
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
ในการปฏบิตัิงานโรงเรียนท่าแรศ่กึษา 

สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๒๓  
 
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

๑. สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา               ประธานกรรมการ 
๒. นายนุรักษ์ บุญร่วม รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงบประมาณและแผนงาน  รองประธาน 
3. นายประวัติ  คุณแสน รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มกิจการนักเรียน  กรรมการ 
4. นางชุติมา   ลายทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                  กรรมการ 
5. นางพรนิษา  ศิริบุรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
๖. นายวรพิศ  อินธิราช ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ 
 
บทบาทและหนา้ที ่
 ๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาน าไปขยายผลให้บุคลากรทุกกลุ่มทราบและถือปฏิบัติ 
 ๒. วางนโยบาย วางแผนบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 
 ๓. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนส่งเสริม
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีราชการ 
 ๔. แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้สามารถด าเนินงานตามนโยบายบรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
 ๕. อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อบ ารุงขวัญและก าลังใจ 
 ๖. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในโรงเรียน
และกลุ่มท่ีตนรับผิดชอบ (SAR) เมื่อส้ินปีการศึกษาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน ามาพัฒนางานให้ดีขึ้นใน
ปีถัดไป 
 ๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แนวคิด 
 งานวิชาการเป็นงานหลัก  หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕4๕  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2553 มุ่งให้กระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้
โดยอิสระคล่องตัว  รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  และการ
มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้ง
การจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

/ขอบข่าย…. 

กรรมการ 



๒ 
 
ขอบข่าย / ภารกิจ 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. งานจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๔. งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในหลักสูตร 
๕. งานทะเบียนนักเรียน  
๖. งานทะเบียนและวัดผล และเทียบโอนการศึกษา 
7. งานท่าแร่ศึกษาสานฝันปันโอกาส 
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
10.  งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑1. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑2. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑3. งานส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับศักยภาพผู้เรียน 
๑4. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการแก่บุคคล ชุมชน องค์กรท้องถิ่น เครือข่ายร่วม

พัฒนา 
๑5. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑6. งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑7. งานเด็กพิเศษและพิการเรียนร่วม 
๑8. งานดูแลพัฒนาระบบและพัฒนาข้อมูล สารสนเทศทางวิชาการ 
๑9. งานรับนักเรียน งานสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
20. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
21. งานธุรการ สารบรรณและเลขานุการกลุ่ม 
๒2. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกลุ่ม 
 

ขอบข่ายและสายการบังคับบัญชากลุ่มบริหารวิชาการ 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    

  นางชุติมา   ลายทอง   ครู อันดับ คศ.๒ 

 รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    

  นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์  ครู อันดับ คศ. ๑ 
 

๑. งานการจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่ม 
 

 นางชุติมา   ลายทอง   ครู อันดับ คศ.๒  
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่ม 
วิชาการเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

/๒. พิจารณา…. 



๓ 
 
  ๒. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
  ๓. ก ากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
  ๔. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
  ๕. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒. งานจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
 ๑. นางชุติมา   ลายทอง    ครู อันดับ คศ.๒   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร  ครู อันดับ คศ.1   เจ้าหน้าท่ี 
 ๓. นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ  ครู อันดับ คศ.1   เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  งานหลักสูตรมีหน้าท่ีควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานหลักสูตรให้ด าเนินไปด้วย 
ความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.  เป็นกรรมการบริหารงานวิชาการโดยต าแหน่ง 
  ๒.  ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา จุดประสงค์    
นโยบายของโรงเรียนและให้เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร 
  ๓.  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๔.  จัดท าการประเมินการใช้หลักสูตร  พร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนา 
  ๕.  ดูแลและรับผิดชอบการนิเทศบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 
  ๖.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.  ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับหลักสูตรแก่ครูผู้สอน 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.  นางมิตรทญา  เลณะสวัสด์ิ    ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า 
 ๒.  นายไสว   วะสาร      ครู อันดับ คศ.๓    เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร    ครู อันดับ คศ.1    เจ้าหน้าท่ี 
 ๔.  นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ   ครู อันดับ คศ.1    เจ้าหน้าท่ี 
 ๔.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ       เจ้าหน้าท่ี   
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยต าแหน่ง จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ให้ก ากับงานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการ มีความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ 
2. ศึกษา วิเคราะห์  คัดเลือกหนังสือแบบเรียนท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. จัดให้มีหนังสือแบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหัด   

/ใบงาน…. 



๔ 
 
ใบงานใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4. ตรวจสอบ  พิจารณาคุณภาพและคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
6. จัดให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
7. จัดให้มีการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  9. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
  10. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๑1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน 
สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ไว้ในทุกวิชา  

๑2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนท่ีทันสมัย 
เหมาะสมตามแผนการจัดการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
  ๑3.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  
และบุคคลในชุมชนทุกกลุ่มน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  ๑4.  ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพื่อเป็นผู้น า 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น  
  ๑5.  ด าเนินการจัดสอนซ่อมเสริมในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  ๑6.  จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑7.  จัดหา ใช้และบ ารุงรักษาส่ือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้พร้อมใช้และเพียงพอ 
  ๑8.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมงและควบคุมให้มีการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู ้

๑9. วางแผน จัดท าตารางสอนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ และคณะกรรมการ 
บริหารงานวิชาการ พร้อมมอบนักเรียนและครู ก่อนเปิดภาคเรียน 

20.  จัดให้มีค าส่ังปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนในแต่ละภาคเรียน เพื่อเสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษาลงนามอนุมัติ 
  ๒1.  จัดครูเข้าสอนประจ ารายวิชาและด าเนินการจัดสอนแทนในกรณีครูประจ าวิชาไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีเช่น ไปราชการ หรือลา หรือมีงานเร่งด่วนท่ีต้องท าในห้วงเวลาท่ีสอน 

๒2. รับผิดชอบการฝึกงานของนักศึกษาท่ีมาฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาต้นสังกัด 
 

/๔. งานส่งเสริม…. 



๕ 
 
๔. งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในหลักสูตร 
  ๑. นางชุติมา   ลายทอง      ครู อันดับ คศ.๒   หัวหน้า 
  2. นางสาวน้ าผ้ึง  เสนดี     ครู อันดับ คศ.2    เจ้าหน้าท่ี 
  3. นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร    ครู อันดับ คศ.1   เจ้าหน้าท่ี 
  4. นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ             ครู อันดับ คศ.1            เจ้าหน้าท่ี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญตาม

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
   ๒. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
๓. จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 
๔. จัดท าค าอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  ประเมินผลงานและปรับปรุง 
๕. ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติการใช้หลักสูตร  

  ๖. จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
  ๗. จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  
มีความรู้และคุณธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการมีงานท า  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๘. จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
๙. จัดให้มีสาระวิชาท่ีลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศิลปะดนตรี  

นาฏศิลป์  กีฬา  การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ  ผู้บกพร่องพิการและการศึกษาทางเลือกตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

๑๐. จัดให้มีสาระวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน  สังคมและสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 

๑๑. จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมอื่น ๆ  ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเปูาหมายพิเศษ 

๑๒.  ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑๓.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษารับทราบ 

๑๔. จัดท าค าส่ังคณะกรรมการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๕. จัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาท่ีนักเรียนเรียนในแต่ละภาคเรียนร่วมกับงานทะเบียนนักเรียน 
๑๖. จัดท ารายงาน  สารสนเทศ ท่ีเกี่ยวกับงานหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อรายงานเสนอ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๗. ก าหนดแผนการเรียนให้เหมาะสมตามสภาพและให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ผู้ปกครองและสภาพท้องถิ่น  
๑๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

/๕. งานทะเบียน…. 



๖ 
 
๕. งานทะเบียนนักเรียน 
 ๑. นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร   ครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า/นายทะเบียน  
 2. นางสาวน้ าผ้ึง  เสนดี    ครู อันดับ คศ.2  เจ้าหน้าท่ี/ผู้ช่วยนาย 
 3. นางสาวปวีณา  บุตะลา           ครู อันดับ คศ.1  เจ้าหน้าท่ี/ผู้ช่วยนายทะเบียน 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. ด าเนินการกรอกประวัตินักเรียน ออกเลขประจ าตัวนักเรียน เก็บรักษาหลักฐานการมอบตัวนักเรียน 

และจ าหน่ายนักเรียนในทะเบียนนักเรียน 
  ๒. ด าเนินการขอแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนนักเรียน 

๓. ตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาตามท่ีหน่วยงานอื่นขอให้โรงเรียนด าเนินการ 
๔. จัดท ารายงานสถิตินักเรียนประจ าวัน 
๕. จัดท าแผนงานและโครงการส ามะโนผู้เรียนจัดท าส ามะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นท่ี

บริการตามท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
๖. ติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีออกกลางคันและจัดท าบัญชีแขวนลอยให้เป็นปัจจุบันร่วมกับ 

กลุ่มกิจการนักเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วย พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ๘. ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
  ๙. ด าเนินการรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประสานขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 

๑๐.ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการทาง 
การศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน และติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียน 

๑๑. เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
๑๒. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    

    

๖. งานทะเบียนวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 
 ๑. นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร   ครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า/นายทะเบียน  
 2. นางสาวน้ าผ้ึง  เสนดี    ครู อันดับ คศ.2  เจ้าหน้าท่ี/ผู้ช่วยนาย 
 3. นางสาวปวีณา  บุตะลา           ครู อันดับ คศ.1  เจ้าหน้าท่ี/ผู้ช่วยนายทะเบียน 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้อง 
กับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามล าดับ 

๒. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา (กรณีท่ี
กระทรวงศึกษาธิการอนญุาตให้สถานศึกษาจัดท าได้เอง เช่น ปพ.๔-๙) 
  ๓. จัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาท่ีนักเรียนเรียนในแต่ละภาคเรียนร่วมกับงานหลักสูตรฯ 

๔. ด าเนินการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนและเสนออนุมัติผลการเรียน 
๕. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๖. วิเคราะห์ข้อสอบ ควบคุมการสอบและประเมินผลการเรียนจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการ

วัดและประเมินผลการเรียน และจัดท าคลังข้อสอบ 

/๗. จัดระบบสารสนเทศ…. 



๗ 
 

๗. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ 
ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

๘. ด าเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินผลการเรียนในด้านต่างๆ ตัดสินผลการ
เรียนและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๙. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการการเทียบโอนผลการเรียนโดยแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน และ
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ พร้อมท้ังให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

๑๐.จัดท าระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุมและ
ด าเนินการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  

๑๑. เผยแพร่ระเบียบการวัดผลประเมินผล และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผล รวมท้ัง 
ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวัดผลและประเมินผล 

๑๒. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นท้ังใน
ระบบนอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

๑๓. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของงานวัดผล 
๑๔. ส่งเสริมทุกกลุ่มสาระในการจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล ของแต่ละรายวิชาโดยให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  

๑๕. จัดให้มีแบบพิมพ์ต่างๆท่ีจะใช้ในงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๑๖. ออกแบบและจัดท าแบบฟอร์ม การส่งงานเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล ของกลุ่มสาระฯและ 

ก าหนดปฏิทินการส่งเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
  ๑๗. ประสานงานครูประจ าวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูประจ าช้ัน เพื่อติดตามนักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้านผลการเรียนบกพร่องและการจบหลักสูตร 

 ๑๘. ด าเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ าของนักเรียนท่ีไม่จบหลักสูตร 
๑๙. จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายภาคและรายปี 
๒๐. ด าเนินการลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ส ารวจเวลาเรียน๘๐%ลงทะเบียนขอมีสิทธิ์สอบและ

เรียนซ้ า 
๒๑. รวบรวมและจัดท าสถิติผลการสอบ และรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒๒. ด าเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติผลการสอบในแต่ละภาคเรียน 
  ๒๓. จัดท าแบบค าร้องสอบแก้ตัว ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนด าเนินการ 
  ๒๔. ออกใบรับรองผลการเรียน  และระเบียนแสดงผลการเรียน 
  ๒๕. จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล O-NET , NT , GAT , PAT , PISA เป็นต้น 
  ๒๕. กรอกข้อมูลนักเรียน ผลการเรียนในโปรแกรม Student’ ๕๑ โปรแกรม  DMC SMISS  
SGS เป็นต้น 
  ๒๖. รายงานผลการจบหลักสูตรของนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒๗. ออกแบบ ปพ.๕ แนะน า ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบเวลาเรียน และตรวจทานความ
ถูกต้องของ ปพ.๕ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
.         ๒๘.ก าหนดการสอบ จัดท าตารางสอบให้สอดคล้องกับระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบให้กับกรรมการก ากับห้องสอบ 

/๒๙.ปฏิบัติหน้าท่ี…. 



๘ 
 
  ๒๙.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. งานท่าแร่ศึกษาสานฝันปันโอกาส 
     ๑. นางชุติมา  ลายทอง     ครู อันดับ คศ.๒      หัวหน้า 
     2. นางสาวน้ าผ้ึง  เสนดี     ครู อันดับ คศ.2      เจ้าหน้าท่ี 
     3. นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์    ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
     4. นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร   ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
     5. นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ   ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
     6. นางสาวปวีณา  บุตะลา    ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  วางแผนจัดเตรียม และประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับ  เครือข่ายผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามโครงการและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ท.ร.ศ สานฝัน  ปันโอกาส  รับสมัครนักเรียน 
เข้าร่วมโครงการพร้อมท้ังชักประวัตินักเรียน  ตารางนัดหมายการสอบ 
  3.  เทียบโอนผลการเรียนและท าแฟูมประวัตินักเรียน  รายงานผลการด าเนินงานทุกภาคเรียน 
  4.  วิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์เนื้อหา ให้ครบและสมบูรณ์ 
  5.  ออกข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีสอน  ตามธรรมชาติของวิชา  
  6.  ส่งข้อสอบกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ รับรองและพิจารณาการจบการศึกษาของนักเรียนใน
โครงการ 
 
8. งานนิเทศการศึกษา 
 ๑.  นางชุติมา   ลายทอง     ครู อันดับ คศ.๒      หัวหน้า  
 ๒.  นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์    ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ         เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าแผนงานและโครงการงานนิเทศการศึกษา 
  ๒.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  ๓.  สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจระบบการนิเทศการศึกษาให้กับครูผู้สอน 
  ๔. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศการศึกษา   สร้างเครื่องมือในการนิเทศ 
  ๕.  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
  ๖.  ก ากับ  ติดตามประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  ๗.  จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษา
อื่นๆหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๘.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

/9. งานพฒันาส่ือ …. 



๙ 
 
9. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.  นางมิตรทญา  เลณะสวัสด์ิ   ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 ๒.  นายอนุสรณ์   จันทร์คามค า  ครูอันดับ ค.ศ.๒      เจ้าหน้าท่ี 
 3.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ        เจ้าหน้าท่ี  
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

๑. วางแผนและด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๒.  สนับสนุนและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษามาใช้บริหารและพัฒนาการศึกษา 

๓.  จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๔.  ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๕.  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับ 

การจัดกระบวนการเรียนรู ้
๖. ประสานงานกับกลุ่มต่างๆของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 
๗. จัดให้มี และร่วมกันก าหนดนโยบาย  วางแผนในเรื่องการจัดหาจัดท าผลิตส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
๘. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

๙. พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐. ประกวดแข่งขันหรือมอบเกียรติบัตร หรือรางวัลการแข่งขันนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๑๑. นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา  การผลิต  การใช้และ
พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
10. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  นางมิตรทญา เลณะสวัสด์ิ   ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า  
 ๒.  นางรัตนากรณ์  รักษา   ครู อันดับ คศ.2    เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  นางประวิณ  ขาวประภา   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เจ้าหน้าท่ี 
 ๔.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ      เจ้าหน้าท่ี 
  

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

/๑. จัดให้มี…. 



๑๐ 
 

๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

๒. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  จัดให้มีห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน  
ห้องมัลติมีเดียห้องคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต   เป็นต้น 

๓. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น   ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ  
สถานศึกษาของตนเองเช่น  จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน  
ห้องสมุดสถาบันการศึกษา  พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  ๔.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้   ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
นิเทศ ก ากับติดตาม  ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๕. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เช่น ระบบ Libraryเป็นต้น 
๖. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุน 

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๗. จัดให้มีเอกสาร วารสาร หนังสือ และส่ิงพิมพ์อื่นๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และความบันเทิงโดยค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนจัดให้มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นให้เพียงพอต่อการเก็บรักษา บ ารุงเอกสาร ส่ิงตีพิมพ์ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้การได้ เสมอจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานกับ
หน่วยงานอื่นเพือ่ใช้ แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๘. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น  และชุมชนและหน่วยงานอื่น 
ในบริเวณใกล้เคียง 

๙. รวบรวมข้อมูลและจัดท าสถิติงานห้องสมุด 
  ๑๐. จัดให้มีการลงทะเบียนหนังสือ  เอกสารให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑๑. จัดท าบัตรสมาชิกห้องสมุด 

 ๑๒. จัดสถานท่ี สภาพแวดล้อมและการบริหารภายในห้องสมุดให้เกิดประโยชนตามความมุ่งหมาย
เป็นห้องสมุด 3 ดีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
  ๑๓. เขียนบัตรรายการหนังสือและก าหนดเลขบัตรหนังสือ  

 ๑๔.จัดระบบเก็บรักษาและการใช้ท่ีเหมาะสมแก่สภาพโดยค านึงถึงหลักวิชาและให้ความสะดวกแก่
ผู้ใช้  เป็นหลัก 

 ๑๕. ซ่อมแซมหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดี 
๑๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

  ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑1. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 นางชุติมา  ลายทอง  ครู อันดับ คศ.๒      หัวหน้า 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของนักเรียน  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

/๒. รวบรวม …. 



๑๑ 
 
  ๒. รวบรวม และเผยแพร่งานวิจัยจากภายนอก เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน  
  ๔. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
  ๕. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  ๖. ประสานงาน อ านวยความสะดวก สนับสนุนส่งเสริม และให้ความร่วมมือ งานด้านการวิจัย
นวัตกรรม การวัดผลการศึกษา และด้านอื่นๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา  
  ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑2. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๑.  นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์    ครู อันดับ คศ.๑  หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ   ครู อันดับ คศ.๑  เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ     เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
กฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของ
ชุมชน 

๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการ
สร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว  ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

๓. จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
  ๔. ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการกิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง 
ระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)  
หรือวงจร  PDCA 

๕. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน 
ให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๖. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

๗. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนและใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

๘. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัดของกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐.ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผน  และก ากับติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

/๑๑.ประสาน…. 



๑๒ 
 

๑๑.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑3. งานส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับศักยภาพผู้เรียน 
 ๑. นางชุติมา  ลายทอง    ครู อันดับ คศ.๒   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวดวงใจ ภารส าราญ   ครู อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าท่ี 
 ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ     เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. จัดประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ๒.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพให้กับนักเรียนตามความรู้
ความสามารถความถนัด  ความสนใจและศักยภาพของนักเรียน 
  ๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
  ๔.  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนหรือจัดนิทรรศการ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานและศักยภาพของตนเอง 
  ๕.  จัดให้มีกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบ O – NET  
  ๖.  จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๗.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑4. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการแก่บุคคล ชุมชน องค์กรท้องถ่ิน เครือข่าย 
ร่วมพัฒนา 
 ๑. นางชุติมา  ลายทอง    ครู อันดับ คศ.๒   หัวหน้า 
 ๒. นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม  ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 ๓. ว่าท่ี ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศ์สมศรี  ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
  

หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
 ๑. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นโดยท าหนังสือขอความร่วมมือจัดท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) ฯลฯ 
 ๒. ส่งเสริมประสานงานวิชาการกับชุมชน/องค์กรภายนอก แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์หน่วยงาน และสถานบันที่จัดการศึกษา 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑5. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.  นางชุติมา     ลายทอง         ครู อันดับ คศ.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 2.  นางขนิษฐา ศรีวรกุล   ครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์     
 3.  นางรุ่งอรุณ  ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  

/4.  นางสาวกรรณิกา…. 



๑๓ 
 
 4.  นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์ ครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
 5.  นายประวัติ   คุณแสน   ครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา  
 6.  นายนุรักษ์    บุญร่วม   ครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  
 7.  นางพรนิษา  ศิริบุรี    ครู อันดับ คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   
 8.   นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร ครู อันดับ คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
 9.   นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์   ครู อันดับ คศ.1 หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 10. นายวรพิศ  อินธิราช   ครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
 11. นางสาวปวีณา บุตะลา   ครู อันดับ คศ.1 หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา/บ าเพ็ญฯ ม.ปลาย 
 12. นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ ครู อันดับ คศ.1 หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา/บ าเพ็ญฯ ม.ต้น 
 ๑๓. นายไสว วะสาร            ครู อันดับ คศ.๓  เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 ๑๔. นางสาวปวีณา บุตะลา          ครู อันดับ คศ.1 เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษาและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. จัดครูรับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมท่ีมีลักษณะเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบ 
และจัดครูรับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน  
  ๓.  จัดท าโครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๔.  จัดท าแผนงาน และโครงการปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และส่ือนวัตกรรมตามสาระและหน่วย
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๗.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ 
ถนัดของผู้เรียน  การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม ท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม รวมท้ังการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจการเรียนการสอน 
  ๘.  จัดให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  ๙.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๐.  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๑.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดเรียนรู้ 
  ๑๒. จัดหา ใช้ และบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 
  ๑๓.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๑๔.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑6. งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 1.  นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร   ครู อนัดับ คศ.๑      หัวหน้า 
 2.  นางสาวปวีณา บุตะลา    ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

/๒. จัดท า…. 



๑๔ 
 

๒. จัดท าคู่มือนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๓. บริการให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการเพื่อจัดหางานและสถานท่ีฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 
๕. นิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน 
๖. ร่วมกับสถานประกอบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน 
๗. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในและภายนอกสถานศึกษา 
๙. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนทุกครั้ง ทุกงาน 
๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

๑7. งานเด็กพิเศษและพิการเรียนร่วม 
  นางรัตนากรณ์   รักษา    ครู อันดับ คศ.2     เจ้าหน้าท่ี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนท่ีเป็นเด็กพิการและเด็กพิเศษให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลถูกต้อง 
2. จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ และพิการเรียนรวม จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(Individualized  Education  Program : IEP ) 
3. รายงานข้อมูลนักเรียนเด็กพิเศษและพิการเรียนร่วมตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑8. งานดูแลพัฒนาระบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 
 ๑. นายอนุสรณ์ จันทร์คามค า    ครู อันดับ คศ.๒    หัวหน้า 
 ๒. นางณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร    ครู อันดับ คศ.๑    เจ้าหน้าท่ี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  วางแผนก าหนดแนวทางจัดท าโครงการ / กิจกรรม พัฒนางานสารสนเทศข้อมูลด้านบุคลากร

และสถานท่ี ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลส่ือและเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน 
๒.  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการภายใน

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษา 

และส่วนกลาง 
๔. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ  

และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
๕. น าเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์  

ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน                
๖. ประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอื่นเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และส่วนกลาง 
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
๘.ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  

/๑9. งานรับนักเรียน…. 



๑๕ 
 
๑9. งานรับนักเรียนและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 ๑.  นางณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร   ครู อันดับ คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒.   นางสาวปวีณา บุตะลา   ครู  อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. ประสานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมกับคณะท างานท้ังระดับโรงเรียนและระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
๔. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา 

ในการเข้าเรียน 
๕.  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กนักเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 

  ๖.  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดส ามะโนผู้เรียนท่ีเข้ารับบริการ 
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

๗.  จัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
๘.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
๙.  เสนอข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
 

20. งานแนะแนว และทุนการศึกษา  
 ๑. นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์  ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้า  
 ๒. ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันทุกระดับช้ัน 
  

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้
ชัดเจน 
  ๓. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
  ๕. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชน  บ้าน  ศาสนา
สถาน  ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
  ๖. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพ การหารายได้
ระหว่างเรียน 
  ๗. ให้ค าปรึกษาการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนประสานงานกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปในทางท่ีดี 
  ๘. จัดท าแบบส ารวจข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนท้ังท่ีก าลังเรียนอยู่และจบการศึกษาไปแล้ว 
เพื่อติดตามนักเรียนท้ังในเรื่องการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

/๙. จัดใหม้ี…. 



๑๖ 
 
  ๙. จัดให้มีแผนหรือโครงการแนะแนวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผล
การด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของงาน 
  ๑๐. จัดให้คณะกรรมการแนะแนว ประกอบด้วยครูแนะแนว และครูผู้อื่นท่ีช่วยงานแนะแนว 
  ๑๑. จัดให้มีหลักฐานหรือระเบียนสะสมนักเรียน ในระบบเอกสาร และระบบคอมพิวเตอร์  
ซึ่งสามารถน าไปใช้งานบริการด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
  ๑๒. จัดส่งครูแนะแนวไปให้การแนะแนวแก่นกัเรยีนโรงเรียนประถมศึกษาตามท่ีได้รับการขอมา   
  ๑๓. ประสานกับสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครู  เครือข่ายผู้ปกครอง และ 
ผู้อุปการคุณอื่น ในการจัดทุนสงเคราะห์นักเรียน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา และติดตาม
นักเรียนท่ีได้รับทุนจัดสรรทุนการศึกทุกประเภท  และเงินกู้ยืม กยศ. 
  ๑๔. ด าเนินการออกใบรับรองความประพฤตินักเรยีน 
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
21. งานธุรการ สารบรรณและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑. นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์     ครู  อันดับ คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ    ครู  อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าท่ี 
 ๓. นางสาวปวีณา บุตะลา   ครู  อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าท่ี  

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. รับหนังสือราชการจากสารบรรณกลางมอบผู้รับผิดชอบตามสายงานของกลุ่มหรือตามท่ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
๑. จัดท าทะเบียนเอกสาร  ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์กลุ่ม  และจัดแยกเอกสารหรือหนังสือราชกา 

เข้าแฟูมให้เป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณ 
  ๓. ต้อนรับ ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ   

๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงาน และเสนอซ่อมหรือซื้อวัสดุส านักงานในกลุ่ม 
๕. ติดตามแฟูมเสนอและประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงานต่อไป 
๖. จัดท าวาระการประชุมของกลุ่มส่งงานสารบรรณกลางเพื่อจัดเตรียมวาระการประชุม

ประจ าเดือน 
๗. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม 

  ๘. จัดท าแผนภูมิการบริหารงานติดประกาศ  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  ๙.  ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก 
  ๑๐. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ตลอดจนรู้และสามารถ 
อัดส าเนาเอกสารได้ 
  ๑๑. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม 
  ๑๒. จัดท าบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ท าสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจน 
สามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
  ๑๓. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ 
  ๑๔. ช่วยวางระเบียบต่าง ๆ และตรวจตราความเรียบร้อยของงานแทนนายจ้าง 
  ๑๕. เสนอหนังสือและส่งหนังสือท่ีส่ังการแล้วไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ 

/๑๖. ปฏิบัติงาน…. 



๑๗ 
 
  ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒2. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกลุ่ม 
 ๑. นางชุติมา  ลายทอง   ครู อันดับ คศ.๒      หัวหน้า 
 ๒. นางสาวปวีณา บุตะลา   ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
  

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑. ประชุมวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
      ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
      ๓. นิเทศติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรท่ีชัดเจน 
      ๔. ประสานงานในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
      ๕. จัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และทันต่อการใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. กลุ่มบริหารทั่วไป…. 



๑๘ 
 

๒. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

๑. นายวรพิศ อินธิราช ครู อันดับ คศ.๓ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน และรักษาการในต าแหน่ง ผอ.  
๒. นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
๓. นายไสว  วะสาร   ครู อันดับ คศ.๓   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
 
 

ขอบข่าย / ภารกิจ 
 

 ๑.  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
 ๒.  จัดท าแผนภูมิบริหารงานโรงเรียน ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน เกียรติประวัติ ผลงานดีเด่น วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ปรัชญา คติพจน์ กลยุทธ์ จุดเน้น ติดตามอาคารเรียน ห้องส านักงานกลุ่มให้เด่นชัดและเหมาะสม 
 ๓.  ก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน  จัดระบบงาน  ควบคุมงาน ประสานงาน  และติดตามประเมินผล
งานของกลุ่ม 
 ๔.  นิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีงานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรยีน งานประสานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและ
เครือข่ายโรงเรียน 
 ๖.  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ  และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพฒันางานและปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
ท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ 
 ๗.  ก ากับ ดูแลการจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน และภายในอาคารเรียนให้สะอาดร่ม
รื่นเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย 
 ๘.  ประสานงานท่ีเกี่ยวกับงานธุรการ งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่ม งานนักการภารโรง  สร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 
 ๙.  ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่ม เก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงาน 
 ๑๐. จัดห้องส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
 ๑๑. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไปหมวดหมู่และถูกต้องตามระเบียบ 
งานสารบรรณ 
 ๑๒.  ประสานงานกับกลุ่มต่าง  ๆ  ของโรงเรียน เพื่อให้การบริการท่ีดีแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรต่างๆ 
 ๑๓.  จัดท าเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 ๑๔.  ควบคุมดูแลงานวัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงานกลุ่ม ประสานการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 ๑๕.  ช่วยเหลือและประสานงานในการจัดท า รวบรวมแผนงาน  โครงการ และสรุปผลการด าเนินงาน  
โครงงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑๖.  จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่ม 
 ๑๗.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการ 
 ๑๘.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการ 

๑๙. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ลูกจ้างช่ัวคราว และประเมินผล  

โรงเรียนล าดับท่ี ๑ 
 

/๒๐.  ประสานงาน …. 



๑๙ 
 
 ๒๐.  ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อ
จัดท าระบบสารสนเทศ 
 ๒๑.  จัดท าเอกสารสรุปผลงานของกลุ่มบริหารทั่วไปและเผยแพร่ผลงาน 
 ๒๒.  ประเมินผล และรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๒๓.  เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า  
เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยต าแหน่ง 
 ๒๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสีเขียว โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

 
๑. งานท าแผนปฏิบัติการของกลุ่ม 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า  
 ๒.  นางรุ่งอรุณ  ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓    เจ้าหน้า 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่ม 
บริหารทั่วไปเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
  ๓. ก ากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
  ๔. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มต่าง ๆ เพื่อน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒. งานสารบรรณกลาง 
 ๑.   นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี     ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า  
 ๒.   นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย   ครูผู้ช่วย     เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางสาวอรทัย    เมืองแพน   ครูธุรการ    เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  วางแผนการด าเนินงานด้านธุรการของโรงเรียน 
๒.  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
๓.  จัดหาอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
๔.  ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบ Internet (e-Office) 
๕.  โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ 
๖.  เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
๗.  จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ 
๘.  จ าแนก แยกแยะหนังสือราชการน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อทราบหรือส่ังการ แล้วน าส่ง

กลุ่มต่างๆ 

/๙.  ตรวจทาน…. 



๒๐ 
 

๙.  ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามให้ครบถ้วน 
๑๐. ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือท่ีส่ังด าเนินการจากผู้อ านวยการโรงเรียนไปยังหน่วยงานหรือ

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
๑๑.  จัดท าบันทึกค าส่ังการท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายกลุ่มต่างๆ ให้ด าเนินการ และก ากับ

ติดตามงานจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้ทันตามก าหนด 
๑๒.  เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้อ านวยการโรงเรียน ท้ังภายในโรงเรียนและ

ภายนอกโรงเรียน 
๑๓.  ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 
๑๔.  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้อ านวยการ หรือหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างกัลยาณมิตร 
๑๕ . ประสานในการแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีอุปการคุณหรืออุปถัมภ์โรงเรียนในโอกาสต่างๆ  

ท่ีเหมาะสม 
๑๖.จัดให้มีหนังสือเวียน  สมุดค าส่ังโรงเรียน  และติดตามการลงช่ือรับทราบเรื่องต่างๆให้

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน    
  ๑๗.รับติดต่อและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการท้ังทางวาจา  ทางหนังสือและทาง
โทรศัพท์ 
  ๑๘.จัดท าทะเบียนรับ–จ่าย และรับผิดชอบเกี่ยวกับจดหมายลงทะเบียน  ธนาณัติและพัสดุภัณฑ์
ของโรงเรียน 

๑๙ . ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒๐.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานโภชนาการ และควบคุมดูแลโรงอาหาร/คุ้มครองผู้บริโภค 
 1.  นางขนิษฐา  ศรีวรกุล  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 2.  นางกุลธิดา  วงศรีลา   ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
        ๑.  จัดท าแผนพัฒนาโครงการ/งาน แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนองบประมาณ
สนับสนุน 
  ๒.  จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ  มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร  อุปกรณ์
เครื่องด่ืมเครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีสภาพการจัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม  
เช่น มีความสะอาด  ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม  มีโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับรับประทานอาหาร
ส าหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี  มีระบบการรักษาความสะอาดท่ีดีได้
มาตรฐาน 
  ๓.  ก าหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ าด่ืม  เช่นการแต่ง
กายสวมชุดกันเป้ือน  ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย  จาน  ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย  และก าหนดราคา
จ าหน่ายอาหาร คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด 
  ๔.  รับผิดชอบตรวจตรา  ดูแล  การจัดน้ าด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

/๕. วางแผน…. 



๒๑ 
 
  ๕. วางแผนและด าเนินการในการบริการอาหารในกรณีท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เช่น
งานเล้ียงสังสรรค์  งานต้อนรับผู้มาเยือน 
  ๖. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารท่ีกระท าผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียน
เพื่อเสนอกลุ่มผู้บริหาร 
  ๗.  จัดปูายนิเทศ  นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 
  ๘.  ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหาร 
  ๙.  มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
  ๑๐. ประเมินผลและติดตามผล  สรุปรายงานประจ าปี 
  ๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. งานระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา 
 ๑. นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.3    หัวหน้า 
 2.  นายอนุสรณ์   จันคามค า   ครู อันดับ คศ.๒    เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  นางพรนิษา  ศิริบุรี    ครู อันดับ คศ.2    เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นายยอดเพชร  ฮังกาสี   ครู อันดับ คศ.๑    เจ้าหน้าท่ี 
 5.  นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย  ครูผู้ช่วย      เจ้าหน้าท่ี 
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไปและ
โรงเรียน 
  ๒.  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริการเพื่อรวบรวมและ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
  ๓.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
  ๔.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้งานในกลุ่มได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานในกลุ่มต่อไป 
  ๕. รายงานสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของกลุ่ม 
  ๖. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
  ๗. หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ (ครุภัณฑ์) ในสถานศึกษา 
 ๑.  นายไสว  วะสาร      ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 ๒.  นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง   ครู อันดับ คศ.1   เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  นายจักกฤษ   เทบ ารุง    ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าท่ี 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ  แผนปฏิบัติราชการ  ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริการ 
จัดสรรงบประมาณ 

๒. จัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในงานโสตทัศนศึกษา  เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์  วัสดุครุภัณฑ์ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย 

/๓.  จัดท า…. 



๒๒ 
 

๓.  จัดท าทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
๔.  จัดห้องโสตฯ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 
๕.  จัดระเบียบการใช้ห้องโสตฯ และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
๖.  ซ่อมบ ารุง  รักษาโสตทัศนอุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
๗.  บันทึกกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายใน ภายนอกโรงเรียน 
๘.  สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
๙. อ านวยความสะดวกในการท่ีโรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๑๐.  จัดท าสถิติการใช้บริการ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
๑๑.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 ๑.  นายไสว  วะสาร     ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 2.  นางกุลธิดา  วงศรีลา    ครู อันดับ คศ.๓      เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง  ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นายจักกฤษ   เทบ ารุง   ครูอัตราจ้าง       เจ้าหน้าท่ี 
 5.  นายเฉลิมพล  แก้วกิ่ง    ช่างปูน ๔       เจ้าหน้าที 
 6.  นายสามัคคี   อุปรี    ลูกจ้างช่ัวคราว (นักการภารโรง)  เจ้าหน้าท่ี 
 7.  นางศรีสุวรรณ  พาพรมลิก   ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน)    เจ้าหน้าท่ี  
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  วางแผนการด าเนินงานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ

ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
๒.  ก าหนดแนวทางวางแผนบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน

โรงเรียน 
  ๓.  ส ารวจ ซ่อมบ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัยและสวยงาม รวมท้ังจัดเตรียมสาธารณูปโภคให้เพียงพอ ประหยัดและมีสภาพที่
ใช้ได้ 
  ๔.  จัดเตรียมห้องเรียน ห้องพิเศษ พร้อมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ให้พอเพียงและ
ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนเพื่อความพร้อมใช้เสมอ 
  ๕.  ควบคุม ดูแล ให้มีการรักษาความสะอาดของสถานท่ีสม่ าเสมอ 
  ๖.  จัดท าปูายนิเทศ ปูายสถานท่ี ส าหรับอาคารเรียนและสถานท่ีท่ีก าหนด 
  ๗.  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

๘.  ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้สวยงามและปลอดภัย  และเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

๙.  จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครูให้เพียงพอ จัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  และท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ให้เหมาะสม 

๑๐.  ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ
ให้บริการแก่บุคคลและองค์กรภายนอก 

๑๑.  เป็นท่ีปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน ด้านการบริหารอาคารสถานท่ี 

/๑๒.  จัดแบ่ง…. 



๒๓ 
 

๑๒.  จัดแบ่งหน้าท่ีการดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียนให้นักเรียน  ครูและ
บุคลากร  นักการภารโรง รับผิดชอบ 

๑๓.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้มอบหมาย 
 

๗. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓       หัวหน้า  
 ๒.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓       เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางกุลธิดา  วงศรีลา    ครู อันดับ คศ.๓       เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย  ครูผู้ช่วย 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  

ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
๒. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการแหล่งการ 

สนับสนุน เปูาหมาย เวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
๓. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ และด าเนินการตามแผน 
๔.ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
๑.  นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า  
๒.  นายอนุสรณ์   จันทร์คามค า  ครู อันดับ คศ.๒   เจ้าหน้าท่ี 
๓.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภัคจิรา วงศ์สมศรี ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
๔.  นายจักกฤษ   เทบ ารุง   ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าท่ี 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. วางแผนด้านงานอนุรักษ์ส่ิงล้อมโดยก าหนดงาน/โครงการ  งบประมาณเสนอผู้บริหารเพื่อ

จัดสรรงบประมาณ 
        ๒.  ก าหนดแนวปฏิบัติ และส่งเสริมให้ให้บุคลากร และนักเรียน เพื่อกระตุ้นจิตส านึกรัก 
ส่ิงแวดล้อมเน้นกระบวนการมีส่วนรว่มของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน 
        ๓. บูรณาการประเด็นท้องถิ่นเข้าสู่หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเช่ือมโยงประเด็นส่ิงแวดล้อมระดับท้องถิ่น เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ
และมลพิษการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการอนรุักษ์  ฟื้นฟูวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.  ส่งเสริมให้สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนคิดค้นนวัตกรรมในการจัดการและ การแก้ไข ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

๕.  วางแผนด้านงานกิจกรรมธนาคารขยะ โดยก าหนดงาน/โครงการ  งบประมาณเสนอผู้บริหาร
เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

/๖.  แต่งต้ัง…. 



๒๔ 
 

๖.  แต่งต้ังคณะกรรมการ ด าเนินการตามโครงการธนาคารขยะ จัดท าบัญชี สถิติข้อมูล และ
ตรวจสอบรายรับ - จ่าย ต่างๆของธนาคารขยะตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และ จัดท าประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
        ๗.  รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
        ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 1.  นางสาวรุ่งอรุณ  ถ าวาปี   ครู อันดับ คศ.๓       หัวหน้า 
 2.  นางสาวอรทัย  เมืองแพน   ครูธุรการ        เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  จัดท าค าส่ังเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนให้ครูและบุคลากร  นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าท่ีเวร

ยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการประจ าวันท้ังกลางวันและกลางคืน 
๒.  ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้ครูและบุคลากร  นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าท่ี 

เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการประจ าวันท้ังกลางวันและกลางคืน 
๓.  จัดท าแบบบันทึกและพรรณนางานพร้อมท้ังติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี

เวรรักษาการณ์ สรุปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนในตอนเช้าของวันถัดไป 
๔.  จัดอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกให้คูณครู และนักการภารโรง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม 
๕.  จัดหา ควบคุม ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา 
๖.  วางระบบการบริหารงานครูเวร และยามรักษาการณ์ โดยจัดระบบเตือนผู้ท่ีจะต้องปฏิบัติ

หน้าท่ีให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปูองกันการผิดพลาดและหลงลืม ถ้าผู้อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ต้อง
บันทึกขออนุญาตต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขอเปล่ียนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑  วัน 

๗.  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 
๘.  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ความปลอดภัย 
๙.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑๐.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา ศธจ. และหน่วยงานอื่น 
  นายวรพิศ  อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า  
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  วางแผนด้านงานบริการสาธารณะ และการประสานงานกับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓  ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยก าหนดงาน/โครงการ  
งบประมาณเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
        ๒.  ให้บริการกับหน่วยงาน ชุมชน บุคคลท่ีติดต่อราชการ และการประสานงานต่างๆ  
กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
        ๓. ตรวจสอบ รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
        ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/๑๑. งานประชาสัมพันธ…์. 



๒๕ 
 
๑๑. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๑.  นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม  ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า  
 ๒.  นายอนุสรณ์   จันคามค า   ครู อันดับ คศ.๒      เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  นางพรนิษา  ศิริบุรี    ครู อันดับ คศ.2      เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส   ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
 5.  นางสาวปวีนา  บุตะลา   ครู อันดับ คศ.๑      เจ้าหน้าท่ี 
 6.  นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย  ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 
 8.  นายจักรกฤษ   เทบ ารุง   ครูอัตราจ้าง       เจ้าหน้าท่ี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอกลุ่มบริหารเพื่อจัดสรร
งบประมาณ 
          ๒. ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
หรือภายนอกโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
          ๓.  ให้ข่าวสาร  ข้อมูลต่าง  ๆ ของโรงเรียนแก่ส่ือมวลชน  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่ือเสียง
เกียรติคุณและร่วมงานท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานอืน่ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 
  ๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนทางเวป็ไซด์  ยูทูป ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) ฯลฯ 
  ๕. ให้การต้อนรับ   ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคล
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมาติดต่อ หรือมาเย่ียมชมโรงเรียน 
  ๖. จัดท าเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค วารสาร   จุลสาร  ข่าวสาร แผ่นพับ  เพื่อเผยแพร่ข่าวความเคล่ือนไหว
ตลอดท้ังความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
  ๗. ให้บริการการส่ือสารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้ 
บริการ 
           ๘.  จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคล่ือนไหว กิจกรรมของโรงเรียน  
บุคลากร และนักเรียนท่ีได้รับรางวัล ท าความดี 
  ๙. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ 
          ๑๐.ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพิธีกร   พิธีการในง่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกรหน้า
เสาธงในวันท่ีมีการเข้าแถวที่สนาม   พิธีกรต้อนรบัผู้มาเย่ียมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกร  
งานสัมพันธ์กับชุมชนท่ีมาขอใช้บริการ 
          ๑๑. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้ค าปรึกษา และดูแลการจัดรายการของ
คณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ์ 
          ๑๒. ซ่อมแซมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย ให้บริการการใช้เครื่องเสียง
ตามจุดท่ีขอใช้บริการในงานกิจกรรมต่างๆ 
         ๑๓. ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ 
          ๑๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     
 
 
 
 

/๑๒.  งานสัมพันธ์ชุมชน …. 



๒๖ 
 
๑๒.  งานสัมพนัธ์ชุมชน กิจกรรมการกุศล และบริการสาธารณะ 
 ๑.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓       หัวหน้า 
 2.  นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย  ครูผู้ช่วย  
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ

สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 
๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ

โรงเรียนและบริการสาธารณะ 
๓. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานท่ี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
๔. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด

นิทรรศการ 
๕. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับ

ชุมชน 
๖. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ากองทุนโรงเรียน 
๘. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนใน

ด้าน อาคารสถานท่ี  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
๙.  รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
๑๐. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
๑๑. ประชุมสภาอภิบาลวัด 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. งานสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
 ๑.  นายวรพิศ อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓       หัวหน้า  
 2.  นางขนิษฐา  ศรีวรกุล   ครู อันดับ คศ.๓       เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นายอาภันตรา  แสงวงศ์   ครู อันดับ คศ.๓       เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นางรุ่งอรุณ  ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓       เจ้าหน้าท่ี 
 5.  นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย  ครูผู้ช่วย         เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. วางแผนด้านงานกิจกรรมอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม  ท่ีสัมพันธ์กับชุมชนได้แก่ งานลอยกระทง  

งานแห่ดาวคริสมาสต์  โดยก าหนดงาน/โครงการ  งบประมาณเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
๒. ด าเนินการตามโครงการกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
๓. ตรวจสอบ รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑4.  งานจัดระบบการบริหารและโครงสร้างองค์กร 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า  
 ๒.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 

/หน้าท่ี…. 



๒๗ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง ภาระกิจการด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพการศึกษา
ปัญหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา 
  ๒.  วางแผน ออกแบบ การจัดระบบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างาน 
และการบริหารงานของสถานศึกษา 
  ๓.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี 
และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  
  ๔.  ก าหนดเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากรด าเนินการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ โครงสร้าง ภารกิจ เทคโนโลยีและกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 
  ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
  ๖. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการจัดระบบบริหารและโครงสร้างองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ  
การพัฒนาองค์กร 
  ๗. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 
 

๑5. งานควบคุมภายใน 
 ๑.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย  ครูผู้ช่วย      เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน  
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง  
๓. ก าหนดมาตรฐานการปูองกันความเส่ียงในการด าเนินงาน ของโรงเรียน วางแผนการจัดระบบ

การควบคุมภายในโรงเรียน 
๔. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่ม ท ามาตรการปูองกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการ

ด าเนินงานตามภารกิจ  
๕. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผนดินก าหนด 

ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม  
๖. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  
๗. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

ทุกภาคเรียน  
  ๘. เป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลด าเนินการ 
 

๑6. งานคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า  
 ๒.  นางรุ่งอรุณ  ถ าวาปี    ครู  อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางกุลธิดา  วงศรีลา    ครู อันดับ คศ.๓      เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นางสาวปริศนา  วงศ์ค าสาย  ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 

/5.  นางสาวอรทัย  …. 



๒๘ 
 
 5.  นางสาวอรทัย  เมืองแพน   ครูธุรการ        เจ้าหน้าท่ี 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบก าหนด 
  ๒. ประสานและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประชุม และหรือร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  จัดท าวาระการประชุม  และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๓. ด าเนินการในส่วนท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ ฯลฯให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนด 
  ๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและเพื่อความมั่นใจในการท างาน 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑7. งานนักการภารโรงและลูกจ้างทั่วไป 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช   ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า  
 ๒.  นายไสว  วะสาร    ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางกุลธิดา  วงศรีลา   ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ดูแล  รับผิดชอบ  และบริหารจัดการเกี่ยวกับงานนักการภารโรงและลูกจ้างท่ัวไป 
  ๒. มอบหมายงาน  จัดท าปฏิทินงาน  และก ากับดูแลงานท่ีมอบหมาย 
  ๓. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นปกติและต่อเนื่อง 
  4. ปะเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจาณาเล่ือนเงินเดือนต่อ หรือยกเลิกสัญญาจ้างตามแต่กรณี 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

18.  งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา 
 ๑.  นายอนุสรณ์   จันคามค า   ครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า  

2.  นายจักกฤษ   เทบ ารุง    ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าท่ี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. วางแผนและรัยผิดชอบด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการโครงค่าย  
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต ๒๓ และ
สถานศึกษา ตลอดจนหน่อยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๒. รับผิดชอบโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ( Hi-Speed Internet ) และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท่ีโรงเรียนใช้บริการให้เกิดความเช่ือมโยงและเช่ือมต่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๓. รับ-ส่งข้อมูล โต้ตอบ ติดต่อส่ือสารกับหน่อยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เป็น
ปัจจุบันทันสมัยเกดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ๔. อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรทุกฝุาย/ งาน/ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนบุคลากรอื่นท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องเนื่องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างกัลยาณมิตร เกิด
สัมฤทธิผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

/๕. ควบคุม …. 



๒๙ 
 
  ๕. ควบคุม ก ากับ ดูแล ตลอดจนออกระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด มีความปลอดภัย และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ์
  ๖. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ระบบสารสนเทศ Website ของโรงเรียน 
ระบบ DLIT DLIV ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้น (Internet Center) ห้องเรียนอัจฉริยะ (ห้อง
สังคมศึกษา) ห้องเรียนประชารัฐ รวมท้ังห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องบริหาร ห้องบริการ ฯลฯ ท่ีใช้ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า 
  ๗. จัดหา จัดท าหรือเขียนโปรแกรมการใช้งาน เพื่อน ามาใช้พัฒนาระบบการบริการงานด้านต่างๆ 
ของสถานศึกษาให้ทันสมัยเกิดความคล่องตัว และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  ๘. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร 
 
๑9. งานสหกรณ์โรงเรียน 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช     ครู อันดับ คศ.๓       หัวหน้า  
 2.  นางกุลธิดา  วงศรีลา    ครู อันดับ คศ.๓       เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นายจักรกฤษ   เทบ ารุง    ครูอัตราจ้าง        เจ้าหน้าท่ี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  1. วางแผนและจัดท าแผนการด าเนินกิจการ  การขยาย การปรับปรุง พัฒนาการบริหาร และ
บริการร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนให้มีความทันสมัย  รองรับจ านวนผู้ใช้บริการได้เพิ่มข้ึน โดยการก าหนด
เปูาหมาย มาตรฐานการด าเนินงาน  แนวทาง การด าเนินงาน ระยะเวลา  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
  2.  ด าเนินการตามแผน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก  จัดหา  สนับสนุนทรัพยากร   ก ากับติดตาม
อย่างเป็นระบบ 
  3.  ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสหกรณ์  ตรวจสอบผลการด าเนิน
กิจการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  4.  สรุป และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการและมวลสมาชิก 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

20. งานธุรการและและเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป 
  นางสาวอรทัย   เมืองแพน   ครูธุรการ       เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. รับหนังสือจากสารบรรณกลาง  และมอบผู้รับผิดชอบตามสายงานของกลุ่มงานด าเนินการ 
  ๒. จัดให้มีหนังสือเวียนของกลุ่มงาน  และติดตามการลงช่ือรับทราบและโต้ตอบหนังสือราชการ 
  ๓. ท าทะเบียนเอกสารกลุ่มให้เป็นระบบ  จัดให้มีทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส านักงานเป็นปัจจุบัน
เพื่อมอบผู้รับผิดชอบต่อไป 
  ๔. ต้อนรับ  ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน  ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของส านักงาน 
  ๕. ติดตามแฟูมเสนอท่ีสารบรรณกลาง  จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุมและรายงานการ
ประชุมกลุ่ม 
  ๖. ประสานขอวาระการประชุมจากกลุ่มต่างๆเพื่อจัดท าวาระการประชุม  จดบันทึกการประชุม
และจัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือน 

/๒.  ก าหนด…. 

ต่อไป 



๓๐ 
 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

21.  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกลุ่ม 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า  
 ๒.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  การจัดระบบการบริหาร ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มี

ประสิทธิภาพ 
  ๒.  ก าหนดเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในกลุ่มงาน 
  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ  ๆ  อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
 ๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

/๓. กลุ่ม…. 



๓๑ 
 
1.  นางพรนิษา  ศิริบุรี   ครู อันดับ คศ.๑      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง    ครู อันดับ คศ.๓      รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

หน้าที่และภาระงาน 
 ๑.  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒.  ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๓.  วางแผนด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน หาวิธีปรับปรุงระบบการบังคับบัญชาหรือการ

ปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๔.  ควบคุมดูแลงานการจัดระบบเก็บหนังสือราชการของกลุ่มบริหารบุคคลได้เป็นหมวดหมู่

และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๕.  จัดปูายนิเทศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 ๖.  ประสานงานกับหัวหน้างานในกลุ่ม เก็บหลักฐาน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดท าสารสนเทศ

ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๗.  จัดประชุมบุคลากรในกลุ่ม 
 ๘.  จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๙.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติ

การ 
 ๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑๑. เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู พนักงานราชการ และ

ลูกจ้างประจ า เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยต าแหน่ง 
 ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี ครูดีไม่มี

อบายมุข เป็นต้น 
 

๑. งานจัดท าแผนปฏบิัติการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.  นางพรนิษา  ศิริบุรี     ครู อันดับ คศ.2     หัวหน้า 
 2.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล 
  ๒. พิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน และการปฏิรูปการศึกษา 
  ๓. ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 

๒. งานพัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
 1.  นางพรนิษา  ศิริบุรี     ครู อันดับ คศ.2     หัวหน้า /๒. งานพฒันา…. 



๓๒ 
 
 2.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าแผนงาน และโครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ขององค์กร (Organization Development:OD) 
  ๒.  จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
  ๓.  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ก่อนเล่ือนต าแหน่ง (มาตรา ๘๐)  และกรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
  ๔.  จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร สรุปผลการปฏิบัติงานและ
รายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 1.  นางพรนิษา  ศิริบุรี     ครู อันดับ คศ.2     หัวหน้า 
 2.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
  ๒.  การก าหนดต าแหน่ง 
  ๓.  การขอเล่ือนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๔. งานสรรหา และบรรจุแต่งต้ัง 
 ๑.  นางพรนิษา  ศิริบุรี    ครู อันดับ คศ.2      หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง  ครู อันดับ คศ.๓      เจ้าหน้าท่ี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. สรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ หรือข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในกรณีท่ีโรงเรียนได้รับมอบอ านาจ 
  ๒.  การจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 
  ๓.  การแต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔.  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  ๕.  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  
การแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน 
  ๖. งานสรรหา และเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๗.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๕.  งานนิเทศก ากับติดตามและส่งเสริม PLC การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู 
/๘.  ปฏิบัติงาน.... 



๓๓ 
 
 ว่าท่ี ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา วงศ์สมศรี ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  1. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน PLC และ Logbook เกณฑ์มีและเล่ือนวิทย
ฐานะตามหนังสือ ว.21/2560 และพัฒนาครูตามหนังสือ ว.22/2560 ของ กคศ.ก าหนด 
  2.  จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการด าเนินการ PLC และ Logbook รายบุคคล หรือรายกลุ่มเป็นราย
สัปดาห์ 
  3.  รายงาน Logbook รายเดือน 
  4. จัดท ารายงานข้อมูล  Logbook  Teacher ต่อผู้บริหารจัดรวบรวมเพื่อให้สถานศึกษารับรอง
เป็นรายภาคเรียน 
  5. ให้ค าปรึกษาหารือกรณีมีปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6.  งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และการเลื่อนเงินเดือน 
 1.  นางพรนิษา  ศิริบุรี     ครู อันดับ คศ.2     หัวหน้า 
 2.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  1. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.  จัดท าแบบประเมิน (ใบให้คะแนนการประเมิน) ส าหรับทุกกลุ่มงาน 
  3.  ร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและอัตราก าลังร่มกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 
  5. ประสานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยละทันเวลา 
  6. จัดท าปฏิทินการประเมินเทียบกับปฏิทินการเล่ือนเงินเดือนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 
  7. จัดท าบัญชีการเล่ือนเงินเดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้องน าส่งและตรวจสอบร่วมกับสกวิทยาเขต
สกลราช 
  8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
7. งานวินัย และการรักษาวินัย 
 นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า 
 

/7. งานวินัย.... 



๓๔ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าแผนงาน และโครงการงานวนิัยและการรักษาวินัย 
  ๒.  การด าเนินการทางวินัยกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์ 
การร้องทุกข์ การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัยการออกราชการให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  ๓.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

8. งานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และขอมีหรือต่ออายใุบประกอบวิชาชีพครู 
 1.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า 
 2.  นายจักรกฤษ   เทบ ารุง    ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าท่ี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๒. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๓. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๔. ด าเนินการให้มีการประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๕. ด าเนินงานขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

9. งานบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา และการไปราชการ 
 1. นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า 
 2. นายจักกฤษ   เทบ ารุง  ครูอัตราจ้าง     เจ้าหน้าท่ี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. จัดให้มีบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  ๒. ตรวจสอบ และบันทึกสรุปจ านวนบุคลากรในบัญชีลงเวลา 
  ๓. จัดท าแบบใบลา ด าเนินการเกี่ยวกับการลา  จัดท าทะเบียนวันลา และ ข้อมูลวันลาของ
บุคลากร 
  ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับค าส่ังไปราชการของบุคลกร พร้อมท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการไป
ราชการ 
  ๕. รายงานสถิติวันลา 
  ๖. งานอื่นๆ ในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๘. งานธุรการ และบริหารจัดการส านักงานกลุ่ม 
 1.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 2.  นายจักกฤษ   เทบ ารุง    ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าท่ี 

/๘. งานธุรการ …. 



๓๕ 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. รับหนังสือราชการจากสารบรรณกลาง มอบผู้รับผิดชอบตามสายงานของกลุ่มหรือตามท่ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
  ๒. จัดท าทะเบียนเอกสาร  ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์กลุ่ม  และจัดแยกเอกสารหรือหนังสือราชการ
เข้าแฟูมให้เป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณ 
  ๓. ต้อนรับ ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ   
  ๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงาน และเสนอซ่อมหรือซื้อวัสดุส านักงานในกลุ่ม 
  ๕. ติดตามแฟูมเสนอและประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงานต่อไป 
  ๖. จัดท าวาระการประชุมของกลุ่มส่งงานสารบรรณกลาง เพื่อจัดเตรียมวาระการประชุม
ประจ าเดือน  
  ๗. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม 
  ๘. จัดท าแผนภูมิการบริหารงาน ติดประกาศ  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  ๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของกลุ่ม 
 1.  นางพรนิษา  ศิริบุรี     ครู อันดับ คศ.1    หัวหน้า 
 2.  นางสาวพิชญาภา อินธิแสง   ครู อันดับ คศ.๓    เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. นิเทศ และให้การปรึกษาในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของบุคลกรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  ๒. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของบุคลกรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๔. กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 

    ๑.  นายนุรักษ์  บุญร่วม     ครู อันดับ คศ.๓ รก.รอง ผอ. กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
          และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนล าดับท่ี 3 

/๔. ฝ่ายงบประมาณ…. 



๓๖ 
 
    ๒.  นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
    ๓.  นางรัตนากรณ์  รักษา        ครู อันดับ คศ.2   รองหัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 

 บทบาทและหนา้ที่   
   ๑.  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณและแผนงานของ
โรงเรียน 

 ๒.  ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลงานกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

 ๓.  นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของราชการ  นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 ๔.  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุ่มงบประมาณและ
แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.  ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงานและจัดท าสารสนเทศกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖.  ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงนิ-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย 
 ๗.  ประสานงานเกี่ยวกับจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 ๘.  ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย 
 ๙.  ประสานงานกับงานส านักงานผู้อ านวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและ

เครือข่ายโรงเรียน 
 ๑๐.  บริหารงาน วางแผน ก ากับ และติดตามผลของกลุ่ม 
 ๑๑.  ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 ๑๒. จัดท าแผนการจัดท าข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ 
 ๑๓.  ประสานทุกกลุ่มและงานต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัด 
 ๑๔.  ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ี

ก าหนด 
 ๑๕.  จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่ม 
 ๑๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการของกลุ่มตามแผนปฏิบัติการ 
 ๑๗.  รวบรวมและจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑๘.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๑๙.  เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู พนักงานราชการ และ

ลูกจ้างประจ าเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยต าแหน่ง 
 ๒๐.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนช่อสะอาด 

โรงเรียนสุจริต ฯลฯ 
 

 

๑. งานจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   1.  นายนุรักษ์  บุญร่วม    ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 ๒. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส   ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 

/๑. งานจัดท า…. 



๓๗ 
 

 3.  นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา  ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  จัดท ารายละเอียดแผนงานงบประมาณ  แผนงาน  งานโครงการ  ให้มีความเช่ือมโยงกับ

ผลผลิตและผลลัพธ์  ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา  พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ
ของแผนงาน  งาน  โครงการ  เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  หลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

๒.  จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง  (Medium  Term 
ExpenditureFramework  :  MTEF)  โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา  เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตท่ีต้องการ 
ด าเนินการใน ๓  ปี  ข้างหน้า  พร้อมกับการปรับแผนงาน  งาน  โครงการ  และกิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
  ๓.  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา  และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง  
(MTEF)  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

 ๔.  จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต  (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน)  ของสถานศึกษาท่ีจะต้อง 
ท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ  โดยมีเปูาหมายการให้บริการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
                             

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

 นายนุรักษ์  บุญร่วม  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี 

เกี่ยวข้อง 
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT)   

และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
๓.  ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ  (Mission) และเปูาประสงค์ (Corporate Objective)   

ของสถานศึกษา 
๔.  ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ก าหนดผลผลิต ( Outputs )  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) และ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ( Key  Performance  Indicators  :  KPIs )   โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
  ๕.  ก าหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ   คุณภาพ   และผลลัพธ์ท่ี
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถาบันที่จะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๖.  จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงงาน  และกิจกรรมหลัก 
๗.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๘.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน  และผู้ทีเกี่ยวข้อง 

 

๓.  จัดท าแผนปฏบิัติการของกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 ๑.  นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 ๒. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส   ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 

/๓.  จัดท า…. 



๓๘ 
 
 ๓.  นายยอดเพชร  ฮังกาสี   ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา  ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑.  จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  โดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส  เป็นงบบุคลากร  งบอุดหนนุ  งบ
ลงทุน  (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์  และค่าก่อสร้าง)  และงบด าเนินการ  (ตามนโยบายพิเศษ) 
  ๒.  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต 
พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 
  ๓.  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภท  และรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 
 

๔. งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 1. นายนุรักษ์  บุญร่วม    ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 ๒. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส   ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 
 ๓. นายยอดเพชร  ฮังกาสี   ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เมื่อได้รับงบประมาณ 
๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผ่านเขต

พื้นท่ีการศึกษา  แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี 
การศึกษาแจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และ
ตามแผนงาน  งาน  โครงการของสถานศึกษา  เพื่อจัดล าดับความส าคัญ  และก าหนด  งบประมาณ  
ทรัพยากรของแต่ละสายงาน  งาน  โครงการ  ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ  และวงเงิน
นอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

๕.  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง  (MTEF)  ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี
ได้รับ   

๖.  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งระบุแผนงาน  งาน  โครงการท่ี 
สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ  และวงเงนินอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

๗.  จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา  และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๘.  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๙.  แจ้งจัดสรรวงเงิน  และจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

๕. งานจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 1. นายนุรักษ์   บุญร่วม    ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า /๕. งานจัดสรร…. 



๓๙ 
 
 ๒. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส   ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา  ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ เสนอของบประมาณในแต่ละโครงการ 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด อยา่ง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖.  งานรับ จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 
นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า      
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่งเงิน  การโอนเงิน 
การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอน  และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

๗. งานจัดท าบัญชีและรายงานงบการเงิน 
 1. นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 ๒. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส   ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 
 3. นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา   ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 

 ๗.๑ การจัดท าบัญชีการเงิน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑. ต้ังยอดบัญชีก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณก่อน แล้วตั้งยอดเปิดบัญชีปีงบประมาณปัจจุบัน 
    2. บันทึกบัญชีประจ าวัน  ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ  การรับรายได้จากการขาย
สินค้า หรือการให้บริการ  การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม 
การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ  เงินทดรองจ่าย  เงินมัดจ า  และค่าปรับ  รายได้จากเงินกู้ของรัฐ  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงนิบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน  การถอนเงินรายได้แผ่นดิน   
การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน 
   3.  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับ  หรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยก
ประเภทเงินสด  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  ส าหรับรายการอื่น  และรายการในสมุดรายวันท่ัวไป
ให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท  ณ  วันท าการสุดท้ายของเดือน 
   4.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด  และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน   
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย  และทะเบียน 
   5.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนข้อความผิด หรือตัวเลขผิด  
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความ  หรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือ
ย่อก ากับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความ  หรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 
       ๗.๒  การจัดท ารายงานทางการเงิน  และงบการเงิน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

๑.  จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และ/๗.๒  การจัดท า…. 



๔๐ 
 
กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี  ๑๕  ของเดือนถัดไป  โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน  รายงานรายได้  และ
ค่าใช้จ่าย  รายงานเงนิประจ างวด 

๒.  จัดท ารายงานประจ าปี  โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงนิ  จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจัดส่งรายงานประจ าปี
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ จัดส่งส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  และกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

๗.๓  การจัดท า  และจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

จัดท า  และจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด  หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 

 

๘.  ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานการเงินและการบัญชี 
 ๑.  นายนุรักษ์  บุญร่วม     ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า 
 ๒.  นายวรพิศ  อินธิราช     ครู อันดับ คศ.๓    เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  นายประวัติ   คุณแสน    ครู อันดับ คศ.๓    เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  ๒.  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  ๓.  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตาม  และปูองกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมี            
 ความเส่ียงสูง 
  ๔.  ประสานแผน  และด าเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ   
 ติดตามของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 

๕.  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศ  พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้     
การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

๖.  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๗.  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้  และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๙.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑. นายนุรักษ์  บุญร่วม    ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 2. นางรัตนากรณ์  รักษา    ครู อันดับ คศ.2   เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นายยอดเพชร  ฮังกาสี   ครูผู้ช่วย     เจ้าหน้าท่ี 
   
 

      ๙.๑ การจัดหาพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
              ๑.  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  โครงการ  ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  เพื่อ/๙.๑ การจัดหาพัสดุ…. 



๔๑ 
 
ตรวจดูกิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนด
ตามมาตรฐานกลาง 
              ๒.  จัดท าแผนระยะปานกลาง  และจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเอง  และท่ีร่วมมือ
กับสถานศึกษา  หรือหน่วยงานอืน่จัดหา 
       ๙.๒  การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซ้ือจัดจ้าง 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ี
เป็นแบบมาตรฐาน 

 ๒.  ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  หรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ  
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๓.  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์  คุณลักษณะเฉพาะ  
ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดท า
สัญญา  และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
       ๙.๓  การควบคุม  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒.  ก าหนดระเบียบ  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการใช้ทรัพย์สิน 
 ๓.  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ   

และแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
 ๔.  ตรวจสอบสภาพ  และบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมท้ังก่อน  และหลังการใช้งาน  ส าหรับ  

ทรัพย์สินท่ีมีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณา  และท าการจ าหน่าย หรือขอรื้อ
ถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
     ๙.๔ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  ต้ังคณะกรรมการ  หรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์  ท่ีดิน  อาคาร  และส่ิงก่อสร้าง 
ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
            ๒.  จ าหน่าย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพ  หรือ
ไม่ได้  ใช้ประโยชน์ 
            ๓.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ท้ังท่ีซื้อ  หรือจัดหาจาก
เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนท่ีได้รับจากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้  โดย
บันทึกทะเบียนคุมราคา  วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 
             ๔.  จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน  อาคาร  และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ  
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์  หรือส านักธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  
และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
             ๕.  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียน 
คุมสินทรัพย์ก็ได้  ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
             ๖.  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

/คุมสินทรัพย์…. 



๔๒ 
 
      ๙.๕  การจัดหาพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  โครงการ  ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  เพื่อ
ตรวจดูกิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนด
ตามมาตรฐานกลาง 
            ๒.  จัดท าแผนระยะปานกลาง  และจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเอง  และท่ีร่วมมือ
กับสถานศึกษา  หรือหน่วยงานอืน่จัดหา 
       ๙.๖  การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซ้ือจัดจ้าง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ี 
เป็นแบบมาตรฐาน 

 ๒.  ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  หรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ  
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๓.  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์  คุณลักษณะเฉพาะ  
ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดท า
สัญญา  และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
      ๙.๗  การควบคุม  บ ารุงรักษา  และจ าหนา่ยพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
   ๒.  ก าหนดระเบียบ  และแนวปฏิบัติเกี่ยวดับการใช้ทรัพย์สิน 
   ๓.  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ   
และแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
   ๔. ตรวจสอบสภาพ  และบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมท้ังก่อน  และหลังการใช้งาน   
ส าหรับทรัพย์สินท่ีมีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณา  และท าการจ าหน่าย    
หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
 

๑๐.  งานเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
 1. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส   ครู อันดับ คศ.1      หัวหน้า 
 2. นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา   ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. จัดท าแบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
๒. ตรวจสอบเอกสารเบิกเงิน และน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ 
๓. ส่งเอกสารเบิกเงินไปยังหน่วยเบิก 

 
 
 
 

๑๑. งานประกันอุบัติเหตุ 
 1. นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร   ครูอันดับ คศ.3      หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส  ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 

/๑๑. งานประกนั…. 



๔๓ 
 
 3.  นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา  ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าทะเบียนนักเรียนท่ีท าประกันอุบัติเหตุ 
  ๒.  ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุ เพื่อเบิกค่าทดแทนอุบัติเหตุจากบริษัทประกัน 
  ๓.  ประสานงานกับบริษัทประกันในการเบิกจ่ายเงิน 
 

๑๒. งานธุรการและงานเลขานุการกลุ่ม 
 1. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส  ครู อันดับ คศ.1      หัวหน้า 
 2. นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา   ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. รับหนังสือราชการจากสารบรรณกลางลงทะเบียนรับหนังสือราชการและมอบผู้รับผิดชอบตาม
สายงานของกลุ่มหรือตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
  ๒. จัดท าทะเบียนเอกสาร  ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์กลุ่ม  และจัดแยกเอกสารหรือหนังสือราชการ
เข้าแฟูมให้เป็นระบบ 
  ๓. ต้อนรับ ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ   

๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงาน และเสนอซ่อมหรือซื้อวัสดุส านักงานในกลุ่ม 
๕. ติดตามแฟูมเสนอและประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงานต่อไป 
๖. จัดท าวาระการประชุมประจ าเดือนส่งสารบรรณกลาง   
๗. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของกลุ่ม 

  ๘. จัดท าแผนภูมิการบริหารงานติดประกาศ  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  ๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. งานกองทุนพัฒนาโรงเรียน 
 ๑.  นายวรพิศ  อินธิราช    ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 2.  นายนุรักษ์  บุญร่วม    ครู อันดับ คศ.๓      เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓      เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู อันดับ คศ.๓      เจ้าหน้าท่ี 
 5.  นางรัตนากรณ์    รักษา   ครู อันดับ คศ.2      เจ้าหน้าท่ี 
 6.  นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส      ครู อันดับ คศ.1      เจ้าหน้าท่ี 
 7. นางสาวพัชรินทร์   กัสนุกา   ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ดูแลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาโรงเรียน 
  ๒. จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๓.  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

๑๔. งานนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลงานของกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 1.  นายนุรักษ์  บุญร่วม    ครู อันดับ คศ.๓      หัวหน้า 
 2.  นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู อันดับ คศ.๓      เจ้าหน้าท่ี 

/๑๔. งานนิเทศ…. 



๔๔ 
 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  การจัดระบบการบริหาร ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารกลุ่มงบประมาณ

และแผนงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒.  ก าหนดเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในกลุ่มงาน 
  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  ๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.   กลุ่มกิจการนักเรียน 
 

    ๑.  นายประวัติ  คุณแสน    ครู อันดับ คศ.๓ รก.ผอ.กลุ่มกิจการนักเรียน 
          และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนล าดับท่ี  3 

/๕.   กลุ่มกิจการนักเรียน…. 



๔๕ 
 
    ๒.  นายอาภันตรา  แสงวงศ์  ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
    ๓.  นางขนิษฐา  ศรีวรกุล   ครู อันดับ คศ.๓  รองหัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 

 หน้าที่และภาระงาน 
  ๑.  ก าหนดนโยบายการปกครองนักเรียน วางแผนจัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และ
ติดตามผลงานการบริหาร ร่วมพิจารณา การวางแผนนโยบายปกครองนักเรียน 
  ๒.  จัดท าแผนงาน และโครงการงานท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน เช่น การส่งเสริม การปูองปราม 
ปูองกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน เป็นต้น 
  ๓.  วางแผนและก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรสถานศึกษาของ
นักเรียนโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
  ๔.  จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและส่งเสริมหลักสูตรโดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

๕.  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น  
ท าเป็นรักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 

๖.  ดูแล ก ากับ ติดตาม การจัดงานกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศาสนาและวันส าคัญของชาติ  
  ๗.  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน  กิจกรรมการอบรมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะชีวิต หรือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียน เช่น นักเรียนแกนน า อบรมผู้น าเยาวชน เป็นต้น 

๘.  จัดท าสรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้การจัด
กิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

๙.  จัดท าข้อมูล สถิติ ด้านพฤติกรรมนักเรียนท้ังด้านดีและไม่ดี 
๑๐.  บันทึกหนังสือเวียน กฎ ระเบียบ ค าส่ังของการปกครองนักเรียน แจ้งให้ครูทราบ 
๑๑.  จัดท าข้อมูล สถิติ การมาเรียน มาสาย ขาดเรียนของนักเรียน 
๑๒.  เป็นท่ีปรึกษาพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนานกัเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑๓. เป็นท่ีปรึกษาพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและการปฏิบัติตนท่ีไม่เหมาะสม เช่น 

การแต่งกายผิดระเบียบ กิริยามารยาทไม่เรียบร้อย  การไม่ตรงเวลา  ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   
การแตกความสามัคคี ความเกียจคร้าน การหนีโรงเรียน ความประพฤติด้านชู้สาว การเท่ียวกลางคืน  
การทะเลาะวิวาท การลักขโมยความหยาบคายและก้าวร้าว การท าลายทรัพย์สิน การมั่วสุมในสถานท่ีไม่
สมควร ความไม่สะอาด การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การพกอาวุธ และปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

๑๔.  เป็นกรรมการพิจารณาด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยตามนโยบายของโรงเรียน 
๑๕.  ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาของนักเรียนในกรณีท่ีมีปัญหาต้องตัดสิน 
๑๖.  ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินผลการเรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
 ๑๗.  วางแผนด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน หาวิธีปรับปรุงระบบการปกครองให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๑๘.  วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน /๑๗.  วางแผน…. 



๔๖ 
 

 ๑๙.  เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยต าแหน่ง 

 ๒๐.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียน 
สีขาว นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 
 

 

๑. งานท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มกิจการนักเรียน 
 นายประวัติ  คุณแสน     ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กลุ่มกิจการนักเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
  ๓. ก ากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
  ๔. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.  งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม   
 3.  นางณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร   ครู อันดับ คศ.1    หัวหน้า 
 4.  นายยอดเพชร  ฮังกาสี   ครู  อันดับ คศ.1    เจ้าหน้าท่ี 
 5.  ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันทุกระดับช้ัน        เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.วางแผนและด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในด้านการปกครองตนเอง
ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  การเสียสละเพื่อส่วนรวม   
  ๒. จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ  ในการยกย่องชมเชยนักเรียน  การเผยแพร่เกียรติประวัติของ
นักเรียน การประพฤติดีของนักเรียน 
  ๓. จัดท าประกาศเกียรติคุณ  และทะเบียนคุมใบประกาศเกียรติคุณ  หนังสือแสดงความช่ืนชม
ยินดี เพื่อมอบให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและเผยแพร่สู่ชุมชน 
  ๔. การวางแผนและด าเนินงานในการจัดประชุมอบรมจริยธรรมนักเรียนประจ าสัปดาห์และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานโดยสม่ าเสมอ 
  ๕. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและนิสัยการประหยัด  อดออม  การเสียสละ  ความอดกล้ัน 
ขยันหมั่นเพียร  ความเมตตากรุณา ความสามัคคี การท างานร่วมกันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขให้
เป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
          ๖.  วางแผนก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  และด าเนินงาน  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม   ความเป็นวิถีไทย  เอกลักษณ์ไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           ๗. รับผิดชอบ  ดูแล  ปรับปรุง  พัฒนาและด าเนินงาน  จัดศูนย์วัฒนธรรมต าบลและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๘. วางแผนและด าเนินงานร่วมกิจกรรมงานพิธีการ   งานรัฐพิธี  ในวันส าคัญต่าง ๆ โดยประสาน
กับกลุ่มกิจกรรมนักเรียน  น านักเรียน  ครูไปร่วมงานพิธีการ 

/๖.  วางแผน…. 



๔๗ 
 
   ๙. ด าเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศาสนพิธี  ในงานพิธีวันส าคัญต่าง ๆ และงานกิจกรรม 
ศาสนพิธี ท่ีโรงเรียนหรือองค์กรอื่นจัดขึ้น 
        ๑๐. วางแผนจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ  ร่วมกับชุมชน 
  ๑๑.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 ๑. นายประวัติ  คุณแสน    ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า 
 2. นายณัฐชาติ  ลือแสน    ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 
 3. นายวุฒิคุณ  เหล่าขันตี   ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าท่ี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและด าเนินงานตามแผนงาน
ระบบช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.  ประสานความร่วมมือกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓.  พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
  ๔.  พัฒนาระบบกระบวนการปูองกนั  ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
  ๕.  พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างสมบรูณ์ 
  ๖.  พัฒนาความช่วยเหลือของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้มีความร่วมมือ ร่วมใจอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจะ
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคน 
  ๗. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  คัดกรองนักเรียน  
ปูองกันและแก้ปัญหานักเรียน 
  ๘. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการส่งต่อนักเรียน  
  ๙. ประเมินผลการด าเนินงาน  สรุปและรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
  ๑๐. ตรวจสอบและประเมินผลงานของกลุ่ม 
  ๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ TO BE NUMBER ONE 
 ๑.  นายอาภันตรา  แสงวงศ์   ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า 
 ๒.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 
 3. นายวุฒิคุณ  เหล่าขันตี   ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าท่ี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. จัดท าแผนงานและโครงการงานปูองกันและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพติด เอดส์ การพนัน ชู้สาว 
ทะเลาะวิวาท เป็นต้น 
  ๒. ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  เอดส์  การพนัน  
อบายมุข  ฯลฯ ในโรงเรียนและชุมชน /๒. ดูแล..…. 



๔๘ 
 
  ๓.  จัดกิจกรรมรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ อบายมุข ฯลฯ พร้อมท้ัง
ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการปูองกันสารเสพติด เอดส์  อบายมุข ฯลฯ 
ในโรงเรียน 
  ๔.  รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ติดตามรายงานผลเป็นรายกรณี รายภาคเรียน  และรายปี
การศึกษา 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  
  ๖. จัดท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  และพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์  
  ๗. วางแผนและด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการเพื่อรณรงค์ปูองกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์  การเล่นการพนัน  และการกระท าการอื่น ๆ  ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพการ
นักเรียน   
  8.  การประสานงานแก้ไขความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมอื่นๆ ของนักเรียน  การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทางจิตใจจัดค่ายพัฒนา  ค่ายอบรมฝึกปฏิบัติทางจิตท้ังในและนอกโรงเรียน 
  9. รับผิดชอบท าหน้าท่ีเป็นคณะเลขานุการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่างๆ   การจัดโครงการ
โรงเรียนสีขาวหรือโครงการค่ายปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ค่ายแกนน า  โครงการ To be 
number one และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑0.  ประเมินผลและรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๑1. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งานจราจร และยานพาหนะนักเรียน 
 ๑.  นายประวัติ  คุณแสน   ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า 
 2.  นายณัฐชาติ  ลือแสน    ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 
 3. นายวุฒิคุณ  เหล่าขันตี   ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าท่ี 
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

๑. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีเดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
๓. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนท้ังไปและกลับของนักเรียน 
๔. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
๕. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
๖. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่ 

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
๗. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 

ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าช้ัน หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน 
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

6. งานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑.  นายประวัติ  คุณแสน   ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า /ควบคุม…. 



๔๙ 
 
 2.  นางขนิษฐา  ศรีวรกุล   ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นายณัฐชาติ  ลือแสน    ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 
 4.  นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร   ครู อันดับ คศ.1     เจ้าหน้าท่ี 
 5. ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันทุกช้ัน          เจ้าหน้าท่ี  
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ก ากับดูแลกวดขันให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ข้อบังคับต่างๆ  ท่ีโรงเรียนและราชการ
ก าหนด 
  ๒. ประสานงานครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอทุกวันท้ังภาคเช้า  ภาคบ่ายและหลังเลิก
เรียน  ท าสถิติการปฏิบัติหน้าท่ีของครูที่ปรึกษาและรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนทราบอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
  ๓. รับผิดชอบในการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนกระท าผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนเมื่อ
ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้ผล 
  ๔.  วิเคราะห์ผลการสอบสวน  พิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนตามระเบียบ  และ
รับผิดชอบการด าเนินงานตามกระบวนการหรือตามระบบคุมประพฤตินักเรียน 
  ๕.  ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ  และรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  การจัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง การจัดท าวาระการประชุม  และการจดบันทึกและท ารายงานการประชุม 
  ๖. ด าเนินงานด้านธุรการ  การติดต่อประสานงานตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  จัดให้มีระบบ
นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทุกคนในการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  ๗. รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยจัดท าทะเบียนนักเรียนแบ่ง
ตามหมู่บ้านท่ีพักอาศัยอยู่จริง  และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของครูที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเย่ียมบ้าน
นักเรียน  และน าข้อมูลปัญหาท่ีได้มาแก้ไขพัฒนานักเรียน 
  ๘. วางแผนและรับผิดชอบด าเนินงานโครงการสานสายใยครูและศิษย์ซึ่งมุ่งจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนมีการพฒันาทักษะในการแก้ปัญหา  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  โดยเฉพาะการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด  การมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น  การสร้าง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือข่ายผู้ปกครอง  และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวยากจนเป็น
พิเศษ 
  ๙.  ส ารวจข้อมูลนักเรียน  ครอบครัวนักเรียนและประสานงานให้ความช่วยเหลือครอบครัว
นักเรียน   
  ๑๐. วางแผนและด าเนินงานกิจกรรมการส่ือสารสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
  ๑๑. ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ให้มีส่วนร่วมและมีบทบาททางสังคม และ
ส่งต่อนักเรียนท่ียังมีปัญหาด้านความประพฤติตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
  ๑๒. ด าเนินการกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมตามหลักค่านิยม ๑๒  
ประการ ได้แก่วันไหว้ครู ประชุมผู้ปกครอง วันแม่ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา  
  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. งานคณะกรรมการสภานักเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ๑.  นายอาภันตรา  แสงวงศ์   ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า /7. งานคณะกรรม…. 



๕๐ 
 
 ๒.  นางรุ่งอรุณ   ถ าวาปี    ครู อันดับ คศ.๓     เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางสาวจิรัชยา  ทองธรากุล  ครู อันดับ คศ.๑     เจ้าหน้าท่ี 
 4. นายวุฒิคุณ  เหล่าขันตี   ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าท่ี  
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าแผนงาน และโครงการงานส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  ๒.  วางแผนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของสถานศึกษา  
โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
  ๓.  จัดท าโครงการ  กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ได้แก่ 
การรณรงค์การเลือกตั้ง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง เป็นต้น 
  ๔.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
  ๕.  ก ากับ ดูแล คณะกรรมการนักเรียนให้จัดท าโครงการ / กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 
  ๖.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๗. ก าหนดแนวทาง  วางแผน  การเผยแพร่ประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
8. งานระเบียบวินัยนักเรียน 
 ๑.  นายประวัติ  คุณแสน   ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 2.  นายอาภันตรา  แสงวงศ์   ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 3.  นางสาวจิรัชยา   ทองธรากุล  ครู อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าท่ี 
 4. นายวุฒิคุณ  เหล่าขันตี   ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ก ากับดูแลกวดขันให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ข้อบังคับต่างๆ  ท่ีโรงเรียนและราชการ
ก าหนด 
  ๒. ประสานงานครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอทุกวันท้ังภาคเช้า  ภาคบ่ายและหลังเลิก
เรียน  ท าสถิติการปฏิบัติหน้าท่ีของครูที่ปรึกษาและรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนทราบอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
  ๓. รับผิดชอบในการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนกระท าผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนเมื่อ
ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้ผล 
  ๔. วิเคราะห์ผลการสอบสวน  พิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนตามระเบียบ  และ
รับผิดชอบการด าเนินงานตามกระบวนการหรือตามระบบคุมประพฤตินักเรียน 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. งานส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมกลุ่มสี 
 ๑.  นายประวัติ  คุณแสน   ครู อันดับ คศ.๓    หัวหน้า 
 ๒.  นายวุฒิคุณ  เหล่าขันตี   ครูอัตราจ้าง     เจ้าหน้าท่ี  

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. ก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมกลุ่มสี /หน้าท่ี…. 



๕๑ 
 
  ๒. จัดระบบงานและโครงการการจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมกลุ่มสีให้ชัดเจน 
  ๓. ด าเนินงานควบคุมนักเรียน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑0. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 นายณัฐชาติ  ลือแสน    ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าแผนงาน และโครงการงานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
  ๒.  วางแผนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนโดยสนับสนุนให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
  ๓.  จัดท าโครงการ  กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
  ๔.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑1. ส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน 
 ๑.  นางขนิษฐา    ศรีวรกุล    ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวจิรัชยา   ทองธรากุล   ครู อันดับ คศ.2  เจ้าหน้าท่ี 
 ๓.  ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันทุกระดับช้ัน       เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  วางแผน  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ควบคุม  ดูแลห้องพยาบาลให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้
เสมอ 
  ๒.  จัดให้มีและเก็บรักษาเวชภัณฑ์ต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และเพียงพอต่อการ 
ปฐมพยาบาล 
  ๓.  ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและครู – อาจารย์ที่เจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
  ๔.  น านักเรียนท่ีเจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุและได้รับการปฐมพยาบาลและส่งไปรักษา 
  ๕.  แนะน าและแจ้งอาการปุวยของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพื่อหาวิธีรักษาต่อไป 
  ๖.  ติดต่อ  ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
และการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่นักเรียน 
  ๗.  ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน 
  ๘.  ส ารวจเวชภัณฑ์  แล้วรายงานต่อโรงเรียนภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
  ๙.  รวบรวมข้อมูล  และจัดท าสถิติงานอนามัยของโรงเรียน 
  ๑๐.  ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตในการดูแลรักษาการเจ็บปุวย  อุบัติเหตุต่างๆ 
  ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑2.  งานตรวจสอบ และประเมินผลงานของกลุ่ม 
 1.  นายประวัติ  คุณแสน   ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 2.  นายอาภันตรา  แสงวงศ์   ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าท่ี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
/หน้าท่ี…. 



๕๒ 
 

๑.  การจัดระบบการบริหาร ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารกลุ่มกิจการ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒.  ก าหนดเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในกลุ่มกิจการนักเรียน 
  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนากลุ่มกิจการนักเรียน 
เป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  ๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๑3. งานธุรการและงานเลขานุการกลุ่ม 
 นายณัฐชาติ  ลือแสน    ครู อันดับ คศ.๓     หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  ๑. รับหนังสือราชการจากสารบรรณกลาง และมอบผู้รับผิดชอบตามสายงานของกลุ่มหรือตามท่ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
  ๒. จัดท าทะเบียนเอกสาร  ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์กลุ่ม  และจัดแยกเอกสารหรือหนังสือราชการ
เข้าแฟูมให้เป็นระบบ 
  ๓. ต้อนรับ ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ   
  ๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงาน และเสนอซ่อมหรือซื้อวัสดุส านักงานในกลุ่ม 
  ๕. ติดตามแฟูมเสนอและประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงานต่อไป 
  ๕. จัดท าวาระการประชุมประจ าเดือนส่งสารบรรณกลาง   
  ๖. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของกลุ่ม 
  ๗. จัดท าแผนภูมิการบริหารงาน ติดประกาศ  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 


