
 
คำส่ังโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร 

ท่ี ๐๕๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังและกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
………………………. 

  เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเป็นผลดีต่อทางราชการ  บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  นโยบาย   
โครงสร้างและแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำส่ังคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ี  ๓/๒๕๔๖  ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๔  เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  
และมาตรา  ๓๙   เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษา และอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ว่าด้วยกฎกระทรวง  และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๐  
และมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  จึงแต่งต้ังและกำหนดหน้าท่ีบุคลากรเพื่อ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ตามโครงสร้างการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
  ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง        ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางมะยุรี  ศรีนวล               รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณ      กรรมการ 
 ๔. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ  บุตรดา     รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล        หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๖. นางปราณี  เวียงเหล็ก          รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   
 ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทรในกรณีท่ีผู้บริหารสถานศึกษาไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
เป็นครั้งคราว ตามลำดับดังนี้ 
 อันดับท่ี ๑ นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 อันดับท่ี ๒ นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ 
 อันดับท่ี ๓ นางมะยุรี  ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ 
 อันดับท่ี ๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุพิศ  บุตรดา ครูชำนาญการพิเศษ 
 อันดับท่ี ๕ นางสาวพิรพร แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ    

๒. ดำเนินงานในเรื่องการให้ความสะดวกและสนับสนุนการทำงานของกลุ่มงานต่างๆ 

(๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ .......ต่อ) 
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๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายและคณะกรรมการเห็นสมควรให้ปฏิบัติ 

๒. คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
 ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์    หัวหน้างานทะเบียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสมพร  จันทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ  
 ๔. นางมะยุรี   ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ  
 ๕. นางปราณี   เวียงเหล็ก หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางกาญจนา  วิชาชัย                 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
 ๗. นายชาญชัย  บุณยางกูร              หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ  
 ๘. นายสมัคร  มนตรี หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ/ กรรมการ 
  หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ๙. นางสาวกุลนาถ ทองคำ               หัวหน้างานแนะแนว/  กรรมการ 
  หัวหน้างานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 ๑๐. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวธวัลรัตน์ พิสมัย             หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๑๒.ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา รักษาการฯรองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาในฝ่ายวิชาการตามกรอบงานและโครงสร้างบริหารวิชาการ 
๒. กำกับ ดูแล ดำเนินงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย 
๓. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้ดียิ่งขึ้น 

 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารโรงเรียนได้มอบหมาย  

๒.๑ คณะกรรมการงานพัฒนาแผนงานและนโยบายบริหารวิชาการ 
   ๑. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
   ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้             กรรมการ 
   ๓. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์              ครู ชำนาญการ                                กรรมการ 
 ๓. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์    ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่       

๑. ดำเนินการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้นการจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ ตาม
นโยบาย มาตรฐานและแผนกลยุทธ์ 

๒. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ 
ฝ่ายวิชาการให้ดำเนินการไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๓. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายวิชาการเพื่อหลอมรวมเป็นปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของ
โรงเรียน 

 
(๔. จัดทำแผนงาน/โครงการ/..............ต่อ) 
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๔. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสนอของบประมาณตามแผน 

กลยุทธ์ 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

  ๒.๒ คณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๑. นางสมพร  จันทพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ๒. นางมะยุรี   ศรีนวล   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  
 ๓. นางปราณี   เวียงเหล็ก    หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 ๔. นางกาญจนา  วิชาชัย   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

๕. นายชาญชัย  บุณยางกูร   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
๖. นางสาวธวัลรัตน์   พิศมัย  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา  

  ๗. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  ๘. นายสมัคร  มนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
มีหน้าที่ 

๑. รับผิดชอบการแบ่งงานและจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒. นำข้อตกลงและนโยบายของโรงเรียนไปปฏิบัติ 
๓. จัดทำ ใช้  ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
๖. นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระให้เป็นไปตามหลักสูตร

สถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
๗. จัดให้มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ประจำกลุ่มสาระ 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๓ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมพร  จันทพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ          รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางมะยุรี   ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย          กรรมการ 

๔. นางปราณี   เวียงเหล็ก   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์          กรรมการ 
๕. นางกาญจนา  วิชาชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
๖. นายชาญชัย  บุณยางกูร  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
๗. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ              กรรมการ 

  ๘. นายสมัคร  มนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ/            กรรมการ 
     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๙. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/  กรรมการและเลขานุการ               

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 

(มีหน้าที่/.......................ต่อ) 
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มีหน้าที่      
๑. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ 

กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ   
เป้าหมาย  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๓. จัดทำโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ท่ีกำหนดให้มี
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๔. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๖. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมของบริบท นโยบาย  
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๔ คณะกรรมการงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
          ๑.ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา         หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์         ประธานกรรมการ          
 ๒.นายธวัชชัย   โคตรพันธ์  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล        รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสมพร  จันทพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ        กรรมการ 
 ๔. นางมะยุรี   ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย                กรรมการ 

๕. นางปราณี   เวียงเหล็ก   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์        กรรมการ 
๖. นางกาญจนา  วิชาชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ      กรรมการ 
๗. นายชาญชัย  บุณยางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๘. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา              กรรมการ 

  ๙. นายสมัคร  มนตรี  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ/          กรรมการ 
     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ๑๐. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์        หัวหน้างานทะเบียน                        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓. จัดครูเข้าสอน จัดตารางเรียนและตารางสอนและจัดครูเข้าสอนแทน 
๔. จัดบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๕. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๖. นิเทศ กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู ้
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 

(๒.๕ คณะกรรมการงานวัดผล/ .........ต่อ) 
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๒.๕ คณะกรรมการงานวัดผล  ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
       ๑. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์                ครู ชำนาญการ                           ประธานกรรมการ 
       ๒. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์               ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
       ๓. นางเพ็ญศรี  ทองสุทธิ์ ครูผู้ทรงคุณค่า  กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวัดผลประเมินผล 
  ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
  ๓. จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม แบบคำร้องต่างๆ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน
ให้นักเรียนและครูทราบ 
  ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
  ๕. ควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกำหนด 
  ๖. ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละ
ภาคเรียนลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 
  ๗. ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาคเพื่อจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา 
  ๘. บริการด้านการบันทึกคะแนนสอบให้กับครูและตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๙. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ.๕ เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน 
  ๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน การ
ถอน การขอเพิ่มวิชาเรียน 
  ๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ ๘๐ การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินผลปลายภาคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ๑๒. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว “๐ , ร  , มส.  , มผ. พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  ๑๓. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการในการ
ออกคำส่ังการสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ ๑ ภาคเรียน และดำเนินการจำหน่าย
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  ๑๔. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานและจำหน่าย ปพ.๕และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผล 
  ๑๕. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนนำไป
สอบกับนักเรียน 
  ๑๖. จัดทำคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชา และการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
  ๑๘. จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, 
สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๑๙. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
  ๒๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

(๒.๖  คณะกรรมการงานทะเบียนนักเรียน................ ต่อ) 
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๒.๖  คณะกรรมการงานทะเบียนนักเรียน การรับนักเรียน และสำมะโนนักเรียน 
        ๑. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์            ครูชำนาญการพิเศษ                      ประธานกรรมการ 
        ๒. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์             ครู ชำนาญการ                            กรรมการ 
 ๓. นางเพ็ญศรี  ทองสุทธิ์ ครูผู้ทรงคุณค่า                           กรรมการ 
มีหน้าที่  

๑. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงานและประเมินผลการ 

ดำเนินงาน ของงานทะเบียน/จบหลักสูตร/GPA/เทียบโอน 
๑. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนผลการเรียน(ปพ.๑)กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้องและ 

เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น 
๓. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

ระบบ 
๔. ให้เลขประจำตัวนักเรียนและจัดทำรายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียน จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 
๕. รับคำร้องขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรียนและดำเนินการเกี่ยวกับการ 

แก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
๖. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล 

การเรียน การจบหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชาเรียน 
  ๙. รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
  ๑๐. รับคำร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุลและการแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรียน 
  ๑๑. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียนใบรับรองอื่นๆตามท่ีนักเรียนและผู้ปกครอง
ต้องการ 
  ๑๒. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆส่งมา 
 ๑๓. จัดทำ ปพ.๑ สำหรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑๔. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
 ๑๕. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถาบันอื่นสถาน
ประกอบการและอื่นๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ๑๖. สำรวจนักเรียนท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนและขาดการติดต่อกับทางโรงเรียนเพือ่
ดำเนินการจำหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 
 ๑๗. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
 ๑๘. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน 
 ๑๙. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑ , ๒ , ๓, ๔ , ๗ ) สำหรับผู้มาขอรับเอกสารเป็นฉบับท่ี 
๒ หรือฉบับต่อๆไป  
 ๒๐. สำรวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน ๐ , ร,และ มส 
 ๒๑. ดำเนินการหาวิธีแก้ไขในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๒๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

(๒.๗ คณะกรรมการงานวิจัย.............. ต่อ) 
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๒.๗ คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา/    ประธานกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์            
 ๒. นางสมพร  จันทพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางมะยุรี   ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย            กรรมการ 

๔. นางปราณี   เวียงเหล็ก   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์    กรรมการ 
๕. นางกาญจนา  วิชาชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
๖. นายชาญชัย  บุณยางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากรรมการ 
๗. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

  ๘. นายสมัคร  มนตรี  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ/      กรรมการ 
     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๙. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์          หัวหน้างานวัดผลประเมินผล    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยท่ีเป็นความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน 

๒. ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของวิชาท่ีตนเองสอนอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๓. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
๔. ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
๕. นำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหาร 

โรงเรียน 
๗. เผยแพร่ผลงานการวิจัยของงานวิชาการ งานการเรียนการสอนกับสถานศึกษา หน่วยงานและ 

สถาบันอื่น 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๘ งานโสตทัศนศึกษา สื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
        ๑. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์            ครูชำนาญการพิเศษ                    ประธานกรรมการ 
        ๒. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์             ครู ชำนาญการ                          กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้โสตทัศนูปกรณ์  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๒. วางแผน กำหนดนโยบายแนวทางการใช้โสตทัศนูปกรณ์  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาการศึกษา 
๓. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 
๔. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

  (๕. จัดทำทะเบียน ควบคุมระบบ  ................. ต่อ) 



- ๘ - 
 

๕. จัดทำทะเบียน ควบคุมระบบ  ติดต้ัง  ดูแลรักษาห้องโสตทัศนศึกษา อาคารโสตทัศนศึกษาอุปกรณ์  
เครื่องมือ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สามารถใช้งานได้เสมอ 

๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๗. ดูแล กำหนดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาและอาคารโสตทัศนศึกษา 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๙ คณะกรรมการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
       ๑. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวพิรพร แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางเพ็ญศรี  ทองสุทธิ์  ครูผู้ทรงคุณค่า   กรรมการ     
  ๔. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนการบริหารงานห้องสมุดให้ดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
๒. จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความรู้ท่ัวไป 
๓. จัดเก็บและจัดทำทะเบียนวัสดุต่างๆของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๔. วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามหลักการของดิวอี 
๕. ให้บริการด้วยอัธยาศัย ไมตรี  ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ครู  นักเรียนและชุมชนในการค้นคว้า

หาความรู้หรือการใช้บริการห้องสมุด 
๖. กำหนดระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด 
๗. งานเทคนิคต่างๆ และงานวารสารส่ิงพิมพ์ 
๘. วางแผน ดำเนินการโครงการส่งเสริมการอ่านแก่ครู บุลากร นักเรียนและผู้ปกครอง 
๙. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมแนะแนวการอ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสัยรักการอ่าน 

           ๑๐. จัดทำส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
           ๑๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
           ๑๒. ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการอ่าน 
           ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย  

๒.๑๐ งานนิเทศการศึกษา 
        ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปราณี   เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางมะยุรี  ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๖.ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผน กำหนดปฏิทินการนิเทศงานวิชาการและการจัดเรียนการสอน 

๒. ให้คำแนะนำการพัฒนางานด้านวิชาการและการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน 
 

   (๓. นิเทศ  กำกับ................. ต่อ) 



- ๙ - 
 
๓. นิเทศ  กำกับ ติดตามและประเมินผลงานวิชาการและการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 

๒.๑๑ คณะกรรมการงานแนะแนวการศึกษา 
   ๑. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิรพร แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำระเบียนสะสม (ป.พ.๘) ให้กับนักเรียนทุกคน 
๒. บริการให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกเรื่อง 
๓. จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และจัดสรรทุนการศึกษา 
๔. จัดหาข่าว ระเบียบการรับสมัครท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ 
๕. แนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและทำงาน 
๖. ติดตามนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.๓ และ ม.๖  เรื่องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเพื่อจัดทำเป็นสถิติ 

สารสนเทศ 
๗. ติดตาม ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเพื่อหาข้อมูลของนักเรียนท่ีมีปัญหาทุกด้าน

เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 
๘. ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๑๒ งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
        ๑. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒.นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวกุลนาถ  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนและดำเนินการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชุน 
 ๒. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 ๓. ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
 ๔. ส่งเสริม ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 
๒.๑๓ งานสอนซ่อมเสริม 
        ๑. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
        ๒. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์                ครูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. กำหนดวางแผนในการสอนซ่อมเสริมโดยการสำรวจข้อบกพร่องของนักเรียน  

(๒. จัดเวลาและตารางสอน...........ต่อ) 
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 ๒. จัดเวลาและตารางสอน จัดกลุ่มการสอน จัดกิจกรรมการสอน และบันทึกผลการสอน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 
๒.๑๔ คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         ๑.นายสมัคร  มนตรี  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
    ๒. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวพิรพร  แสวงผล           ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
    ๔.นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ 
สถานศึกษา 

๒. ดำเนินการสำรวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและครู 
๓. จัดประชุมครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
๔. จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 
๖. กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ 
 ๗. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๒.๑๕ คณะกรรมการงานโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล 
   ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางปราณี   เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๔. นางมะยุรี  ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๖.ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนพัฒนา กำหนดผลลัพธ์และมีแนวปฏิบัติวิธีใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน 

๒. ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล 

๔. ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม  
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 
 
 

(๒.๑๖ คณะกรรมการงาน.................ต่อ) 
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๒.๑๖ คณะกรรมการงานสะเต็มศึกษา 
   ๑. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
   ๒. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม สะเต็มศึกษาในโรงเรียน 

๒. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 ๓. ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม และนำเสนอผลงานของนักเรียน 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๑๗ คณะกรรมการงาน PLC 
   ๑. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม PLC ในโรงเรียน 

๒. จัดทำ PLC ทุกวันจันทร์ในคาบท่ี ๗  
 ๓. ติดตามผลการจัดทำ PLC และประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๑๘ คณะกรรมการงานหารายได้ระหว่างเรียน 
   ๑. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสมพร  จันทพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกาญจนา วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางเพ็ญศรี  ทองสุทธิ์  ครูผู้ทรงคุณค่า   กรรมการ 
 ๕. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนงาน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ในโรงเรียน 

๒. จัดหาวิทยากรมาอบรมให้กับนักเรียนตามอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ  
 ๓. จัดรวมกลุ่มงานอาชีพและดำเนินการผลิตและจำหน่าย 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๑๙ คณะกรรมการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
   ๑.นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   ๒.นางสมพร  จันทพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.ประธานกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ     กรรมการ 
 ๔.นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

(มีหน้าที่................ต่อ) 
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มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนพัฒนา กำหนดผลลัพธ์และมีแนวปฏิบัติวิธีใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน 

๒. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 ๓. ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๒.๒๐ คณะกรรมการงานประเมินผลฝ่ายบริหารวิชาการ 
   ๑. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ๒.นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์            ครูชำนาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ 
 ๓.นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มงานเสนอมาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

๒. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลและแบบรายงานประเมินผลโครงการ 
 ๓. ติดตามผู้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมพร้อมท้ัง
การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

๔. ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มฯ แล้วจัดทำเป็นรายงานเมื่อส้ินสุดแผน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๕. สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆเมื่อส้ินสุดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอ ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๗. จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นสารสนเทศ 

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
๓. คณะกรรมการบริหารฝ่ายงบประมาณ 
    ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกาญจนา  วิชาชัย   รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
      เจ้าหน้าท่ีบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๓. นางสาวนิฤมล    พัทธเสมา  หัวหน้างานบริหารการบัญชี กรรมการ 
 ๔. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  หัวหน้างานบริหารการเงิน  กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักเรียน 
      หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต 
 ๕.นายธวัชชัย โคตรพันธ์  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรรมการ  
 ๖. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน ์  หัวหน้างานสารสนเทศ  กรรมการ 
     หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๗. นางมะยุรี  ศรีนวล    รก.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ/กรรมการและเลขานุการ 
      หัวหน้างานแผนงาน 
      หัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ 
      หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
      หัวหน้างานควบคุมภายใน 
      หัวหน้างานประกนัอุบัติเหตุ 

(มีหน้าที่..........ต่อ) 
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 มีหน้าที่ 

๑. กำกับดูแลงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๒. พัฒนาและปรับปรุงงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้ดียิ่งขึ้น 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 

๓.๑ คณะกรรมการงานแผนงานและนโยบาย 
      ๑. นางมะยุรี  ศรีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมกา 
 ๒. นางกาญจนา  วิชาชัย   ครูชำนาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๔. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน ์  ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 
  
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
๒. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา 
๓. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เสนอขอความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. ช่วยเหลือ ประสานงานกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ 

การประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
๖. จัดทำปฏิทินตามแผนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน 
๗. ประสานแผนของโรงเรียนกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๘. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวเิคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
๙. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
๑๐. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 

๓.๒ งานจัดสรรงบประมาณ 
 ๑. นางมะยุรี  ศรีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน ์  ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางกาญจนา วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๔. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  ๑. จัดข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ 
  ๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผ่านเขต
พื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 

(๓. ตรวจสอบกรอบวงเงิน....................ต่อ) 
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  ๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา
แจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับจากการระดมทรัพยากร 
  ๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงานและตาม
แผนงานงานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอก
งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
  ๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณร่ายจ่ายระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ีได้รับ 
  ๖. การจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการท่ีสอดคล้อง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
  ๗. จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ 
  ๘. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและร่างข้อตกลงผลผลิตของความเห็นชอบคระ
กรรมการสถานศึกษา 
  ๙. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๓.๓ คณะกรรมการงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
      ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๖. นางมะยุรี  ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์ วางแผนกิจกรรม ภารกิจ/โครงการท่ีต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากเงิน 
งบประมาณ 

๒. วิเคราะห์  ความต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษา 
๓. วิเคราะห์ และประสานความร่วมมือ แหล่งทรัพยากรท่ีสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๔. จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อเห็นชอบและดำเนินการ 
๕. จัดการบริหารการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษา 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๓.๔ คณะกรรมการงานบริหารการเงิน 
      ๑. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา  ครูธุรการ   กรรมการ 
มีหน้าที่  

๑. งานแผนการบริหารงานการเงนิของโรงเรียน 
(๒. จัดทำเรื่องเก่ียวกับเงิน...............ต่อ) 
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 ๒. จัดทำเรื่องเกี่ยวกับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
 ๓. ควบคุมเก็บรักษา ทำทะเบียนรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน 

๔. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต่างๆ 
 ๕. ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนเกี่ยวกับงานการเงิน 
 ๖. ทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการอื่นๆ 
 ๗. ทำฎีกาเงินเดือน เงินสวัสดิการต่างๆและเงินงบประมาณ 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 
๓.๕ คณะกรรมการงานบริหารการบัญชี 
      ๑. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา  ครูธุรการ           ประธานกรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
 และการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
 ๒. ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับ
ฝาก และเงินประกัน บัญชีวัสดุ พร้อมจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีท่ัวไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการ
ปรับปรุง 
 ๓. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท(หนี้สิน  ทุน  รายได้) 
 ๔. บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า 
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าของเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และค่าปรับ รายได้เงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงนิบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงนิรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานอื่นท่ีปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทาง
ละเมิด 
 ๕. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านบัญชีแยกประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง 
 ๖. ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ
ค่าใช้จ่าย/รับ ท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่า
เส่ือมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 ๗. ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและ
ปิดรายการได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้สะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
 ๘. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
 

(๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึก...............ต่อ) 
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 ๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการท่ีเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ละยอดรวม โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลง ลายมือช่ือย่อ
กำกับ พร้อมวันเดือนปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย  

๓.๖ คณะกรรมการงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นายนพรัตน์  ชูสรีพัฒน์  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒.นางกาญจนา  วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓.นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
 ๒. ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 

๓. จัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. จัดทำหมายเลขรหัส พัสดุ ครุภัณฑ์ 
๕. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  

 ๖. ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีชำรุดใช้การไม่ได้ 
๗. ตรวจสอบสภาพ  ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย  

๓.๗ คณะกรรมการงานควบคุมภายใน 
       ๑. นางมะยุรี  ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
  ๒.นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง 
๓. กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕. ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการดำเนินงาน 

ตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๓.๘ คณะกรรมการงานบริการและสวัสดิการนักเรียน 
       ๑. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา  ครูธุรการ   กรรมการ 
 

 (มีหน้าที่...............ต่อ) 
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มีหน้าที่ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักเรียน 
 ๒. วางแผน จัดหาการบริการและสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน 
 ๓. จัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียน 
 ๔. ให้การช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหา และภัยพิบัติต่างๆ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๓.๙ คณะกรรมการสารสนเทศ 
   ๑. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา ครูธุรการ   กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มสารสนเทศโรงเรียน 
 ๒. ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
 ๓. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผละผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔. นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่างๆและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม EIS และโปรแกรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและลงใน 
เว็ปไซด์ของโรงเรียน 

๖. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๗. จัดทำรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
 ๘. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน 
 ๙. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๑๐. ติดตามรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การศึกษา 
 ๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑๐ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
       ๑. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ

ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ   เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 

     (๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.................ต่อ)  
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๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม 
เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

๔. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม   ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ 
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๕. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพ  การศึกษาของสถานศึกษา   
๖. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๓.๑๑ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
    ๑. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์           ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา ครูธุรการ   กรรมการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
 ๒. จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงสำหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
 ๓. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบติดตามของ
สถานศึกษาโดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
 ๔. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบติดตามและนิเทศพร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจทำให้การดำเนินงาน
ไม่ประสบความสำเร็จ 
 ๕. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๖. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาศต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๓.๑๒ คณะกรรมการงานโรงเรียนสุจริต  
        ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ  
         ๓. นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางมะยุรี  ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุพิศ  บุตรดา ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนพัฒนา กำหนดผลลัพธ์และมีแนวปฏิบัติวิธีใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน 
๒. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต 
๓. ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม และสรุปรายงานผล 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

(๓.๑๓ คณะกรรมการงานประกันอุบัติเหตุ.............ต่อ) 



- ๑๙ - 

๓.๑๓ คณะกรรมการงานประกันอุบัติเหตุ 
    ๑. นางมะยุรี    ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวธวัลรัตน์ พิศมัย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
มีหน้าที่  

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ การป้องกันอุบัติเหตุ 
๒. จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียน 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๓.๑๔ คณะกรรมการงานประเมินผลฝ่ายบริหารงบประมาณ 
    ๑. นางมะยุรี    ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวธวัลรัตน์ พิศมัย  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา ครูธุรการ   กรรมการ 
        ๔.นางกาญจนา  วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  

๑. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มงานเสนอมาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา 
อนุมัติ 

๒. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลและแบบรายงานประเมินผลโครงการ 
 ๓. ติดตามผู้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พร้อมท้ังการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 ๔. สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เมื่อส้ินสุดโครงการ / กิจกรรม    เพื่อเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน 

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
  
๔. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    ๑. นายสัมพันธ์   ไทยสรวง      ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร กรรมการ 
๔. นางกาญจนา  วิชาชัย หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์         กรรมการ 
๕. นางปราณี  เวียงเหล็ก รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

    หัวหน้างานนโยบายและแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    หัวหน้างานทะเบียนประวัต ิ
    หัวหน้างานประเมินผลปฏิบัติงานและเล่ือนเงินเดือน 
    หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
    หัวหน้างานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
    หัวหน้างานวินัยและการรักษาวนิัยของบุคลากร  
 
 

     (มีหน้าที่.................ต่อ)  



- ๒๐ – 
 

มีหน้าที่ 
๑. กำกับ ดูแล ดำเนินงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบาย 
๒. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ดียิ่งขึ้น 

 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๔.๑ งานนโยบายและแผนงานฝ่ายบริหารงานบคุคล 
 ๑. นางปราณี  เวียงเหล็ก   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกาญจนา  วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  

มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนงาน/โครงการของฝ่ายบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอของบประมาณ 
 ๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
 ๓. จัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูลของฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และบริการ 
ข้อมูลให้กับกลุ่มอื่นๆตามท่ีเห็นสมควร 
 ๔. กำกับติดตาม  การดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม/ของฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ให้ดำเนินไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๔.๒ คณะกรรมการงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๑. นางปราณี  เวียงเหล็ก    ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
๒. นางกาญจนา  วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

มีหน้าที่  
๑. จัดทำแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานตำแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร 
๒. จัดทำทะเบียนประวัติครู ลูกจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
๓. รวบรวมคำส่ังบรรจุครูและแต่งต้ัง ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิเล่ือนตำแหน่งเข้าแฟ้มประวัติ 
๔. รวบรวมข้อมูลครู ย้าย โอน ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ 
๕. ส่งเอกสารหลักฐานในการขอแก้ไข ช่ือ สกุลในทะเบียนประวัติไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
๖. ส่งเอกสาร หลักฐานในการขอเพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๗. ส่งเอกสารหลักฐานในการลาไปศึกษาต่อประเภทต่างๆให้แก่ครูตามเกณฑ์และท่ีกฎหมาย 

กำหนด 
๘. ออกหนังสือ จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและบัตรลูกจ้างประจำ 
๙. จัดทำและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง 

ช่ัวคราว 
๑๐. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆสำหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร/บัตรประจำตัวข้าราชการ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 
 

(๔.๓ คณะกรรมการงานเลขานุการ.............ต่อ) 



- ๒๑ – 
๔.๓ คณะกรรมการงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ๑. นายกานต์ เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสาวนิฤมล   พัทธเสมา ครูธุรการ   กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. รวบรวม วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  เรื่อง/โครงการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. สนับสนุน  รับทราบและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน 
๓. ดำเนินการด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบดำเนินการและถือปฏิบัติ 
๕. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเรื่องการ

อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๔.๔คณะกรรมการงานประเมินผลปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน 
       ๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
       ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางมะยุรี  ศรีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๔. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๖. นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำระเบียบ กฏเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒. ตรวจสอบเม็ดเงินและจำนวนข้าราชการเพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือน 

 เงินเดือน 
๔. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เสนอคณะกรรมการ 

พิจารณาความดีความชอบ  
๕. ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

๖. จัดทำรายงานเสนอขอเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทนไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๔.๕ คณะกรรมการงานเวรประจำวันและเวรยามรักษาความปลอดภัย 
         ๑. นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางกาญจนา  วิชาชัย    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

(มีหน้าที่.........ต่อ)       



- ๒๒ - 
 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน   ผู้ตรวจเวร  เวรรักษาความ
ปลอดภัยกลางวัน  กลางคืน  และวันหยุดราชการ 

๒. จัดให้ผู้ท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีได้เนื่องจากการลาหรือไปราชการได้บันทึกขอเปล่ียนเวร หรือ
จัดหาผู้มาปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน  

๓. จัดให้ผู้ท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีเวร หรือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ทำเรื่องขอสับเปล่ียนผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน 

๔. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจำวัน เวรกลางวัน เวรกลางคืนและวันหยุดราชการ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ หน้าท่ีเวรบันทึก  และรวบรวมส่งผู้บริหารเพื่อเป็นการรายงานให้ทราบทุกวัน 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๔.๖ คณะกรรมการงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
      ๑.  นางกาญจนา  วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสาวนิฤมล   พัทธเสมา ครูธุรการ   กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒. ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
 ๓. จัดทำทะเบียนผู้ขอและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และดำเนินการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๔.๗ คณะกรรมการงานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
 ๑.  นางปราณี  เวียงเหล็ก   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางกาญจนา  วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน คุณภาพและสภาพสถานศึกษา 
๒. จัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทำงานและการบริหารงานของ

สถานศึกษา 
๓. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กรสถานศึกษา 
๕. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจการ

ดำเนินงานคุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา 
๖. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานบุคลากร 
๗. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการจัดระบบพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิ-ภาพ 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย  
 

 
(  ๔.๘ คณะกรรมการงานวินัย.........ต่อ)       
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๔.๘ คณะกรรมการงานวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการและบุคลากร 
   ๑. นางปราณี  เวียงเหล็ก   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

มีหน้าที่ 
๑. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  

ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๑.๑ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 ๑.๒ กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
 ๑.๓ การอุธรณ์ 
 ๑.๔ การร้องทุกข์ 
 ๒. เสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยของครู  โดยการให้ความรู้  จัดอบรมเพื่อ 
เสริมสร้าง`และพัฒนาเจตคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของครู เพื่อไม่ให้กระทำผิดวินัย 

๓. ดำเนินการในกรณีท่ีครู  ลูกจ้าง มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย  ตามกระบวนการ 
ดำเนินการทางวินัย   เพื่อพิจารณาความผิดและโทษของผู้กระทำผิดวินัย 

๔. จัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา  การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา การขอ 
อนุญาตไปราชการ 
 ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกาย
ของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวนิัย ท้ังดำเนินการแก้ไข
ปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
 ๖. จัดทำตารางเวรยาม เวรประจำวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ๗. ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการท่ีดี 
 ๘. หมั่นตรวจดูแลมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
 ๙. เสนอข้อมูลการกระทำผิดวินัยของข้าราชการต่อผู้บังคับบัญชา 
    ๑๐. รายงานการดำเนินงานทางวนิัยไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับมอบหมาย 

๔.๙ คณะกรรมการงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
         ๑. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา ครูธุรการ   กรรมการ 
มีหน้าที่ 

๑.  จัดบริการเยี่ยมไข้คณะครู-อาจารย์  บุคลากรในโรงเรียน นักปฏิบัติการท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือ 
เจ็บป่วย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  ๑  วัน  นำกระเช้าผลไม้หรือดอกไม้หรืออื่น ๆ ไปเยี่ยมโดยมีหัวหน้า
หมวด / งาน / ฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบ 
          ๒.  ประสานงานกับเจ้าภาพและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยท่ัวกัน  ในการวางพวงหรีดเป็น
เจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพของครู – อาจารย์  บิดา มารดาของครู อาจารย์  บิดามารดาของคู่สมรส  
นักเรียน  นักการภารโรงหรือญาติสายตรง 
         ๓.  จัดยานพาหนะไปเยี่ยมไข้หรือร่วมงานศพ 

(๔.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ...........ต่อ)  
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          ๔.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการประจำปี  การย้าย  การลาออกและวันเกิด
ของบุคลากรในโรงเรียน 
         ๕.  จัดบริการเยี่ยมไข้ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน 
         ๖.  จัดบริการวางพวงหรีดงานศพของผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน 
         ๗.  จัดทำร่างระเบียบสวัสดิการโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อประกาศใช้และเป็น
หลักปฏิบัติ 
         ๘.  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๔.๑๐ คณะกรรมการงานประเมินผลฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    ๑. นางปราณี    เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวธวัลรัตน์ พิศมัย  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา ครูธุรการ   กรรมการ 
         ๔. นางกาญจนา  วิชาชัย      ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  

๑. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่มงานเสนอมาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลและแบบรายงานประเมินผลโครงการ 
 ๓. ติดตามผู้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม                                                                                   
พร้อมท้ังการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 ๔. สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เมื่อส้ินสุดโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๕. ติดตาม ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มฯ แล้วจัดทำเป็นรายงานเมื่อส้ินสุดแผน/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ  
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวพิรพร  แสวงผล  หัวหน้างานกิจการนักเรียน/ รองประธานกรรมการ 
     หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ 
     หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
     หัวหน้างานโรงเรียนวิถีพุทธ 
     หัวหน้างานระดับช้ัน 

หัวหน้างานโรงเรียนสีขาวและยาเสพติด 
หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย 

     หัวหน้างานโรงเรียนดีศรีตำบล 
     หัวหน้างานโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 
 

(หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน..........ต่อ) 
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หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน   
๓. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  หัวหน้างานทัศนศึกษา   กรรมการ 
๔. นายชาญชัย   บุณยางกูร  หัวหน้างานคณะสี  กรรมการ 
๕. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย กรรมการ  
     หัวหน้างานโรงเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. นางกาญจนา  วิชาชัย  หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กรรมการ 
๗. นายสมัคร  มนตรี   หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่ผลงาน กรรมการ 
     หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
๘.  นางปราณี  เวียงเหล็ก  หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน กรรมการ 
     หัวหน้างานสวัสดิการและกองทุน 
๙. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน ์  หัวหน้างานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และDLTV กรรมการ 
๑๐.นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
     หัวหน้างานนักปฏิบัติการและบริการท่ัวไป 
     หัวหน้างานยานพาหนะ 
     หัวหน้างานชุมชนภาคีและเครือข่าย 

มีหน้าที่ 
๑. กำกับดูแลงานต่างๆในฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เป็นไปตามนโยบาย 
๒. พัฒนาและปรับปรุงงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไปให้ดียิ่งขึ้น 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

๕.๑ คณะกรรมการงานธุรการและงานสารบรรณ 
       ๑. นางกาญจนา  วิชาชัย       ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา  ครูธุรการ   กรรมการ 
มีหน้าที่  

๑. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารท่ัวไปเพื่อ
จัดสรรงบประมาณ 

๒. จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรท่ีจำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
        ๓. จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของฝ่ายบริการให้

เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
        ๔. โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของ 
งานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

๕.  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารท่ัวไปให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บ
คืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 

  ๖.  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารท่ัวไปเช่น บันทึกข้อความ  
แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำส่ัง 

๗. ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือ
อันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน 

(๘. จัดการประชุม วาระการประชุม  ..........ต่อ) 
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๘. จัดการประชุม วาระการประชุม  จดบันทึกและรายงานการประชุมบุคลากร 
๙. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสำนักงาน สมุดตรวจราชการ สมุดเย่ียม  สมุดนิเทศ  สมุดทะเบียน 

คำส่ัง  สมุดบันทึกข้อความเป็นต้น 
๑๐. การทำลายหนังสือราชการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
๑๑. ติดตามงานต่างๆเพื่อรายงานหรือดำเนินการให้ทันตามกำหนด 
๑๒.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี 
๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๒ คณะกรรมการงานอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และสาธารณูปโภค 
       ๑. นายสมัคร  มนตรี   ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๒. นายชาญชัย  บุณยางกูร  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓.  นายบัญญัติ  กมล  ช่างไม้ช้ัน ๔   กรรมการ 
       ๔. นายยรรยง  ศรีแก้ว  ช่างไม้ช้ัน ๔   กรรมการ 
       ๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. ดูแล  ซ่อมแซม อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำด่ืม, น้ำใช้) ภายในโรงเรียน 
และรักษาปรับปรุงให้ใช้ได้อยู่เสมอ 

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้ สวยงามร่มรื่น สะอาดอยู่เสมอ 
 ๓. ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆเช่น  โต๊ะ เก้าอี้  นักเรียน ฯลฯ 
ของทางโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและใช้ได้อยู่เสมอ 
 ๔. มอบหมายงานและควบคุมการทำงานของลูกจ้างประจำและนักการภารโรง 
 ๕. ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานท่ี ไฟฟ้า น้ำด่ืม น้ำใช้  
อุปกรณ์เครื่องมือส่ือสาร โทรศัพท์  โทรสาร 
 ๖. สำรวจและจัดทำงานพัฒนาเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ไฟฟ้า  น้ำด่ืม น้ำใช้ เครื่องมือส่ือสาร โทรศัพท์  
โทรสาร 
 ๗. ดูแล ควบคุมเกี่ยวกับการจัดหาน้ำด่ืม น้ำใช้ ของนักเรียนภายในโรงเรียน บ้านพักครู ห้องพกัครู  
ฯลฯ พร้อมท้ังระบบไฟฟ้าตามอาคารสถานท่ีต่างๆในโรงเรียน 
 ๘. จัดทำและดูแลระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ และสะอาดอยู่เสมอ 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย  

๕.๓ คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน 
       ๑.นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายสมัคร  มนตรี  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
       ๔. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
 
 

(๑. เป็นที่ปรึกษา..........ต่อ) 
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 ๑. เป็นท่ีปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมต่างๆของนักเรียน 
 ๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 ๓. ให้คำแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนกัเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรม
ตามเทศกาลต่างๆ  กิจกรรมการช่วยเหลืองานชุมชน กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน  ในนามของโรงเรียน   

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๔ คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานโรงเรียน 
      ๑. นายสมัคร   มนตรี  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๒. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา  ครูธุรการ   กรรมการ 
       ๔. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดสรร
งบประมาณ 
          ๒. ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหรือ
ภายนอกโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
          ๓. ให้ข่าวสาร  ข้อมูลต่าง  ๆ ของโรงเรียนแก่ส่ือมวลชน  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณ
และร่วมงานท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น เพื่อสรา้งความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนทางอนิเตอร์เน็ต 
 ๕. ให้การต้อนรับ   ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคลหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีมาติดต่อ หรือมาเย่ียมชมโรงเรียน 
 ๖. จัดทำวารสาร   จุลสาร  ข่าวสาร แผ่นพับ  เพื่อเผยแพร่ข่าวความเคล่ือนไหวตลอดท้ังความรู้และ
วิทยาการใหม่ ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
 ๗. ให้บริการการส่ือสารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้ 
บริการ 
         ๘. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคล่ือนไหว กิจกรรมของโรงเรียน  บุคลากร 
และนักเรียนท่ีได้รับรางวัล ทำความดี 
 ๙. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ 
        ๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพิธีกร   พิธีการในง่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกรหน้าเสาธง
ในวันท่ีมีการเข้าแถวที่สนาม   พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกร งานสัมพันธ์กับ
ชุมชนท่ีมาขอใช้บริการ 
        ๑๑. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้คำปรึกษา และดูแลการจัดรายการของ
คณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ์ 
        ๑๒.  ซ่อมแซมบำรุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย ให้บริการการใช้เครื่องเสียง
ตามจุดท่ีขอใช้บริการในงานกิจกรรมต่างๆ 
       ๑๓.  ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ 
         ๑๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๕.๕ คณะกรรมการงาน..........ต่อ) 
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๕.๕ คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๑. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๔. นายสมัคร  มนตรี  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๕.นายธวัชชัย  โคตรพันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   

๑. วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. พัฒนาและปรับปรุงงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. กำกับดูแล และปฏิบัติงานต่างๆ ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 
๕.๖ คณะกรรมการงานครูที่ปรึกษาและระดับชั้น 
       ๑. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน      กรรมการ 
       ๔. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้าที่ 

๑. ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนครูปรึกษารับเอกสารแบบติดตามการเข้าเรียนท่ี 
ฝ่ายวิชาการ  

๒. จัดต้ังหรือเลือกประธาน รองประธาน และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง  
ฝ่ายบริการประจำห้องเรียน พร้อมท้ังช้ีแจงหน้าท่ีและมอบหมายงาน 
 ๓. อบรม ช้ีแจง ตักเตือน กวดขันในเรื่องระเบียบวินัย เช่นการแต่งกาย ทรงผม รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ 
ให้ถูกระเบียบ และความประพฤติของนักเรียนในทุกๆด้าน 
 ๔. แนะนำเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นระเบียบ ประเพณีท่ีถือปฏิบัติในโรงเรียน เช่น การประกอบกิจกรรมหนา้
เสาธง กิจกรรมหลังเลิกเรียน การทำความเคารพ การรับประทานอาหาร การเก็บภาชนะหลังรับประทาน
อาหาร  ฯลฯ 

๕. รับทราบการมา ขาด มาสาย  และการหนีเรียน ของนักเรียนทุกวนั และการลา  ให้แนะนำ     
นักเรียนในการเขียนจดหมายลา ท้ังกรณีลากิจ ลาป่วย แล้วเก็บใบลาไว้ที่ครูประจำช้ัน 
 ๖. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมหลังเลิกเรียน กับนักเรียนท่ีปรึกษาทุกวัน และ     
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้ง 

๗. เข้าพบนักเรียนในช้ันท่ีรับผิดชอบในคาบเรียนโฮมรูม 
๘. ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการติดตาม ดูแลนักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
๙. ร่วมมือกับงานแนะแนวในการแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ีมีปัญหาในทุก ๆ ด้าน ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในช้ันท่ีรับผิดชอบเพื่อปรึกษาหารือกับผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ปัญหาร่วมกนั 
 

(๑๐. เสนอชื่อนักเรียนที่เห็นสมควร.....ต่อ) 
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 ๑๐. เสนอช่ือนักเรียนท่ีเห็นสมควรได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา อาหาร
กลางวัน ฯลฯ และมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ท่ีสมควรได้รับรางวัล จากทางโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ๑๑. ควบคุมดูแลนักเรียนในช้ันของตน เมื่อโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติงานพิเศษ ท้ังนอก
และในโรงเรียน 

๑๒. ครูท่ีปรึกษาจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในช้ันของตนท้ังภูมิหลังและปัจจุบัน 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๗ คณะกรรมการงานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
๑. นางสาวพิรพร  แสวงผล   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางมะยุรี  ศรีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพิศ บุตรดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นายชรินทร์  ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ติดตามนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบวินัย ของทางโรงเรียนท้ังภายในและภายนอก 
โรงเรียน 
 ๒. พิจารณาโทษนักเรียนท่ีกระทำผิดระเบียบวินัยของทางโรงเรียนตามความเหมาะสม เช่นตักเตือน 
ตัดคะแนนความประพฤติ ทำกิจกรรม ฯลฯ  โดยยึดระเบียบการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนเป็นแนวปฏิบัติ 
 ๓. ในกรณีท่ีพบว่านักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรงให้แจ้งรองผู้อำนวยการ เพื่อจะได้
ดำเนินการหาทางแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๘ คณะกรรมการงานพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
       ๑. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
       ๔. นายสมัคร  มนตรี  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๕. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนหรือโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๒. จัดทำแบบเก็บข้อมูลต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม 
 ๔. ทำหน้าท่ีจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนในช่วงท่ีเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 
 

(๕. ดำเนินการอบรมนักเรียน.............ต่อ) 
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๕. ดำเนินการอบรมนักเรียนในคาบเรียนกิจกรรมสวดมนต์ไหวัพระ 
๖. ติดต่อวิทยากรเพื่อให้การอบรมนักเรียนท้ังวิทยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๗. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการ

สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๙ คณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
        ๑. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการกรรมการ 
        ๒. นางสาวกุลนาถ ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายสมัคร  มนตรี  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
        ๔. นายอรรถพล บุตรดา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
        ๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานคณะกรรมการนักเรียน 
๒. ดำเนินการในการจัดทำโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและห้องเรียน 
๓. สนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
๔. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีละ ๑ ครั้ง 
๕. ส่งเสริม  ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ 

ในขอบข่ายท่ีเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
 ๗. ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ 

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๑๐ คณะกรรมการโรงเรียนสีขาวและยาเสพติด 
 ๑  นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายชาญชัย  บุณยางกูร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๕. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
        ๖. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ให้การอบรมนักเรียนในเรื่องโทษของยาเสพติด และการถูกล่อลวง  
๒. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนท่ีเสพยาเสพติด เพื่อให้ลด ละ เลิกเสพยาเสพติดโดย 

เด็ดขาด 
 ๓. นำนักเรียนท่ีสงสัยว่าจะติดยาเสพติดไปตรวจสุขภาพ 

๔. ประสาน และร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีเสพยาเสพติด 
 

(๕. ประสานงานกับหน่วยงานป้องกัน.....ต่อ) 
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๕. ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ถ้าเกิดการระบาดในรงเรียน 
๖. สอดส่องดูแลนักเรียนเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจำหน่ายหรือเสพ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๑๑ คณะกรรมการงานอนามัยและโภชนาการ 
        ๑. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมพร  จันทพันธ์   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกุลนาถ ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายสมัคร  มนตรี  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑.  ทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรร
งบประมาณ 

๒. จัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานอนามัย เช่น ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็นให้เพียงพอตามสภาพและ
ความจำเป็นของโรงเรียน 

๓. มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจำห้องพยาบาลและส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 

๔. จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ จูงใจให้ไปใช้บริการ 
๕. จัดทำระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล 
๖.  ปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย  ในขณะท่ีอยู่โรงเรียนและจัดส่งโรงพยาบาลใน

กรณีท่ีจำเป็น 
๗. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยและติดตามผลการรักษา 
๘. จัดทำบัตรสุขภาพ  รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรในโรงเรียน  

และตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 
๙. ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร  แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเช่น  ดูแลความสะอาด   

น้ำด่ืม น้ำใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 
๑๐. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีครู – อาจารย์ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน 
๑๑. ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพโดยการจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และป้ายนิเทศ 
๑๒. รวบรวมข้อมูลจัดทำสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 
๑๓.  จัดทำระเบียบการใช้โรงอาหาร 
๑๔. ดูแลความเป็นระเบียบ และความสะอาดตามหลักการสุขาภิบาลของโรงอาหาร 
๑๕. ควบคุมดูแลการจำหน่ายและตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
๑๖. ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้มาจำหน่ายสินค้าและนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
๑๗. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
๑๘. ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างสุขนิสัยท่ีดีให้แก่นักเรียน 
๑๙. จัดให้มีบุคลากรทำหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร และควบคุมการจำหน่ายสินค้า 
๒๐. ประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
๒๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

(๕.๑๒ คณะกรรมการงานชุมชนสัมพันธ์.................ต่อ) 
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๕.๑๒ คณะกรรมการงานชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย 
        ๑. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการฯ  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายสมัคร  มนตรี  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๔. นายอรรถพล  บุตรดา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
 ๑.  วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 
          ๒.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และบริการสาธารณะ 
          ๓.  ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานท่ี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
          ๔. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด
นิทรรศการ 
          ๕.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 
          ๖.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
          ๗. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนในด้าน 
อาคารสถานท่ี  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
          ๘.  รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 
          ๙.  ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
          ๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑๓ คณะกรรมการงานส่งเสริมกิจการสหกรณ์โรงเรียน 
 ๑. นางปราณี  เวียงเหล็ก  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ  
 ๔. นางกาญจนา  วิชาชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    
 ๑. จัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร   
 ๒. กำกับ  ดูแล  ตรวจสอบให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร   
 ๓. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพและอื่น ๆ แก่นักเรียน 
 ๔. รายงายผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 
 
 
 

(๕.๑๔ คณะกรรมการนักปฏิบัติการ.................ต่อ) 



- ๓๓ - 
 
๕.๑๔ คณะกรรมการนักปฏิบัติการและบริการทั่วไป 
        ๑  นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายบัญญัติ  กมล  ช่างไม้ช้ัน ๔   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายยรรยง  ศรีแก้ว  ช่างไม้ช้ัน ๔   กรรมการ 
        ๔. นายสมัคร มนตรี  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    
          ๑.  วางแผนปฏิบัติงาน กำหนดอัตรากำลัง  กำหนดขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของนักปฏิบัติการ 
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักปฏิบัติงาน 
         ๒.  นิเทศ ติดตาม กำกับ รายงานผลการปฏิบัติงานของนักการท่ีดูแล รักษาความสะอาด เรียบร้อยของ
อาคาร  ต่าง ๆ และบริเวณของโรงเรียน หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
         ๔.  ประเมินผลการดำเนินงานนักปฏิบัติการ  เสนอผลการพิจารณาความดีความชอบประจำปี 
         ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๕.๑๕ คณะกรรมการงานยานพาหนะ   
 ๑  นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายสมัคร  มนตรี   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายชรินทร์ ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
        ๔. นายธวัชชัย   โครตพันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    
       ๑. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา   บำรุงรักษา   การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
      ๒. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้ความรู้ พนักงานขับรถ   ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ
พาหนะแก่บุคลากร 
       ๓. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
       ๔. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให้คำแนะนำ 
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 
       ๕. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
       ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๕.๑๖ คณะกรรมการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑  นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวธวัลรัตน์ พิศมัย  ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๔. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
        ๕. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

(มีหน้าที่.....ต่อ) 



- ๓๔ – 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำแผนงานหรือโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธ  
๒. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม 

๔..ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๑๗ คณะกรรมการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 
 ๑   นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายชรินทร์  ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวธวัลรัตน์ พิศมัย  ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๕. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
        ๖. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนงานหรือโครงการของโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  
๒. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และจัดให้ครูและบุคลากร  ผู้ปกครองและนักเรียน สมัครเข้า 

เป็นสมาชิก ศีล ๕  
 ๓. ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม 

๔..ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

๕.๑๘ คณะกรรมการงานคณะสี 
 ๑  นายชาญชัย  บุญยางกูร  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายชรินทร์  ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายอรรถพล  บุตรดา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๔. ครูท่ีปรึกษาคณะสีทุกท่าน     กรรมการ 
 ๕. คณะกรรมการนักเรียนทุกท่าน     กรรมการ 
        ๖. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนงานหรือโครงการในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย  
๒. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และจัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน  

 ๓. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการนอกสถานศึกษา 
๔..ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 
 

 
(๕.๑๙ คณะกรรมการงานประเมินผล................ต่อ) 
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๕.๑๙ คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑   นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
        ๕. นายชรินทร์  ขันติวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนงานหรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และจัดพื้นท่ีให้ครูและนักเรียนรับผิดชอบ  

 ๓. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯพร้อมนำเสนอผลงาน 
๔..ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 

๕.๒๐ คณะกรรมการงานประเมินผลฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 ๑  นายกานต์  เวียงเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายสมัคร  มนตรี   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวพิรพร  แสวงผล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่มงานเสนอมาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลและแบบรายงานประเมินผลโครงการ 
 ๓. ติดตามผู้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม                                                                                   
พร้อมท้ังการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 ๔. สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เมื่อส้ินสุดโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๕. ติดตาม ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มฯ แล้วจัดทำเป็นรายงานเมื่อส้ินสุดแผน/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ  
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 
 

    ให้ผู้ท่ีได้รับคำส่ังแต่งต้ัง จงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ และเป็นผลดีต่อทาง 
ราชการทำงานด้วยความเสียสละ และมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามลำดับข้ัน เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
                  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี   ๑๒  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๓   

                         ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๗    เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

                      ( นายสัมพันธ์   ไทยสรวง ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร 


