คำสั่งโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
ที่ 18 / 2563
เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
----------------------ตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามบทบัญญัติมาตรา 39 กำหนดให้
กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรงซึ่งทำให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระรวดเร็ว และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงอาศัยอำนาจตามความหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/549ลงวันที่29สิงหาคม 2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงมอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ปี
การศึกษา 2563 ดังนี้
ภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. นายสมชายคำรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
3. นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
4. นายวิชิต มีศรีสรรค์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
5. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองผู้อำนวยการ
นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหาร ตาม
หนังสือพรรณนางานโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ แผนงานและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการนักเรียน การ
บริหารงานบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
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โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้
1. ช่วยผู้อำนวยการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. วางแผนพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม-แหล่งเรียนรู้
4. ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น องค์กรและชุมชน
5. วางแผนการบริหารงานแผนงาน งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
6. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
1.1 นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ประธาน
1.2 นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
รองประธาน
1.3 นายธวัชชัย พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรรมการ
ขอบข่ายงานวิชาการ
1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน
1. นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
และเทียบโอนผลการเรียน
2. นายธวัชชัย พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผูช้ ่วย
1.2 งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
1. นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ตำแหน่งครู
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลฯ
2. นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ตำแหน่ง ครู
ผูช้ ่วย
1.3 งานทะเบียนนักเรียน
1. นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
2. นายธวัชชัย พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผูช้ ่วย
1.4 งานจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
2) นางสาวรวีรัตน์ กอบกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
3) นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
4) นายธวัชชัย พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
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5) นายปฏิพัฒน์ เสาวรส
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลฯ
6) นายวิชิต มีศรีสรรค์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
7)นางพรพิมล สายัณต์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
8) นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1.5 งานนิเทศการศึกษา/งานวิจัย
นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานนิเทศการศึกษา/งานวิจัย
1.6 งานสื่อนวัตกรรม
นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ตำแหน่งครู
หัวหน้างานสื่อนวัตกรรม
1.7 งานห้องสมุด
นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานห้องสมุด
1.8 งานคณะสี
1. นายปฏิพัฒน์ เสาวรส
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง หัวหน้างานคณะสี
2. คณะครูทุกคน
กรรมการ
1.9 งานธนาคารโรงเรียน
นางสาวกมลชนก ไชยคง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
1.10 งานแนะแนว
นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวรวีรัตน์ กอบกิจ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่งครู
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
1.12 งานรับนักเรียน
นายธวัชชัย พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้างานรับนักเรียน
1.13 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายธวัชชัย พันธุ์
พฤกษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. นายวิชิต มีศรีสรรค์
3. นางสาวณิชชา พลเสน
นางสาวนวพร บุญแก้ว
4. นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
1.13 งานสารสนเทศ
1.นางสาวณิชชา พลเสน
2. นายธวัชชัย พันธุ์ พฤกษ์

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและ
นักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้างาน ICT
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หัวหน้างานสารสนเทศ
ผู้ช่วย
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กลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
1.1 นางบุปผา พันธุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงาน การเงินและสินทรัพย์ ประธาน
1.2 นางพรพิมล สายัณต์
ตำแหน่ง ครู
รองประธาน
1.3 นางสาวชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ ตำแหน่ง ครู
กรรมการ
1.4 นางสาวชนาภา ชัยสุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
1.5 นางสาวณิชชา พลเสน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรรมการ
ขอบข่ายงานงบประมาณ
1. งานงบประมาณ บัญชี
1. นางสาวณิชชา พลเสน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานงบประมาณ บัญชี
2. นางสาวชนาภา ชัยสุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
2. งานพัสดุและสินทรัพย์
1. นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. นางพรพิมล สายัณต์
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. นางสาวชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
4. นางสาวรวีรัตน์ กอบกิจ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. งานการเงิน
นางสาวชนาภา ชัยสุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานการเงิน
4. งานกองทุนกู้ยืม(กยศ.)
นางสาวชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หัวหน้างานกองทุนกู้ยืม
5. งานแผนงานโรงเรียน
นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
นางสาวณิชชา พลเสน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
6. งานควบคุมภายใน
นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานควบคุมภายใน
7. งานสวัสดิการ
นางสาวชนาภา ชัยสุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานสวัสดิการ
1. นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย
2. นางพรพิมล สายัณต์
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย
3. นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย
4. นางสาวชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย
5. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย
6. นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย
7. นางสาวนวพร บุญแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
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8. นางสาวรวีรัตน์ กอบกิจ
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
9. นางสาวณิชชา พลเสน
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
8. งานระดมทรัพยากร
นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานระดมทรัพยากร
9. งานยานพาหนะ
นางพรพิมล สายัณต์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานยานพาหนะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคลากร
1.1 นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ขอบข่ายงานบุคลากร
1.1 งานพัฒนาบุคลากร(ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน)
1. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
1.2 งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานสรรหาฯ
1.3 งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง(ทะเบียนประวัติ เลื่อนขั้นเงินเดือน)
1. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานอัตรากำลังฯ
1.4 งานสร้างเสริมประสิทธิภาพ(วิทยฐานะ การยกย่องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชย์ฯ ความดี-ความชอบ)
1. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานสร้างเสริมประสิทธิภาพ
1.5 งานส่งเสริมวินัย จรรยาบรรณ(การลา การออกจากราชการ บันทึกการทำงาน ประเมิน)
1. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานส่งเสริมวินัยฯ
1.6 งานคณะกรรมการสถานศึกษา
1. นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
1.1 นายวิชิต มีศรีสรรค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป
ประธาน
1.2 นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู
กรรมการ
1.3 นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู
กรรมการ
1.4 นายธวัชชัย พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรรมการ
1.5 นางสาวณิชชา พลเสน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรรมการ
1.4 นางสาวนวพร บุญแก้ว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
1.5 นายปฏิพัฒน์ เสาวรส
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
1.6 นางหทัยรัตน์ สุวรรณบาง
ตำแหน่ง ลูกจ้าง
กรรมการ
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ขอบข่ายงานบริหารทั่วไป
1.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม-แหล่งเรียนรู้
1 .นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. นายสมศักดิ์ เฉลยสุข
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ผูช้ ่วย
3. นางหทัยรัตน์ สุวรรณบาง
ตำแหน่งครูธุรการ
ผูช้ ่วย
1.2 งานประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์ชุมชน
1. นายวิชิต มีศรีสรรค์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. นางสาวนวพร บุญแก้ว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
1.3 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นายปฏิพัฒน์ เสาวรส
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
1.4 งานเทคโนโลยี
นางสาวณิชชา พลเสน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หัวหน้างานเทคโนโลยี
1.5 งานกิจการนักเรียน ส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันสารเสพติด
นายวิชิต มีศรีสรรค์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจการนักเรียนฯ
1.6 งานรักษาความปลอดภัย –งานจราจรและสวัสดิการนักเรียน
1. นายวิชิต มีศรีสรรค์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย –งานจราจร
2. นายปฏิพัฒน์ เสาวรส
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
1.7 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นาวิชิต มีศรีสรรค์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.8 งานธุรการ
1. นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานธุรการ
2. นางหทัยรัตน์ สุวรรณบาง
ตำแหน่งครูธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.9 งานครูที่ปรึกษา
นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
1.10 งานสภานักเรียน
1. นายวิชิต มีศรีสรรค์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานสภานักเรียน
และงานสภานักเรียนในโรงเรียน
2. นายธวัชชัย พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
2. นางบุปผา พันธุ
ตำแหน่งครู
งานสภานักเรียนเทศบาลตำบลมหาราช,
งานสภานักเรียนอำเภอมหาราช
1.11 ลูกจ้างประจำ
1. นายสมศักดิ์ เฉลยสุข
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
และช่างไม้ชั้น 3
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ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ศึกษาขอบข่ายและภารกิจตามพรรณนางานได้
กำหนดไว้ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจด้วยความตั้งใจ เสียสละเวลาให้กับ
ทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพต่อการศึกษาอย่างสูงสุด ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน โรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( นายสมชาย คำรักษ์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
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พรรณนางาน
ตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2558

