รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบท่ีส านักงบประมาณ
ก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

๒)  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 



 

  หน้า ๑๙ 
 

  

๕. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฤทัยรัตน์  คงด า   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
๒)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
๓)  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดย

ความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   ว่าที่ ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน    หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
การจัดการทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติ 
  1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบรายการ

สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
  2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
  3) สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๗. การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด ,นางสาวฤทัยรัตน์  คงด า หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก าหนดคือ 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีตามระเบียบบริหารการเงินและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
สถานศึกษาสามารถก าหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว 

๒)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก าหนดคือระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอนุโลม  

๘. การจัดท าบัญชีการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ   ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ให้จัดท าบัญชีการเงินตามระบบท่ีเคยจัดท าอยู่เดิม คือ ตามระบบท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงาน

ย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แล้วแต่กรณี 

๙. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดท ารายงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ตามระบบการ

ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี 
๒)  จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก าหนด คือ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการน าเงินรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

๑๐. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 



 

  หน้า ๒๐ 
 

  

ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดท าตามแบบท่ีก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงาน

ย่อย พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ    ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๓)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน

ในสถานศึกษา 
๑๒. การจัดท าแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพื้นฐานโดยตรง 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์  หมีนปาน และนายก้องเกียรติ   ฤทธิ์ชู  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
๒)  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
๑๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

  ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๔. การวางแผนพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง  นางสาวอนุตรา  สาม่าน  และนางสาวจิราพร   เพชรน้อย 

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  การวางแผนพัสดุล่วงหน้า ๓ ปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 
๒)  การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้ฝ่ายท่ีต้องการใช้

พัสดุ จัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการและ
ระยะเวลาท่ีต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 

๓)  ฝ่ายท่ีจัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุโดยมีการ
สอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และความเหมาะสมของวิธีการ
จัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดท าเองแล้วจ าน าข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมาจัดท าแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยในส่วนท่ีจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้รายงาน เฉพาะครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกินหนึ่งแสนบาทและ
ท่ีดินส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท รายละเอียดส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ี ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๔๖ 

๑๕. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพื่อ
สนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง  นางสาวอนุตรา  สาม่าน และนางสาวจิราพร  เพชรน้อย 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอต้ังงบประมาณ ส่งให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 



 

  หน้า ๒๑ 
 

  

๒)  กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้โดย
ให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์กับทางราชการ 

๑๖. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง นางสาวอนุตรา  สาม่าน และนางสาวจิราพร   เพชรน้อย 

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค 
๒)  ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน 
๓)  ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มีการจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป 
๔)  พัสดุท่ีเป็นท่ี ดินหรือส่ิงก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการขึ้นทะเบียน    เป็นราช

พัสดุ กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ข้ึนทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
๑๗. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง  นางสาวอนุตรา  สาม่าน และนางสาวจิราพร   เพชรน้อย  
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาในการด าเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๒)  การจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในความครอบครอง           ของ
สถานศึกษา ภายในของวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้องไม่ขัดหรืแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์และภารกิจแล้ว ของ
สถานศึกษาเท่านั้น 

๓)  เงินรายได้ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ สถานศึกษาจึงต้องใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๔)  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ ๑-๓ ในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ                ของ
สถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๘. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง นางสาวอนุตรา  สาม่าน และนางสาวจิราพร   เพชรน้อย  

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เช่น สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การจัดท าบัญชีผู้ขาย

หรือผู้รับจ้าง เพื่อส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผู้ขายและผู้รับจ้าง เป็นต้น 
๑๙. การจัดหาพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง นางสาวอนุตรา  สาม่าน และนางสาวจิราพร   เพชรน้อย 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าส่ังมอบอ านาจของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒)  การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดท ารับบริการ 
รับจ้าง ผลิตเพื่อจ าหน่าย พ.ศ.๒๕๓๓ 

๒๐. การจัดสรรนักเรียนรับเงินปัจจัยพื้นฐาน 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ่งนภา  กลิ่นเขียว  และนางสาวบุเรียม  พรหมปลัด  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ดังนี ้

๑) รวบรวมรายช่ือนักเรียนแจ้งคุณครูท่ีปรึกษาคัดเลือกนักเรียนรับเงินปัจจัยพื้นฐาน 



 

  หน้า ๒๒ 
 

  

๒) แจ้ง-ช้ีแจงนักเรียนเรื่องเงินปัจจัยพื้นฐาน พร้อมแจกจ่ายนักเรียนตามรายช่ือท่ีปรากฏตาม 
ระบบฐานนักเรียนยากจน 
 

๒๑. หัวหน้างานพัสดุ  
   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
            ๑)  ก ากับดูแล และรับผิดชอบงานพัสดุ 
            ๒) บริหารงานพัสดุ 
                     ๓)  จัดท าและพัฒนางานพัสดุ 

๔)  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
              ๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพนัในการจะปฏิบัติหน้าท่ีการงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงาน,ครุภัณฑ์,ให้กับ งาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. แนะน าการจัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานย่อยในโรงเรียน 
๓. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของงานพัสดุ 
๔. ด าเนินการ จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ 
๕. แต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี/รายงาน 
๖. รายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ 
๗. สรุปการด าเนินงานประเมินผลการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หน้า ๒๓ 
 

  

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

          ๑. นางธิดารัตน์    หมีนปาน ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีดูแล ก ากับ ติดตาม กล่ันกรอง 
อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามขอบข่ายและภารกิจ
การบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงานและบริการสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ฝ่ายบริหารต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและด าเนินการตามบทบาทภารกิจอ านาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย
ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษา
แก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้งานบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว สะดวก มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒. เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล       ประกอบด้วย   
๑) นางธิดารัตน์     หมีนปาน           หัวหน้า 

 ๒) นางชลทิพย์     สุวรรณพิสุทธิ์         รองหัวหน้า 
3) นางวนิดา      ดมเด็น   กรรมการ 
๔) นางสาววราภรณ์ เช็นพูน   กรรมการ 
5) นางเบญจวรรณ ชูทอง   กรรมการ 

 6) นางสาวฐิตินันท์ ผ่องสุข   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานบุคคล 

ขอบข่ายงานบริหารบุคคล  มีดังนี้ 
๑. การวางแผนอัตราก าลัง 

ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- จ านวนข้าราชการครูจ าแนกการศึกษา 
- จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
- จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว 
- จ านวนพนักงานราชการ 

๒)  วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 
๓)  จ าท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
๔)  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เกี่ยวกับจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามสาขา 
๒)  เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

ในสถานศึกษาจ าแนกตามสาขาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 



 

  หน้า ๒๔ 
 

  

ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  เสนอความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดย

ผ่านความเห็นของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
๒)  ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้างช่ัวคราว

และพนักงานราชการตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดโดยผ่านความเห็นของกลุ่มเครื อข่ายสถานศึกษาด้วยความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓)  แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งภาระงานให้แก่อัตราจ้างประจ า
หรืออัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ 

๔)  ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.คศ. ก าหนด 

๕)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ ทุก ๓ เดือน ตามแบบประเมินก.ค.ศ.
ก าหนดและในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตามมาตรา๕๓ ทราบ
และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  ๒  ครั้ง 

๖)  รายงายผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณี
ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๗)  ด าเนินการแต่งต้ังหรือส่ังให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดหรืเมื่อได้อนุมัติ จากอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางธิดารัตน์ หมีนปาน และนางสาวฐิตินันท์   ผ่องสุข หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
๑)  ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์ และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายต่อส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๒)  รวบรวมรายช่ือและข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้าย และให้

ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษา 
๔)  ส่ังย้ายและบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าท่ีท่ี

กฎหมายก าหนด 
๕. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ประกาศเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยท่ัวไป 
๒)  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา 
๓)  รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมิน และให้ความเห็นในการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒ พิจารณา 
๔)  แจ้งค าส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา

ทราบพร้อมเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 
๕)  ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอ านาจ       
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ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 

๖. การลาทุกประเภท 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีก าหมายก าหนด 
๒)  เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ต่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

๒)  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๑ 

๓)  น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษา 
๔)  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้องขอได้รับทราบ 

๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๘.๑ การกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
๑)  กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งต้ังขณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงใน

ฐานะผู้บังคับบัญชา 
๒)  พิจารณาการลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย   ไม่

ร้ายแรงตามอ านาจท่ีกฎหมายก าหนด 
๓)  รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
๘.๒  การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
๑)  ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีท่ีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่

ชัดเจน 
๒)  กรณีท่ีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครู ผู้ช่วยและครู ท่ียังไม่มีวิทยฐานะให้แต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังหรือรายงานต่อ ผู้มีอ านาจ
แล้วแต่กรณี 

๓)  ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระท าผิดวินัยร่วมกัน 
๔)  พิจารณาสถานโทษหรือส่ังลงโทษตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด กรณีความผิดวินัย       ไม่

ร้ายแรง 
๕)  รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูท่ียังไม่มีวิทยฐานะเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน 
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ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  เมื่อมีการส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุส่ังพักราชการ

หรือส่ังให้ออกจากการไว้ก่อน ให้ด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีต าแหน่งครูผู้ช่วยและ
ต าแหน่งครูท่ียังไม่มีวิทยฐานะ 

๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) เสนอรายงานการด าเนินการลงโทษทางวินัย และการลงโทษท่ีได้ด าเนินการแก่ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 
 
 

๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
การอุทธรณ์ 
๑) รับเรื่องอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้ว

เสนอไปยังผู้มรอ านาจทางกฎหมายก าหนดเพื่อพิจารณาในกรณีท่ีข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่อง
อุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

การร้องทุกข ์
๑)  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมายก าหนด เพื่อพิจารณาในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านหัวหน้า
สถานศึกษา 

๑๒. การออกจากราชการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ

และแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ และแต่งต้ังพิจารณาแล้วแต่กรณี 

๒)  ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ในฐานะผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง
หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 

๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุข   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
๒)  ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

และลูกจ้างในสถานศึกษา  
๓)  รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

๑๔. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววราภรณ์ เช็นพูน และ นางเบญจวรรณ ชูทอง หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 
๑)  ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกฎหมายก าหนด 
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๒)  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 

๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒)  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓)  รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้เสนอขอให้มี

และเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการ 
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุขและนางสาววราภรณ์    เช็นพูน   หน้าท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานะวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

๒)  สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิญชูเกียรติ ผู้มี
ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม 

 
 

๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๘. การส่งเสริมวินัย   คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒)  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 
๓)  ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

๑๙. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุขและ นางเบญจวรรณ ชูทอง   มีหน้าท่ีรับผิดชอบ   

ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ด าเนินการต่อไป 

๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์    หมีนปาน  และนางวนิดา   ดมเด็น   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 
๔) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาใน

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๒๑. งานการบริการสวัสดิการข้าราชการครู 
  ผู้รับผิดชอบ   นางชลทิพย์   สุวรรณพิสุทธิ์   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ด าเนินการรวบรวมจัดต้ังเบิกเงินค่าศึกษาบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา 

๒) ด าเนินการรวบรวมจัดต้ังเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา 

๒๒. งานประชุมประจ าเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ผู้รับผิดชอบ   นางเบญจวรรณ ชูทอง หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ดูแลอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี  อาหารว่างและเครื่องด่ืมในสถานศึกษา 
๒) ด าเนินการรวบรวมจัดต้ังเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๒๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
ผู้รับผิดชอบ   นางธิดารัตน์    หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

รวบรวมข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

๒4.  งานบันทึกการประชุมประจ าเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางเบญจวรรณ   ชูทอง   มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - บันทึกการประชุมและรายงานรับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. นายณรงค์   ทองเทพ  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป   มีหน้าท่ีดูแล  ก ากับ  ติดตาม  กล่ันกรอง 
อ านวยการความสะดวกสบายให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน   ในกลุ่มบริหารท่ัวไป   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงาน  และให้การสนับสนุน  ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารต่างๆ ในโรงเรียน
สามารถบริหารจัดการ  และด าเนินการตามบทบาทภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  เอกสาร  ส่ือ  อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละ
ฝ่ายเพื่อให้งานบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างคล่องตัว  สะดวก  มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย   
  ๑)  นายณรงค์     ทองเทพ  หัวหน้า 

    ๒)  นางอนงนาฏ    ข านุรักษ์  รองหัวหน้า 
    3)  นายนิคม     เพชรภักด ี  กรรมการ 
    4)  นางธิดารัตน์    หมีนปาน    กรรมการ 
    5)  นายโดมพงศ์   ทองเรือง  กรรมการ 

  6)  นางชลทิพย์  สุวรรณพิสุทธิ์  กรรมการ 
    7)  นายพิพัฒน์    เหล็มปาน  กรรมการ  
    8)  นางอุรา        ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการ 
     9)  นางสิด๊ะ       ชอบงาม   กรรมการ 
    10)  นางวนิดา     ดมเด็น   กรรมการ 

  11)  นายประเสริฐ        ยาชะรัด   กรรมการ 
  12) นายธัชนนท์  ขวัญปลอด  กรรมการ 
  ๑3) นายก้องเกียรติ ฤทธิ์ช ู   กรรมการ 
  ๑4) นางเบญจวรรณ ชูทอง   กรรมการ  
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   ๑5) นางสาวจันทรา เนตรพันธ์  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารท่ัวไปตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารท่ัวไป 
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารทั่วไป มีดังนี้ 

๑. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์   หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
๒)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๓)  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๔)  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๕)  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ

สถานศึกษา 
๖)  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
๒. การวางแผนงานการบริหารการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒)  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
  ๓)  การด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ ทิศทางของเขตพื้นท่ี

การศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๒)  แจ้งผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
  ๓)  เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 

๔. การจัดระบบการบริหาร  และพัฒนาองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
การจัดระบบการบริหาร 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
๒)  วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างานและการบริหาร

ของสถานศึกษา 
๓)  น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน

สถานศึกษา 
๔)  ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 
๕)  ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท่ีก าหนด 
๖)  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาองค์กร 



 

  หน้า ๓๑ 
 

  

๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  ข้อมูล  สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ
สถานศึกษา 

๒)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี        และกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

๓)  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ โครงสร้างภารกิจ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

๔)  ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๕)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง     และ

สม่ าเสมอ 
๖)  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
๕. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ  นางวนิดา  ดมเด็น  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑)  ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา 
  ๒)  เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ๓)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  ๔)  ปรับปรุงและพัฒนาท้ังมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

๖. งานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
ผู้รับผิดชอบ  นางวนิดา  ดมเด็น หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) จัดท าแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๒) ประสานงานและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
๓) จัดอบรม แนะน าการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
๔) ดูแล บริหาร ประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
๕) ดูแล Server ซ่อมบ ารุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต 
๖) งานซ่อมแซม จัดหา ทดแทนและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๗) ตรวจเช็คและจัดท าทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๘) ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส 
๙) ดูแล จัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
๑๐) พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
๑๑) จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ให้แก่นักเรียนในทุกระดับช้ันเรียนพื้นฐานวชิาชีพ

คอมพิวเตอร์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๑๒) ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครู นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ 
๑๓) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๗. งานธุรการและสารบรรณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจวรรณ   ชูทอง  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงาน 

   ๒) จัดหา จัดซื้อทรัพยากรท่ีจ าเป็นในงานสารบรรณ 
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   ๓) จัดท าทะเบียนรับ–ส่งหนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบ
การเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
   ๔) โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสาร
บรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
   ๕) จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของศูนย์ฯ ไปให้หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและติดตามเรื่อง เก็บคืน จัด
เข้าแฟ้มเรื่องเป็นปัจจุบัน 
   ๖) จัดถ่ายเอกสาร งานต่างๆของฝ่ายต่างๆและบันทึกควบคุม การถ่ายเอกสารให้ชัดเจนตรวจสอบได้ 
    ๗) เปิดรับและส่งหนังสือราชการในระบบ e–office ท่ีเป็นปัจจุบันและทันเวลา 
   ๘) ดูแล บ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมายให้มีความสะอาด 
พร้อมการใช้งานตลอดเวลา 

๘. การบริหารอาคารสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  , นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู   , นายพิพัฒน์   เหล็มปาน 

นายธัชนนท์   ขวัญปลอด และ  นายประเสริฐ  ยาชะรัด   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑)  ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

  ๒)  บ ารุง  ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 
  ๓)  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
  ๔)  สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
  ๙. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) เสนอข้อมูลและความต้องการในการยุบ รวม เลิก หรือเปล่ียนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ี

การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

๑๐. การส่งเสริม และประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ผู้รับผิดชอบ  นางอนงนาฏ  ข านุรักษ์  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑)  ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย 
  ๒)  ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ แนวทางของเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
  ๓)  ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือท้ัง ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของสถานศึกษา 
  ๔)  ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
  ๕)  ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๑๑. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์   ทองเทพ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
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  ๑)  ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและสถานศึกษาใน
การใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 
  ๓)  ด าเนินการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๒. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ นางวนิดา  ดมเด็น  , นางเบญจวรรณ  ชูทอง   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  
๑)  ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมท้ังความต้องการใน

การได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
  ๒)  วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและ
ส่ือมวลชนในท้องถิ่น 
  ๓)  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
  ๔)  พัฒนาบุคลากรรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถานศึกษา 
  ๕)  สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
  ๖)  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้เหมาะสม ต่อไป 

๑๓. งานโสตทัศนศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ  นางวนิดา  ดมเด็น  , นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู    และ นายธัชนนท์  ขวัญปลอด  หน้าท่ี
รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑)  จัดท าแผน และด าเนินการเพื่อพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
๒) จัดท าระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดต้ัง ยืม คืน แก่บุคลากร 

และหน่วยงานท่ีขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวก 
                    ๓)  บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
                    ๔)  ให้บริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน 
                    ๕)  ด าเนินการติดต้ัง เครื่องเสียง, ไมค์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในโรงเรียน 
                    ๖)  ซ่อมบ ารุง เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุ โสตทัศน์ 
                    ๗)  ดูแลระบบ อุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน 
                    ๘)  ให้บริการห้องประชุม (ห้องโสตทัศนศึกษา) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน 
                   ๙)  เผยแพร่ผลงานและภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
                   ๑๐)  รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
                   ๑๑)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๔. การส่งเสริมสนับสนุน  และประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  และสถานบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์   ทองเทพ  , นางวนิดา  ดมเด็น   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑)  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหรือ
หน่วยงานอื่น 
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  ๒)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

๑๕. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่ายงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
  ๒)  วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
  ๓)  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๔)  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
  ๕)  ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 
  ๖)  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  ๗)  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
  ๘)  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

๑๖. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  , นายพิพัฒน์   เหล็มปาน    นางธิดารัตน์  หมีปาน 

และ นางเบญจวรรณ  ชูทองหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
  ๑)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒)  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

๑๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางธิดารัตน์   หมีนปาน  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) รวบรวมประมวลวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒)   สนับสนุนข้อมูล    รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓)  ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔)  จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณี 
๕)  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ  เร่งรัด การด าเนินการ

และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
 

๑๘. งานบริการสาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์   ทองเทพ  , นายประเสริฐ  ยาชะรัด  นายโดมพงศ์  ทองเรือง และ  

นายธัชนนท์  ขวัญปลอด  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑)  จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
  ๒)  จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ 
  ๓)  ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสม   และศักยภาพของ
สถานศึกษา 
  ๔)  พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
  ๕)  ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
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  ๖)  น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
๑๙. งานพยาบาลและอนามัย 

                        ผู้รับผิดชอบ  นางอุบลวรรณ  หนูชัยแก้ว  นางอนงนาฏ ข านุรักษ์    นางสิด๊ะ    ชอบงาม และ 
นายประเสริฐ  ยาชะรัด   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
            ๑) ท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
            ๒) จัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานอนามัย เช่นยา และเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอตามสภาพและความ
จ าเป็นของศูนย์ฯ 
            ๓) มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาลและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เหมาะสม จัดไว้
อย่างเป็นระเบียบ 
            ๔) จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ น่าใช้บริการ 
            ๕) จัดท าระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล 
            ๖) ปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในขณะท่ีอยู่ท่ีศูนย์ฯและจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีท่ี
จ าเป็น 
            ๗) จัดท าบัตรสุขภาพ รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรและนักเรียน
ตลอดจนการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 
            ๘) ประสาน ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ดูแลความ
สะอาด น้ าด่ืม น้ าใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 
            ๙) ประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ โดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์และป้ายนิเทศ 
            ๑๐) รวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 
            ๑๑) ประเมินและสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

๒๐. งานโภชนาการ 
        ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ ทองเทพ  นางชลทิพย์  สุวรรณพิสุทธิ์ นางวนิดา  ดมเด็น นายโดมพงศ์ ทองเรือง 

 และนางสาวจันทรา   เนตรพันธ์ หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
          ๑) จัดท าแผนพัฒนาโครงการ/งาน แผนปฏิบัติการและปฏิทินงานประจ าปี 
          ๒) จัดโรงอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีท่ีนั่งท่ีเพียงพอต่อนักเรียน มี
ระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี มีระบบการรักษาความสะอาดท่ีดีได้มาตรฐาน 
          ๓) ก าหนดเมนูอาหารท่ีให้นักเรียนได้รับอาหาร ครบ ๕ หมู่ และเพียงพอต่อนักเรียนในแต่ละวัน และมีความ
สะอาดถูกหลักอนามัย 
         ๔) ก ากับ ดูแลแม่ครัว หรือผู้ประกอบอาหารประกอบอาหาร ด้วยความสะอาดถูกหลักอนามัย เช่น การแต่ง
กายสวมชุดกันเป้ือน ใส่ผ้าคลุมผม  การล้างถ้วย จาน ชาม ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
         ๕) รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ าด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
         ๖) จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 
         ๗) ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานประจ าป ี

๒๑. งานสัมพันธ์ชุมชน 
      ผู้รับผิดชอบ   นายพิพัฒน์  เหล็มปาน , นางอนงนาฏ  ข านุรักษ์  และนางปรีญา   จันทร์เทพ 

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
       ๑) วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนการติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
       ๒) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับศูนย์ฯ 
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       ๓) ให้บริการชุมชน ในด้านสนามกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์และ
วิชาการ  
       ๔) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 
       ๕) ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในด้าน อาคาร
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
       ๖) รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
       ๗) ประเมินสรุป รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี 

๒2. งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการ 
      ผู้รับผิดชอบ   นางอุรา  ศรีทิพยราษฎร์  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

       ๑) วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 
       ๒) ก าหนด จัดแบ่งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเวร ยาม ผู้ตรวจเวร ต่างๆ เช่น เวรวันหยุด เวรกลางคืน เวรประจ าวัน
ให้เหมาะสม เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
       ๓) จัดท า จัดเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีเวรต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันตลอดจนเอกสารบันทึก
ข้อความการแลกเปล่ียนเวรของบุคคลากรและสรุปผลประจ าปี 
       ๔) ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ของห้องพักครูเวรให้มีบรรยากาศท่ีน่าใช้หรือ
น่าพักผ่อน 
       ๕) สรุป สถิติ ข้อมูลและรายงานผลประจ าทุกเดือน (วันประชุมประจ าเดือน) 

๒3. งานส ามะโนนักเรียนและรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางวนิดา  ดมเด็น   และนางสิด๊ะ   ชอบงาม   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
งานส ามะโนนักเรียน 
๑)  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษา

ในเขตบริการของสถานศึกษา 
  ๒)  จัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

๓)  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
งานรับนักเรียน 
๑)  ให้สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกัน และเสนอข้อตกลงให้

เขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
๒)  ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓)  ด าเนินการรับนักเรียนตามท่ีแผนก าหนด 
๔)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียน 
๕)  ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 
 

๒๕. งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
  ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์   ทองเทพ  นายนิคม  เพชรภักดี นางสาวจันทรา  เนตรพันธ์  และ 
นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) วางแผนการด าเนินงาน 
๒) จัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบริเวณโรงเรียน 
๓) จัดตกแต่ง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ไม้ดอกไม้ประดับ  ตลอดจนสนามหญ้า  บริเวณอาคารสถานท่ี    
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๔) จัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน  ระบบน้ าท้ิงโรงอาหาร และส่งเสริมให้บริเวณโรงเรียน 
มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เป็นนิจ 

๕) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 

 

๑. นายสนธยา    หนูมาก    ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน   มีหน้าท่ีดูแล  ก ากับ  ติดตาม  กล่ันกรอง 
อ านวยการความสะดวกสบายให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มกิจการนักเรียน   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงาน  และให้การสนับสนุน  ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารต่างๆในโรงเรียน
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สามารถบริหารจัดการ  และด าเนินการตามบทบาทภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  เอกสาร  ส่ือ  อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละ
ฝ่ายเพื่อให้งานบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างคล่องตัว  สะดวก  มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒. เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสนธยา     หนูมาก   หัวหน้า 
 ๒. นายสุทัศน์      ปาลบัวแก้ว  รองหัวหน้า 
 ๓. นายโดมพงศ์    ทองเรือง  กรรมการ 
 ๔. นางอนงนาฏ    ข านุรักษ์  กรรมการ 
 5. นางสาวฤทัยรัตน์    คงด า   กรรมการ 
 6.  นายก้องเกียรติ     ฤทธิ์ชู   กรรมการ 
 7. นายธัชนนท์    ขวัญปลอด  กรรมการ  
 8.  นางอุบลวรรณ หนุชัยแก้ว  กรรมการ 
 9.  นางนาตยา  พรหมเทศ  กรรมการ 

๑0.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา   กรดสัน     กรรมการ 
๑1. นางสาวรุ่งนภา      กล่ินเขียว   กรรมการและเลขานุการ  

  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มกิจการนักเรียนตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานกิจการนักเรียน 
1.งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ   นายสนธยา   หนูมาก   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) จัดเก็บเอกสารเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการนักเรียน 
๒) จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มกิจการนักเรียน 
๓) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 
๔) โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานธุรการ 
๕) ดูแลความเรียบร้อยของส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๖) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ 
๗) จัดท าระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนและจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
๘) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
๙) ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการนักเรียน 
๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

๒. งานระดับชั้น  
ผู้รับผิดชอบ  นายสนธยา  หนูมาก และ นายโดมพงศ์   ทองเรือง   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
๑) จัดท าแผนงาน และ โครงงานระดับช้ันและครปูระจ าช้ัน 
๒) ร่วมกับครูท่ีปรึกษาช่วยดูแลนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีประพฤติดี ท าคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และหาทางแก้ไขนักเรียน 
๔) ติดตาม ศึกษานักเรียนท่ีขาดเรียนมากผิดปกติ หนีเรียน ไม่เข้าเรียนในบางรายวิชา มาโรงเรียนแต่ไม่ได้

เข้าโรงเรียน และร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหา 
๕) ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับช้ัน ในการเข้าแถวเชิญธงชาติ สวดมนต์แผ่เมตตา และกิจกรรมอื่น ๆหน้า

เสาธงในตอนเช้า เข้าห้องประชุม หรือร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  ของโรงเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัย 
๖) ประชุมปรึกษาหารือกับครูท่ีปรึกษาในระดับ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
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๗) ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่น ๆ ท่ีนักเรียนน ามาปรึกษา เพื่อหาทาง
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 

๘) ติดตามดูแล ให้ครูผู้สอนช่วยด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมและการรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน เช่นให้
ครูเข้าสอนตรงเวลา ก่อนและหลังการสอนให้ครูตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนให้นักเรียนรับผิดชอบ
ความสะอาด และดูแลโต๊ะเก้าอี้ในเขตของตน มีการตรวจรายช่ือ เรียกช่ือผู้เข้าเรียน  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์การเรียน ติดตามผู้
ขาดหายระหว่างช่ัวโมงเรียนของตน 

๙) ติดตามการด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมความประพฤติและการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม โดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม ติดตามให้มีการแก้ไขพฤติกรรม ความประพฤติท่ีนักเรียนได้ให้สัญญาไว้ การรวบรวมแบบบันทึกพฤติกรรมตาม
ระดับช้ัน 

๑๐) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ่งนภา   กลิ่นเขียว  นางนาตยา  พรหมเทศ และนางอุบลวรรณ  หนูชัยแก้ว 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

๑) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรจัดท า
แผนงาน / โครงการ ดาเนินงานตามแผน ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน  

๒) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   มอบหมายให้ครูผู้ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ดา
เนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน จัดทาเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม
นักเรียน  

๓) การคัดกรองนักเรียน  จัดท าเครื่องมือสาหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน ประชุมช้ีแจงครูเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน คัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน 
จ าแนกนักเรียนออกมาอย่างชัดเจน และครอบคลุมทุกกลุ่ม  

๔) การด าเนินงานป้องกันการแกไ้ขปัญหานักเรียน จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง 
และกลุ่มมีปัญหา ก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกัน แก้ไข และแก้ไขตามวิธีท่ีก าหนดไว้ แก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล และนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง และพัฒนางาน  

๕) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ก าหนด
แผนงาน / โครงการ ดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผล และ
นาผลการประเมิน ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางาน  

๖) การส่งต่อนักเรียน จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีควรได้รับการส่งต่อ มีแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล 
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 

๔. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู  , นายธัชนนท์  ขวัญปลอด  และคณะ  หน้าท่ีรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) จัดท าแผนงาน และโครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒) วางแผนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุน

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
๓) ด าเนินการให้มีคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียนโดยมีวิธีเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย มีการลงคะแนน

เสียง เลือกตั้งประธานและรองประธาน คณะกรรมการนักเรียน และให้มีผู้แทนนักเรียนแต่ละห้อง แต่ละระดับร่วมเป็น
คณะกรรมการ ให้มีการประกาศ แต่งต้ัง 
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๔) ก ากับ ดูแล คณะกรรมการนักเรียนให้จัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
๕) ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนการมอบหมายหน้าท่ีโดย

มีการประชุมปรึกษาหารือ และมีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบท าหน้าท่ีต่าง ๆ ในคณะกรรมการนักเรียน  
๖) จัดท าแผนงาน งานหรือโครงการต่าง ๆ ของคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียนท่ีจะด าเนินงานต่าง ๆ 

งานท่ีจะท าหรือปฏิบัติ มีการมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการชัดเจน 
๗) จัดท าแผนปฏิทินปฏิบัติงานรายวัน ประจ าเดือน ประจ าภาคเรียน 
๘) ให้มีครูท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมการนักเรียน เพื่อติดตามดูแลให้ค าแนะน าปรึกษา ให้คณะกรรมการ

นักเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้  
๙) ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลเมื่อส้ินภาคเรียน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้

ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบ 
๑๐) ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๑) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๕. งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม , โครงงานคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบ   นายโดมพงศ ์ ทองเรือง , นางอนงนาฏ  ข านุรักษ์ และนางอุรา  ศรีทิพยราษฎร์ 

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
๑)    จัดท าแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
๒)     จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 
๓)      ประสานงานกับวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม 

จริยธรรมแก่นักเรียน 
        ๔)  จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนท่ีประพฤติ และเป็นแบบอย่างท่ีดีกับ
นักเรียน 
        ๕)  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดีให้กับนักเรียน 
        ๖)  จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
รวมทั้งวันส าคัญทางศาสนา 
        ๗) จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
        ๘) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
        ๙) ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน 

๑๐) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๖. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม แนวทางการกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ   นายสนธยา  หนูมาก  นายสุทัศน์  ปาลบัวแก้ว  นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู และ  
นางสาวรุ่งนภา  กลิ่นเขียว หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม  
๒) จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  
๓) จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีก าหนด  
๔) ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน  
๕) ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม  
๖) ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน  
๗) ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าช้ัน เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  
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๘) จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน  
๙) การตดิตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 

       แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
  ๑)  ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒)  การวางแผนงานปกครองนักเรียน 
  ๓)  การบริหารงานปกครองนักเรียน การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง 
  ๔)  การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่อง   ให้ก าลังใจแก่นักเรียนท่ี
ประพฤติดี 
  ๕)  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม การด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
โรงเรียน 
  ๖)  การประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

๗. งานคณะสี 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุทัศน์  ปาลบัวแก้ว นายสนธยา  หนูมาก  และนายธัชนนท์   ขวัญปลอด  หน้าท่ี

รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) จัดแบ่งนักเรียน / คณะครูเพื่อแยกออกเป็นคณะสี จ านวน  ๔ คณะ เพื่อสะดวกในการท ากิจกรรมกีฬาสี  

และกิจกรรมต่าง ๆ 
๒) จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนท้ัง  ๔ คณะได้ท าร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่

คณะ  
๓) เก็บรวบรวมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท้ัง ๔ คณะได้ท าเพื่อเป็นข้อมูลของโรงเรียนต่อไป 
๔) ปฏิบัติตามค าส่ังของโรงเรียน และงานอืน่ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๘. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้รับผิดชอบ   ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน , นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู   หน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานดังนี้ 
          ๑)  จัดท าแผนงาน / โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 

                 ๒)   ประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
                 ๓)  ช้ีแจงนักเรียนในเรื่องระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

          ๔)  ควบคุม  ดูแล  และพานักเรียนไปสมัครตามวันเวลาท่ีรับสมัคร 
          ๕)  ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนของนกัศึกษาวิชาทหารตามศูนย์ฝึกต่างๆ  แต่ละช้ันปี 

           ๖)  ประสานงานการฝึกภาคสนามประจ าปี 
           ๗)  ประสานงาน ประชุม ตามระเบียบวาระท่ีกรมการรักษาดินแดนก าหนด 
           ๘)  น านักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 

         ๙)  ประเมินผลการฝึก และการเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร 
        ๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๙. งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรุ่งนภา   กลิ่นเขียว   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อจัดท าสารสนเทศ 
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๒) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ด าเนินงาน 

๓) จัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนและของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

           ๔) จัดระบบสารสนเทศ  ประสานงานและรวบรวมสารสนเทศจากฝ่ายอื่น ๆ  
           ๕) รวบรวมจัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา    
           ๖) จัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 

             ๗) รายงานข้อมูลและสารสนเทศแก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีขอความร่วมมือ 
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  น าเสนอข้อมูล  และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ  แก่บุคลากรและบุคลท่ัวไป 

๘) ประเมินผล  ระบบสารสนเทศและการด าเนินงานระบบเครือข่ายสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็น
ระยะ 

๑๐. งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายสนธยา  หนูมาก  นางปรีญา  จันทร์เทพ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ก าหนดแผนงานโครงการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจ าภาคเรียน 
๒) เตรียมการก่อนการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๓) ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔) ด าเนินจัดการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามแผนงานโครงการ 
๕) ประเมินผลและรายงานผลด าเนินการการประชุมผู้ปกครองให้ผู้บริหารทราบ 

๑๑. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ่งนภา   กลิ่นเขียว   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
๑) ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒) จัดให้มีระบบการประสานงาน ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับ 
๓)  ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๔) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเครือข่ายผู้ปกครอง ให้บุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื9นท_ ีการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
๕) ร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายของสถานศึกษาละเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖) ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑๒. งานป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสนธยา   หนูมาก และ นายสทุัศน์ ปาลบัวแก้ว  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

                       ๑) งานคัดกรองผู้เรียนเพื่อหานักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงโดย 
                    (๑) ใช้แบบคัดกรองแยกเป็นนักเรียนเป็นกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง      
                   (๒) สังเกตนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
                       ๒) งานป้องกันและป้องปรามนักเรียนติดสารเสพติด 
                  (๑) มีการตรวจค้นกระเป๋านักเรียน  
                  (๒) หาวิธีตรวจสอบในรายท่ีเห็นว่ามีพฤติกรรมท่ีไม่น่าไว้ใจ  เช่นส่งตรวจปัสสาวะ 
                        (๓)  จัดหานักเรียนเป็นสายสืบประจ าห้องเรียนเพื่อสอดส่องและเป็นหูเป็นตา  ให้ครูเป็นระยะ    
ในกรณีท่ีครูอาจารย์ไม่สามารถดูแลได้ท่ัวถึง      
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                        (๔)  ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องพิษภัยของสารเสพติดทุกชนิด  ในห้องเรียน ,จัดบอร์ดและท า
แผ่นพับเผยแพร่ความรู้แจกเป็นระยะ 
                                 (๕)   จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่    การเผาท าลายบุหรี่   การกล่าวค า
ปฏิญาณว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด   การส่งนักเรียนแกนน าร่วมประชุมและอบรมกับหน่วยงาน ภายนอกแล้วน ามา 
การขยายผลสู่เพื่อนในช้ันเรียน  เป็นต้น      
                       (๖)  สร้างเครือข่ายกับศูนย์สวัสดิภาพเด็กเยาวชนและสตรี  เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ส.น.หลักสอง  
เพื่อ เป็นแนวร่วมในการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด 
            ๓)  จัดให้มีการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดโดยคณะแพทย์ปีละครั้ง 
           ๔)  งานแก้ไขนักเรียนติดสารเสพติด    ถ้ามีการสงสัยว่านักเรียนจะติดสารเสพติด    ให้มีการเฝ้าติดตาม
พฤติกรรมและเย่ียมบ้านเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง   หากพบมีการติดสารเสพติดหรือมีการเสพจริงให้ส่งบ าบัด 
          ๕) งานป้องกันการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในโรงเรียน   ให้มีการเฝ้าระวัง ไม่ให้โรงเรียนเป็นแหล่งแพร่
สารเสพติด     โดยจัดครูดูแลในจุดเส่ียง  เช่นห้องน้ า   อาคารกีฬา และมุมอับลับตา  จัดสายสืบนักเรียนท่ีไว้วางใจได้คอย
เป็นหูเป็นตาให้ 

๑๓. งานทัศนศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุทัศน์   ปาลบัวแก้ว   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑)  วางแผนการด าเนินการทัศนศึกษาและการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยการศึกษาข้อมูลและความคุ้มค่าท่ีมี
ต่อการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียน 
  ๒)  ด าเนินการตามแผน ตลอดจนขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  ๓)  รายงานผลการทัศนศึกษาและการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๑๔. งานประกันอุบัติเหตุของนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบ    ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา   กรดสัน   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

                     ๑) ศึกษาแนวทาง ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยใน
สถานศึกษา 
  ๒) รณรงค์ให้สถานศึกษา  นักเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  เห็นความส าคัญและร่วมกันก าหนดมาตรการใน
การป้องกันความปลอดภัยและอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้น 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติภัยท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการเรียนการสอน 
  ๔) ส่งเสริมให้นักเรียนท าประกันอุบัติเหตุเป็นรายบุคคล  ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย 
  ๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๖) สรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงมาตรการในการป้องกันให้ทันต่อ 
เหตุการณ์อยู่เสมอ 

๑๕. งานตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน   
  นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น      ผู้รับผิดชอบ คุณครูท่ีปรึกษา   
  นักเรียนหญงิมัธยมศึกษาตอนต้น      ผู้รับผิดชอบ     คุณครูท่ีปรึกษา  

นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย     ผู้รับผิดชอบ     คุณครูท่ีปรึกษา  
นักเรียนหญงิมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผู้รับผิดชอบ      คุณครูท่ีปรึกษา 

 
 
 



 

  หน้า ๔๔ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หน้า ๔๕ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการมอบหมายงานโรงเรยีนกงหราพิชากร ประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖4 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

นางปรญีา    จันทร์เทพ      หัวหน้ากลุม่งาน 
 

ท่ี ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. งานการวางแผนงานด้านวิชาการ นางปรีญา    จันทร์เทพ 
๒. งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นางปรีญา    จันทร์เทพ 
๓. งานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาการพัฒนาหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับ

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น            
นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง 

๔. งานการนิเทศการศึกษา นางปรีญา    จันทร์เทพ 
๕. งานการแนะแนว         นางนาตยา   พรหมเทศ 

นางวรรณทัย   เพชรภักดี 
๖. งานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นางธิดารัตน์   หมีนปาน 
๗. งานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 
๘. งานการวัดผล  ประเมินผล นางอุรา   ศรีทิพยราษฏร์ 

นางปรีญา    จันทร์เทพ 
นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 
นายโดมพงศ์  ทองเรือง 
นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง 

๙. งานการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นางวนิดา    ดมเด็น 
๑๐. งานการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ นางสาวฤทัยรัตน์   คงด า 
๑๑. งานการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการการส่งเสริมและ 

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน 
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาและการประสานความ 
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

นางปรีญา    จันทร์เทพ 
นายโดมพงศ์  ทองเรือง 
 

๑๒. งานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน นางสาวทิพย์ปราณี  ชูสง 
นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 



 

  หน้า ๔๖ 
 

  

นายโดมพงศ์   ทองเรือง 
๑๓. งานนักเรียนเรียนรวม นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 

นางนาตยา   พรหมเทศ 
๑๔. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  (กยศ.) นายพิพัฒน์   เหล็มปาน 

นางนาตยา   พรหมเทศ 
๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนาตยา   พรหมเทศ 
๑๖. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ( DMC ) นางวนิดา    ดมเด็น 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ว่าที่ร้อยตรหีญิงวนัวษิา  กรดสนั  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 
ท่ี ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 

๒. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน 
๓. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด 
๔. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ นางอุรา    ศรีทิพยราษฎร์

นางสาวฐิตินันท์   ผ่องสุข 
นางสาวฤทัยรัตน์  คงด า 

๕. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา นางสาวฤทัยรัตน์  คงด า 
๖. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 
๗. การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด 

นางสาวฤทัยรัตน์  คงด า 
๘. การจัดท าบัญชีการเงิน ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 
๙. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 

๑๐. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 
๑๑. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 
๑๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
นางธิดารัตน์   หมีนปาน 
นายก้องเกียรติ   ฤทธิ์ชู 

๑๓ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๑๔. การวางแผนพัสดุ นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง 

นางสาวอนุตรา  สาม่าน 
นางสาวจิราพร   เพชรน้อย 



 

  หน้า ๔๗ 
 

  

๑๕. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง 
นางสาวอนุตรา  สาม่าน 
นางสาวจิราพร   เพชรน้อย 

๑๖. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง 
นางสาวอนุตรา  สาม่าน 
นางสาวจิราพร   เพชรน้อย 

๑๗. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง 
นางสาวอนุตรา  สาม่าน 
นางสาวจิราพร   เพชรน้อย 

๑๘. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง 
นางสาวอนุตรา  สาม่าน 
นางสาวจิราพร   เพชรน้อย 

๑๙. การจัดหาพัสดุ นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง 
นางสาวอนุตรา  สาม่าน 
นางสาวจิราพร   เพชรน้อย 
 

ท่ี ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒๐. งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวรุ่งนภา    กล่ินเขียว 

นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด 
๒๑. หัวหน้างานพัสดุ นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หน้า ๔๘ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
นางธดิารัตน์   หมนีปาน    หัวหน้ากลุม่งาน 

 
ท่ี ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. การวางแผนอัตราก าลัง นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๔. การเปล่ียนแปลงต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
นางธิดารัตน์   หมีนปาน 
นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุข     

๕. การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๖. การลาทุกประเภท นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๙. การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกราชการไว้ก่อน นางธิดารัตน์   หมีนปาน     

๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๑๒. การออกจากราชการ นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุข 

๑๔. 
 

การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

นางสาววราภรณ์   เช็นพูน 
นางเบญจวรรณ    ชูทอง 



 

  หน้า ๔๙ 
 

  

๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางธิดารัตน์   หมีนปาน     

๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุข 
นางสาววราภรณ์   เช็นพูน 

๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
๑๘. การส่งเสริมวินัย   คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
นางธิดารัตน์   หมีนปาน     

๑๙. 
 

การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวฐิตินันท์    ผ่องสุข 
นางเบญจวรรณ    ชูทอง 

๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
นางวนิดา      ดมเด็น 

๒๑. งานบริการสวัสดิการข้าราชการครู นางชลทิพย์  สุวรรณพิสุทธิ์ 
๒๒. งานการประชุมประจ าเดือนของครู-บุคลากรด้านบริการอาหาร

ว่างและเครื่องด่ืม 
นางเบญจวรรณ    ชูทอง 

๒๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( EMIS ) นางธิดารัตน์   หมีนปาน     
24 งานบันทึกการประชุมประจ าเดือนของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
นางเบญจวรรณ    ชูทอง 

 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นายณรงค์   ทองเทพ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 
ท่ี ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. การวางแผนงานการบริหารการศึกษา นายณรงค์   ทองเทพ   
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
นางธิดารัตน์  หมีนปาน 
นางสาวอนุตรา  สาม่าน 

๓. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และแผน นายณรงค์   ทองเทพ   
๔. การจัดระบบการบริหาร  และพัฒนาองค์กร นายณรงค์   ทองเทพ   
๕. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน นางวนิดา   ดมเด็น 
๖. งานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นางวนิดา   ดมเด็น 
๗. งานธุรการและสารบรรณ นางเบญจวรรณ   ชูทอง 
๘. การบริหารอาคารสถานท่ี นายณรงค์   ทองเทพ   

นายก้องเกียรติ   ฤทธิ์ชู 
นายประเสริฐ   ยาชะรัด 
นายพิพัฒน์     เหล็มปาน 
นายธัชนนท์     ขวัญปลอด 

๙. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา นายณรงค์   ทองเทพ   
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๑๐. การส่งเสริม และประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

นางอนงนาฏ    ข านุรักษ์ 

๑๑. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นายณรงค์   ทองเทพ   
๑๒. งานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ นางวนิดา   ดมเด็น 

นางเบญจวรรณ   ชูทอง 
๑๓. งานโสตทัศนศึกษา นางวนิดา   ดมเด็น 

นายก้องเกียรติ   ฤทธิ์ช ู
นายธัชนนท์      ขวัญปลอด 

๑๔. การส่งเสริมสนับสนุน  และประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

นายณรงค์   ทองเทพ   
นางวนิดา    ดมเด็น 

๑๕. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน นายณรงค์   ทองเทพ   
๑๖. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น นายณรงค์   ทองเทพ   

นายพิพัฒน์   เหล็มปาน 
นางธิดารัตน์  หมีนปาน 
นางเบญจวรรณ   ชูทอง 
 

๑๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นางธิดารัตน์   หมีนปาน 
นางสาวอนุตรา  สาม่าน 
 

๑๘. งานบริการสาธารณะ นายณรงค์   ทองเทพ   
นายประเสริฐ   ยาชะรัด 
นายธัชนนท์      ขวัญปลอด 
 

ท่ี ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑๙. งานพยาบาลและอนามัย นางอุบลวรรณ    หนูชัยแก้ว 

นางอนงนาฏ   ข านุรักษ์ 
นางสิด๊ะ        ชอบงาม 
นายประเสริฐ   ยาชะรัด 

๒๐. งานโภชนาการ นายณรงค์   ทองเทพ   
นางวนิดา   ดมเด็น 
นางสาวจันทรา   เนตรพันธ์ 
นางชลทิพย์   สุวรรณพิสุทธิ์ 
นายโดมพงศ์   ทองเรือง 

๒๑. งานสัมพันธ์ชุมชน นายพิพัฒน์   เหล็มปาน 
นางอนงนาฏ   ข านุรักษ์ 
นางปรีญา     จันทร์เทพ 

๒2. งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการ นางอุรา     ศรีทิพยราษฎร์ 
๒3. งานส ามะโนนักเรียนและรับนักเรียน นางวนิดา   ดมเด็น 

นางสิด๊ะ         ชอบงาม 
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๒4. งานภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม นายณรงค์   ทองเทพ   
นายนิคม    เพชรภักดี 
นางสาวจันทรา   เนตรพันธ์ 
นายก้องเกียรติ   ฤทธิ์ชู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน 
นายสนธยา    หนมูาก  หัวหน้ากลุม่งาน 

 
ท่ี ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นายสนธยา    หนูมาก 
๒. งานระดับช้ัน  นายสนธยา    หนูมาก 

นายโดมพงศ์   ทองเรือง 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางสาวรุ่งนภา   กล่ินเขียว 

นางนาตยา      พรหมเทศ 
นางอุบลวรรณ    หนูชัยแก้ว 

๔. งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน  นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู 
นายธัชนนท์   ขวัญปลอด 

๕. งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม , โครงงานคุณธรรม นายโดมพงศ์    ทองเรือง 
นางอนงนาฏ   ข านุรักษ์ 
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นางอุรา     ศรีทิพยราษฎร์ 
๖. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม และ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
นายสนธยา    หนูมาก 
นายสุทัศน์     ปาลบัวแก้ว 
นางสาวรุ่งนภา   กล่ินเขียว 
นายก้องเกียรติ    ฤทธิ์ชู 

๗. งานคณะสี นายสุทัศน์    บัวแก้ว 
นายสนธยา     หนูมาก 
นายธัชนนท์   ขวัญปลอด 

๘. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร (นักศึกษาวิชาทหาร) ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 
นายก้องเกียรติ     ฤทธิ์ชู 

๙. งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน นางสาวรุ่งนภา    กล่ินเขียว 
๑๐. งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน นายสนธยา     หนูมาก 

นางปรีญา      จันทร์เทพ 
๑๑. งานเครือข่ายผู้ปกครอง นางสาวรุ่งนภา   กล่ินเขียว 
๑๒. งานป้องกันส่ิงเสพติดในสถานศึกษา นายสุทัศน์     ปาลบัวแก้ว 

นายสนธยา    หนูมาก 
๑๓. งานทัศนศึกษา นายสุทัศน์     ปาลบัวแก้ว 
๑๔. งานประกนัอุบัติเหตุของนักเรียน ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิษา  กรดสัน 
๑๕. งานตรวจความเรียบร้อยนักเรียน 

- นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น 
- นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
คุณครูท่ีปรึกษา 
คุณครูท่ีปรึกษา 
คุณครูท่ีปรึกษา 
คุณครูท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 

  



 

  หน้า ๕๓ 
 

  

 


