
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 
ที่ 165/2563 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
******************************* 

 ตามที่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือให้เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจในการบริหารกิจการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงขอมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
 1.1 นายเอนก ตาค า ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2 นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียน          รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 1.4 นายวรวิทย์ ค าหลวง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 1.5 นางเรณ ู กันทา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๑.6 นางสมหมาย ก าทอง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.7 นางสาวนุสรา เทยีนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.8 นายเอนก หาญภักดีสกุล ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 ๑.9 นางอัปสร ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ ดูแล ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

2. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

2.1 นำงสมหมำย  ก ำทอง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นการเฉพาะ  
 3. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ    
          การศึกษา  
 4. ร่วมวางแผน จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารกลุ่มงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  
 5. ประสานการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  
 6. รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานวิชาการ          
     เพ่ือรายงานและเผยแพร่     
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.2 คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มงำน 
         2.2.1 นางสมหมาย   ก าทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         ประธานกรรมการ 
   2.2.2 นายวิทยา    เหล็กเพชร รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
  2.2.3 นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.2.4 นายชัยพร สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.2.5 นางผการัฐ สินันตา          ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
         2.2.6 นายยงยุทธ เดชะพงค์       ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  2.2.7 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.2.8 นางศิริจันทร์  สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  2.2.9 นางจิตตาภัทร์ สิทธิยศ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  2.2.10 นางส าเนียง เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  2.2.11 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
         2.2.12 นางสาวอชิรญา   ธรรมชัย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
         2.2.13 นางสาวรพีพร   สมใจ    ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
   2.2.14 นายเกียรติภูมิ   กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
 1. ดูแล ก ากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 , 2 และ 3 
 2. ดูแล ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ด าเนินการจัดท าเอกสาร แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 4. จัดท าเอกสาร คู่มือครู คู่มือนักเรียน ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คร ูนักเรียน    
     และผู้ปกครองนักเรียนทราบ 
 5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 
 6. วางแผนด้านแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ ด้านงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 
     ตลอดปีงบประมาณหรือปีการศึกษา 
 7.  ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มงานวิชาการในการจัดหา จดัซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑใ์ห้เป็นปัจจุบัน  
 8. ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป  
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3 งำนธุรกำรกลุ่มงำนและสำรสนเทศกลุ่มงำน 
 2.3.1 นางมัทนา  กุลชัย  พนักงานราชการ  ประธาน 
 2.3.2 นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน     ครูอัตราจ้าง                           เลขานุการ 

มีหน้ำที ่   
 1. จัดท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตามหน่วยงาน  
     ที่เก่ียวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ ของกลุ่มงานและจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน  
 2. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึกการประชุมและ
     เสนอรายงาน  
 3. จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารงานวิชาการ และรับ – ส่งหนังสือราชการ  
 4. ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มงานให้เป็นระบบ  
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.4 งำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
      2.4.1 นางสมหมาย ก าทอง        ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นายวิทยา    เหล็กเพชร      ครู วิทยฐานะช านาญการ          รองประธานกรรมการ 
 2.4.3 นายชัยพร สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.4.4 นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.4.5 นางผการัฐ สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.4.6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.4.7 นายยงยุทธ เดชะพงค์       ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.2.8 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.4.9 นางจิตตาภัทร์ สิทธิยศ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.4.10 นางส าเนียง เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
      2.4.11 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์        ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
 2.4.12 นางสาวอชิรญา   ธรรมชัย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.4.13 นางสาวรพีพร   สมใจ    ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.4.14 นายเกียรติภูมิ   กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ
 2.4.15 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ   
     กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน 
     และท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
     คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 
 3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
     วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่ม
     สาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 4. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 5. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 6. จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
 7. ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
 8. ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบ
     อัธยาศัย รวมทั้งก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการ  
     ด าเนินงาน   
 9. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสาน
     กับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตราก าลัง 
 10. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว 
     และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
 11. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตาม  
     ตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
 12. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
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2.5 งำนทะเบียน และ GPA  
 2.5.1 นางสาวรพีพร สมใจ ครู วิทยฐานะช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2.5.2 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 2.5.3 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.5.4 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.5.5 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.5.6 นายจักรกฤช อินเปี้ย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.5.7 ว่าที ่ร.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
 2.5.8 นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน     ครูอัตราจ้าง     กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                          ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
มีหน้ำที ่
งำนทะเบียนนักเรียน 
  1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน  
 2. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน  
 3. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  
 4. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student  
 5. จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนและการจ าหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
 6. จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ส าหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
  7. จัดท าทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย  
 8. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน  
  9. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม  
 10. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตรของนักเรียน 
     ที่จบการศึกษา (ปพ. 2) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  
 11. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา   
 12. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร  
      13. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานทะเบียน  
      14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
งำน GPA 
 1. จัดท าข้อมูลผลการสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.6  งำนส่งเสริมกำรวิจัย ส่ือและนวัตกรรม 
 2.6.1 นายวิทยา เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2.6.2 นางส าเนียง เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 2.6.3 นายชัยพร สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.6.4 นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.6.5 นางผการัฐ สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.6.6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.6.7 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.6.8 นางศิริจันทร์  สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.6.9 นางจิตตาภัทร์ สิทธิยศ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
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 2.6.10 นางสาวอชิรญา ธรรมชัย ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.11 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
 3. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้  
 4. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู  
 5. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  
 6. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  
 7. รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบงานวิจัยเพ่ือ
     เผยแพร่ผลงาน  
 8. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษา  
         9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.7 คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๒.7.1 นางส าเนียง   เหล็กเพชร  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ   
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
        2.7.๒ นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.7.3 นางผการัฐ   สินันตา  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 ๒.7.4 นางผ่องพรรณ   ไชยมงคล  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๒.7.5 นางจิตตาภัทร์   สิทธยิศ  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ    
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 ๒.7.6 นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
 ๒.7.7 นางศิริจันทร์  สุท าทาน ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ    
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
 ๒.7.8 นายชัยพร   สินันตา   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๒.7.9 นายยงยุทธ  เดชะพงค์  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้ำที ่ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
 3. ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าหลักสูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
 4. จัดอัตราก าลังของครูปฏิบัติงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 5. ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา 
     ที่สอน  
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 6. ดูแลและประสานงานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้
     เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
 7. ประสานงานจัดท าและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  
 8. ดูแลและด าเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล 
     และประเมินผลทางการศึกษา  
 9. ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 
     การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 10. ดูแลและด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล 
     และประเมินผลทางการศึกษา  
 11. ติดตามดูแลและด าเนินการการสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด 
      0 ร มส. มผ. ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาและแนวปฏิบัติ
       ของโรงเรียน  
 12. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
       เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 13. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระ ลาหรือไปราชการ  
 14. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 15. พัฒนาศูนย์สื่อ แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และบริการแก่นักเรียน  
 16. จัดกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
 17. จัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
       ประสิทธิภาพ  
 18. ด าเนินงานจัดระบบ 5 ส ในพ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 19. ประเมินผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
 20. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 21. เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ  
 22. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.8 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 2.8.1  นายยงยุทธ เดชะพงค ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประธานกรรมการ 
 2.8.2  นางดวงมณี แสงม่วง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 2.8.3  นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
 2.8.4  นางเรณู กันทา หัวหน้างานกิจกรรม กรรมการ 
   เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
 ๒.8.5  นายวรวิทย ์ ค าหลวง หัวหน้างานลูกเสือ กรรมการ 
 ๒.8.6  นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี หัวหน้างานเนตรนารี กรรมการ 
 ๒.8.7  นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว หัวหน้างานยุวกาชาด กรรมการ 
 2.8.8  นางจานทองบุญ กลมมา คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.8.9  ครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กรรมการ  
           นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมเลือกตามความสนใจ ทุกคน  
 2.8.10  นายสุวิทย ์ สีตื้อ หัวหน้างานชุมนุม/กิจกรรม   กรรมการและเลขานุการ 
                       “ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้”          
 2.8.11 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2.8.12 นายปรัชญา ขอดแหวน คร ูคศ.1                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.8.13 นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ ครผูู้ช่วย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            

มีหน้ำที่  
  1.  วางแผนการจัดกิจกรรมให้ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
  2.  เข้าสอนในชั่วโมงกิจกรรมทุกชั่วโมงตามตารางสอน 
  3.  อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา  แนะน า  ให้ขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ
       วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
  4.  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
  5.  เลขานุการให้ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลงข้อมูล รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก 
       ระดับชั้น 
 6.  ด าเนินการจัดท าเอกสาร แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.๙ งำนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 2.๙.1 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ ประธานกรรมการ 
 2.๙.2 นางสมหมาย ก าทอง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.๙.3 นายยงยุทธ เดชะพงค ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.๙.4 นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.9.5 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.๙.6 นางส าเนียง เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.๙.7 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.๙.8 นางจีรพร  กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.๙.9 นายจิรวัฒน์  แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.9.10 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์ กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
 2.๙.11 นายวิทยา เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 2.9.12 นางมัทนา  กุลชัย พนักงานราชการ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 1. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
 2. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและการ
     บริหารงานวิชาการ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อนวัตกรรมของครู  
 4. ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ  
 5. จัดท าทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
 6. รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  
 7. ควบคุม ดูแล ให้บริการ และจัดท าสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ  
 8. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 9. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 10. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    
       ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.10 งำนวัดผลประเมินผล 
 2.10.1 นางสาวอชิรญา ธรรมชัย ครู วิทยฐานะช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 2.10.2 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
 2.10.3 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
 2.10.4 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ 
 2.10.5 นายฉลอง      สุยะวงค์ คร ูคศ.1    กรรมการ 
 2.10.6 นางจีรพร กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
 2. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  
 4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
 5. ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย                
     การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
     6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  
     การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
       7. จัดท าตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว  
       8. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ  
     นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  
       9. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
       10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
       11. จัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน  
       12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
       ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)  
       13. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว  
       14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ  
       15. จัดท าข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการ
       เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา  
       16. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
       ประสงค ์ การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรม    
       สาธารณประโยชน์ ของนักเรียน  
       17. จัดท าหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่ง
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       18. ตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน  
       19. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางที่
        หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
       20. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 21. ด าเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
       22. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.11 งำนห้องสมุด 
 2.11.1 นางกัลยา เตชะ ครูผู้ช่วย   หัวหน้างานห้องสมุด 
 2.11.2 นางส าเนียง เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.11.3 นายวิทยา เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.11.4 นางสาวอชิรญา ธรรมชัย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.11.5 นางจานทองบุญ กลมมา คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.11.6 นางสาวเสาวรจ  โกฏสืบ ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 
 2.11.7 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ  
 2.11.8 ว่าที่ ร. ต. สุรเชษฐ ์ กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
 2.11.9 นายวรายุทธ คงแก้ว ครู คศ.1                          กรรมการและบรรณารักษ์ 

มีหน้ำที่  
  1.  จัดห้องสมุด และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
  2.  จัดหาหนังสือประกอบการเรียนรู้   
  3.  จัดหาสื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย 
  4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านส าหรับนักเรียนทุกคน  
  5.  บริการ ยืม/ส่ง หนังสือ แนะน าหนังสือใหม่ หนังสือน่าอ่าน 
  6.  จัดภูมิทัศน์และบรรยากาศภายในและบริเวณห้องสมุดให้สะอาดและสวยงาม 
  7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.12 งำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
 2.12.1 นางบุศกร กสิผล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2.12.2 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.12.3 นายยงยุทธ เดชะพงค ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.12.4 นางสาวรพีพร สมใจ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.12.5 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.12.6 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ           กรรมการ 
 2.12.7 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.12.8 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.12.9 นายพิภพ อุ่นค า ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.12.10 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.12.11 นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข คร ูวิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.12.12 นายฉลอง สุยะวงค์ คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.12.13 นายจักรกฤช อินเปี้ย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.12.14 ว่าที่ร.ต.สุรเชษฐ์ กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
 2.12.15 นางดวงเดือน  สมศักดิ์ คร ูวิทยฐานะช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
  1.  วางแผนในการจัดท าแผนงาน  แผนปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียน 
  2.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  3.  สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการในการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.  บริการให้ยืมสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  5.  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  6.  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.13 งำนแนะแนว 
 2.13.1 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น คร ูคศ.1                           ประธานกรรมการ 
 2.13.2 นางดวงเดือน สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 2.13.3 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.13.4 นายวรายุทธ คงแก้ว คร ูคศ.1 กรรมการ 
 3.13.5 นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 3.13.6 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญมาลา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 3.13.7 ว่าที่ ร.ต. สุรเชษฐ์ กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ  
 3.13.8 นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 3.13.9 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  
  ๑.  วางแผนและออกแบบจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมแนะแนว 
  ๒.  จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน 
  ๓.  จัดกิจกรรมป้องกัน  ส่งเสริม  พัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๔.  บริการสารสนเทศ การศึกษาต่อ สถาบันทางการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
  ๕.  บริการให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่างทั่วถึง 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
2.14 งำนทุนกำรศึกษำ  
 2.14.1 นางส าเนียง เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ ประธานกรรมการ 
 2.14.2 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.14.๓ นางจานทองบุญ กลมมา คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.14.4 นางกัลยา เตชะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.14.5 นางสาวรพีพร สมใจ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
  1. ดูแล  คัดเลือก นักเรียนที่มีฐานะยากจน ความประพฤติดี เรียนดี ตามท่ีเจ้าของทุนก าหนด 
     1.1 คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามท่ีเจ้าของทุนก าหนด 
    1.2 รวบรวมเอกสาร ใบสมัคร ของนักเรียน 
    1.3  ติดตาม รายงานความประพฤติ รายงานผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เจ้าของทุนทราบ 
  2. ดูแลนักเรียนทุนต่อเนื่องระดับประถมศึกษา 
     2.1  ควบคุมดูแล การเปิดบัญชี การเบิกจ่ายเงิน 
    2.2  รายงานผลการเรียนของนักเรียน ต่อบุคคล หน่วยงานที่เป็นเจ้าของทุนการศึกษา 
  3. รายงานผลการด าเนินงาน ทุนการศึกษาประจ าภาคเรียนประจ าปี ต่อสถานศึกษา และหน่วยงานที่
     เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.15  งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หรือ กยศ. 
 2.15.1 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น คร ูคศ.1 ประธานกรรมการ 
 2.15.2 นางดวงเดือน สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ     กรรมการ 
 2.15.3 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
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 2.15.4 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญมาลา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.15.5 ว่าที่ ร.ต. สุรเชษฐ์ กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
 2.15.6 นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน ครูอัตราจ้าง                         กรรมการ 
 2.15.7 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
  1.  ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  2.  ด าเนินการในการจัดการกู้ยืมให้นักเรียน 
  3.  พิจารณาคัดเลือกผู้กู้ 
  4.  จัดท าเอกสารสัญญาผู้กู้รายใหม่ 
  5.  จัดท าแบบยืนยันการกู้ต่อเนื่องผู้กู้รายเก่า 
  6.  ก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ โรงเรียน  กองทุน กยศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 7.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.16 งำนศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ จ.เชียงรำย  
 2.16.1 นายเอนก  ตาค า          ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.16.2 นางสมหมาย  ก าทอง          ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
 2.16.3 นายวิทยา เหล็กเพชร       ครู วิทยฐานะช านาญการ        กรรมการ 
 2.16.4 นายอนุชิต กรมวังก้อน      ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.16.5 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญมาลา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.16.6 นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 2.16.7 นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์ ครู วิทยฐานะช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 1. ประสานงานครูกลุ่มสาระศิลปะในศูนย์เครือข่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.17 งำนศูนย์เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 
 2.17.1 นางสมหมาย  ก าทอง          ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
 2.17.2 นางจิตตาภัทร์ สิทธิยศ          ครู วิทยฐานะช านาญการ              รองประธานกรรมการ 
 2.17.3 นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.17.4 นางสาวมาธวด ี คงธนเชาวน์ คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.17.5 นางสาวพชรวรรณ มณฑา คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.17.6 นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว คร ูคศ.1 กรรมการ 
 2.17.7 นางสาวศานันทินี  วงษา   ครู วิทยฐานะช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 1. ประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อด าเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ด าเนินการเก่ียวกับการรับและส่งครูอาสาสมัครจีนกับ สพฐ.เพ่ือส่งมอบให้โรงเรียนในศูนย์ฯ 
 3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับครูผู้สอนภาษาจีนของโรงเรียนในศูนย์ฯ 
 4. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนของโรงเรียนในศูนย์ฯ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓. กลุ่มบริหำรงำนอ ำนวยกำร 

1) นำงสำวอัญชิสำ   ยำนะธรรม รองผู้อ านวยการ ช านาญการ รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงาน
อ านวยการ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  

มีหน้ำที่  
1. ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการติดราชการ             

 และรองผู้อ านวยการที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ คนที่ 1 ติดราชการ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติ
 ราชการได้ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานอ านวยการของโรงเรียน 
3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานอ านวยการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี

 ประสิทธิภาพ 
4. ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานอ านวยการ และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงาน

 บริหารทั่วไป   
5. ก ากับ ติดตาม ให้งาน ประสานฝ่ายต่างๆ  เพ่ือด าเนินกิจกรรมงาน โครงการ ให้เป็น ไปตาม

 แผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
6. ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานอ านวยการให้เป็นปัจจุบัน             

 เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
7. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เก่ียวข้อง 
8. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอ านวยการ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.)  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนอ ำนวยกำร 
          นางอัปสร ราชสมศรี    ครู วิทยฐานะช านาญการ   

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา  

   มอบหมาย 
๒. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการเก่ียวกับงานต่างๆ ของฝ่ายอ านวยการ 
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ 
๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.1  คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนอ ำนวยกำร 
       ๓.1.๑ นางสาวอัญชิสา  ยานะธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
        ๓.1.2 นางอัปสร      ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
    หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 ๓.๑.3 นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    หัวหน้างานบุคคล 
  ๓.๑.4 นางเรณู  กันทา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 
        ๓.๑.5 นางบุศกร  กสิผล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       หัวหน้างานโภชนาการและโรงอาหาร 
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          ๓.๑.6 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
    หัวหน้างานปฏิคม 
        ๓.๑.7 น.ส.ศานันทินี วงษา  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
      หัวหน้างานพัสดุ 
 ๓.๑.8 น.ส.ดวงฤดี แซ่โอว้  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
    หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
        ๓.๑.9 นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข คร ูวิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
    หัวหน้างานสารบรรณ  
        3.1.10 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 3.3.11 น.ส.กรองกาญจน์ กาวิต๊ะ  ธุรการโรงเรียน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.3.12 น.ส.สิรินดา โพยะ  เจ้าหน้าที่สารบรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานอ านวยการให้เป็นไปด้วยความ 

      เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าเอกสาร แนวปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ งำนธุรกำรและบริหำรกลุ่มงำน 
            ๓.2.1 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1  หัวหน้างานธุรการกลุ่มงาน
   3.2.2 น.ส.กรองกาญจน์ กาวิต๊ะ  ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๓.2.3 น.ส.สิรินดา โพยะ  เจ้าหน้าที่สารบรรณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตาม    

     หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ ของกลุ่มงานและจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน  
 2. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึกการประชุมและ
     เสนอรายงาน  
 3. จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารงานอ านวยการ และรับ – ส่งหนังสือราชการ  

4. ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มงานให้เป็นระบบ  
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3.3 งำนธุรกำรโรงเรียน 
            ๓.3.1 นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข ครู วิทยฐานะช านาญการ  หัวหน้างานธุรการกลุ่มงาน 
   ๓.3.2 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ ครู คศ.1   กรรมการ 
 ๓.3.3 น.ส.กรองกาญจน์ กาวิต๊ะ  ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
 3.3.4 นางธนิมพร จินโจ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๓.3.5 น.ส.สิรินดา โพยะ  เจ้าหน้าที่สารบรรณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์หนังสือออก 
2. ส่งหนังสือราชการระบบ e – Filing ระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              

 เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) หน่วยงานภายนอก และระบบ E – office ภายในโรงเรียน 
3. ลงหนังสือออก ค าสั่งไปราชการ และค าสั่งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในโปรแกรมระบบ ICT โรงเรียน 
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4. น าบันทึกหรือเอกสารที่ผู้อ านวยการโรงเรียนลงความเห็นแล้ว จัดแยกเข้าตู้เอกสารของฝ่าย/
 ผู้เกี่ยวข้อง 

5. ติดต่อติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 
6. รับ – จ่าย จดหมาย ธนาณัติ พัสดุ 
7. รับโทรศัพท์ รับ – ส่ง โทรสาร 
8. ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน 
9. ค้นหาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก web site ของ ศธ. สพฐ. และอ่ืนๆ เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
10. จัดเก็บหนังสือราชการเป็นระบบ ค้นง่าย รวดเร็ว 
11. จัดท ารูปเล่มการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียนแจกครูในวัน

  ประชุม 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

3.4 งำนกำรเงิน 
   ๓.4.1 นางอัปสร ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ      หัวหน้างานการเงิน 
   ๓.4.2 น.ส.อ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.4.๓ นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1   กรรมการ 
 ๓.4.๔ น.ส.กรองกาญจน์ กาวิต๊ะ  ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๓.4.๕ น.ส.พรวภิา อุบลสถิตย์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
๒. ควบคุมการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
๓. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน 
๔. สั่งจ่ายเงินทุกประเภทที่อยู่ในอ านาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารการเงินให้แก่ร้านค้าและท า

 ทะเบียนคุมเงินกระแสรายวัน 
๕. จัดท างบเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา 
๖. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนน าเสนอหัวหน้าสถานศึกษาลงนาม 
๗. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 
๘. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๙. เบิกเงินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
๑๐. หักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรในโรงเรียน 
๑๑. จัดเก็บเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวพร้อมน าส่ง 
๑๒. ออกใบอนุโมทนาบัตร และจัดท าทะเบียนคุมใบอนุโมทนาบัตร 
๑๓. จัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและหนังสือค้ าประกันสัญญา 
๑๔. หักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมออกหนั งสือรับรองและน าส่ง

 สรรพากร (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) 
๑๕. ท าทะเบียนคุมการช าระเงินรายได้สถานศึกษาของนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคเรียน ติดตามการ

 ช าระเงินและรายงานการรับ – จ่ายแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
๑๖. น าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (ปรับยอดสมุดบัญชี) พร้อมทั้งติดตามยอด 

 Statement ทุกสิ้นเดือน 
๑๗. กลั่นกรอง ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ ยืมเงินด าเนินงานตาม

 โครงการและการส่งใช้เงินยืม 



15 
 

๑๘. ติดตามการส่งใช้เงินยืมทุกประเภทให้เป็นไปตามก าหนด หากไม่เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษา
 เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ให้บันทึกเสนอหัวหน้า
 สถานศึกษารับทราบ 

๑๙. จัดท าทะเบียนคุม เอกสารแทนตัวเงิน 
๒๐. จัดท าทะเบียนคุมใบส าคัญรองจ่าย 
๒๑. จัดท างบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท 
๒๒. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
๒๓. ตรวจสอบและติดตามใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องแบบนักเรียนของเงินอุดหนุนเรียน

 ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

๒๔. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 
๒๕. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน จากส านักงานเขตพ้ืนที่

 การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
๒๖. จัดท าทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 
๒๗. ท าบัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบัน 
๒๘. จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน

 หัวหน้าสถานศึกษา ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือน 
๒๙. จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ทุกประเภท พร้อมทั้งรายงาน

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบเมื่อสิ้น
 ปีงบประมาณ 

๓๐. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภท 
๓๑. จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน น าส่ง สพม.36 และ สตง. 
๓๒. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมเช็ค พร้อมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้น

 ปีงบประมาณ (ภายใน 15 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ) 
๓๓. จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
๓๔. จัดท าทะเบียนคุมการใช้เงินอุดหนุนการศึกษาฯ (งบทัศนศึกษา) ของแต่ละชั้นเรียน 
๓๕. จัดท ารายงานค่าสาธารณูปโภค 
๓๖. จัดท างบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท 
๓๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓.5 งำนพัสดุ 
 ๓.5.๑  นางสาวศานันทินี    วงษา  ครู วิทยฐานะช านาญการ  หัวหน้างานพัสดุ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ                

 พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
 พ.ศ.  2560 

๒. ควบคุม ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ        
 พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
 พ.ศ.  2560 

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
 ด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
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๔. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. ควบคุม ดูแล ก ากับติดตามการบริหารสัญญา การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.5.๒  นายจักร์  เต็มรัก  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้าที่ พัสดุ  ตามก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้ วยการพัสดุ                

 พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
 พ.ศ.  2560 

๒. รวบรวมรายงานขอซื้อ ขอจ้าง จากกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน ตรวจสอบความถูกต้อง ความจ าเป็น
 และความต้องการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่
 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เสนอ
 ผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย
 ความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

๔. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง  การตรวจรับ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา
 ตามล าดับ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.4.๓  นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้าที่ พัสดุ  ตามก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้ วยการพัสดุ                

 พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
 พ.ศ. 2560 

๒. จัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ ขอจ้าง ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับและเอกสารต่างๆ ในระบบ e – GP     
 (วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) 

๓. ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่างๆ ที่จัดท าตามระบบ e – GP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๔. จัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง  ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับและเอกสารต่างๆ ในระบบ e – GP (การจัดสรร

 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 
๕. ด าเนินการและประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคา  
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.5.๔  นางสาวกัณฐมณี  ปงกองแก้ว ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้าที่ พัสดุ  ตามก าหนดระเบียบส านักนายก รัฐมนตรี  ว่าด้ วยการพัสดุ                

 พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
 พ.ศ. 2560 

๒. จัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ ขอจ้าง ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับและเอกสารต่างๆ ในระบบสารสนเทศของ
 โรงเรียน 
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๓. ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่างๆ ที่จัดท าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๔. รวบรวมเอกสาร ภายหลังจากลงทะเบียนวัสดุ เพ่ือส่งให้งานการเงินเบิกจ่ายแก่ร้านค้า 
๕. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.5.๕  นายอนุชิต กรมวังก้อน  ครผูู้ช่วย   หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ ตามก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ                

พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. 2560 

๒. เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
๓. ส าเนาเอกสาร รายงานการขอซื้อ ขอจ้าง ใบตรวจรับวัสดุ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
๔. จัดท าเอกสารและหลักฐานการลงบัญชีและทะเบียนวัสดุ (การซื้อ การจ้าง) ประกอบด้วย 
  ๔.๑  หลักฐานการรับวัสดุ 
  ๔.๒  หลักฐานการจ่ายวัสดุ 
  ๔.๓  บัญชีวัสดุ 
๕. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการลงบัญชีและทะเบียนวัสดุ (การซื้อ การจ้าง ) ให้เป็นหมวดหมู่และ

 เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
๖. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีและทะเบียนวัสดุ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.6  คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน 
 ๓.6.๑ นางอ าพร  ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  หัวหน้าคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 ๓.6.๒ นายจักร ์  เต็มรัก  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.6.๓ นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย 
 2. ตรวจสอบเงิน หลักฐานเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 3. น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส 
 4. น าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับจ่ายเงิน 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.7  งำนบุคคล 
นางอ าพร ชัยศิลบุญ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ        หวัหน้างานบุคคล 

 ๓.7.๑  งำนสรรหำและจัดจ้ำงบุคลำกร 
 ๓.7.๑.๑ นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๓.7.๑.๒ นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  3.7.1.3 นายชานันท ์ สุวันโน  พนักงานราชการ                      กรรมการ 
  ๓.7.๑.4 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ ครู คศ.1        กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้ำที ่ 
๑. ด าเนินการสรรหา บรรจุ โอน ย้าย ลาออก เกษียณอายุข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๒. ด าเนินการงานจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
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๓. จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๔. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกสิ้นภาคเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓.7.๒  งำนเลื่อนต ำแหน่งเงินเดือนและวิทยฐำนะ 
 ๓.7.๒.๑ นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  ๓.7.๒.๒ นางอัปสร ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ       กรรมการ 

3.7.2.3 นางนัชชา ทานศิลา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  
๑. จัดท าเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๒. จัดท าเอกสาร ข้อมูล การเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๓. จัดท าเอกสาร ข้อมูล การขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู  
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.7.๓  งำนวินัย 
 ๓.7.๓.๑ น.ส.อัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
  ๓.7.๓.๒ นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อ านวยการ      กรรมการ 
  ๓.7.๓.๓ นายเอนก หาญภักดีสกุล ครู วิทยฐานะช านาญการ          กรรมการ 

๓.7.๓.๔ นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ 
๑. เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโรงเรียน 
๒. รับผิดชอบงานวินัย และการรักษาวินัย 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.7.๔  งำนลำศึกษำต่อและศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
 ๓.7.๔.๑ นายธนาวุฒ ิ ทรัพย์สุข  ครู วิทยฐานะช านาญการ    ประธานกรรมการ 
  ๓.7.๔.๒ นายชานันท ์ สุวันโน  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  ๓.7.๔.๓ นายชญานนท์ กันทะ  ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ 
๑. จัดท าเอกสารการลาศึกษาต่อ 
๒. จัดท าเอกสารการขอไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.7.๕  งำนทะเบียนประวัติ 
 ๓.7.๕.๑ นางอ าพร ชัยศิลบุญ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๓.7.๕.2 นายเกษม ปิมปา  ครู วิทยฐานะช านาญการ     กรรมการ 
  ๓.7.๕.3 นายธนาวุฒ ิ ทรัพย์สุข ครู วิทยฐานะช านาญการ       กรรมการ 
  ๓.7.๕.4 นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล ครู คศ.1           กรรมการ 
  3.7.5.5 นายชญานนท์ กันทะ  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
  3.7.5.6 นายชานันท ์ สุวันโน  พนักงานราชการ       กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ 
๑. รับผิดชอบการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและสรุ ป

 รายงานการมาปฏิบัติงานทุกวัน 
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๒. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๑ รวบรวมวันลา จัดท าสถิติ ข้อมูล 
2.2 ด าเนินการปรับวุฒิทางการศึกษา 
2.3 ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

๓. ด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๔. ส ารวจและจัดท าเอกสารการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๕. ด าเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ 
๖. จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามก าหนด 
๗. จัดท าเอกสารควบคุมภายในของงานบุคลากร 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.7.6  งำนพัฒนำบุคลำกร 
 ๓.7.๔.๑ นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1         ประธานกรรมการ 
  ๓.7.๔.๒ นายธนาวุฒ ิ ทรัพย์สุข ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ 
  ๓.7.๔.๓ นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล ครู คศ.1     กรรมการ 

3.7.4.4 น.ส.พชรวรรณ มณฑา  คร ูคศ.1           กรรมการ 
3.7.4.5 นายชญานนท์ กันทะ  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
3.7.4.6 นายชานันท ์ สุวันโน  พนักงานราชการ              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ 
๑. รวบรวมค าสั่งและจัดท าสถิติการไปประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการครู

 และบุคลากรทางการศึกษา 
๒. รวบรวมวุฒิบัตร เกียรติบัตรและเอกสารอ้างอิง จากการไปประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิง

 ปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.8  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3.8.1 น.ส.ดวงฤดี แซ่โอ้ว  ครู วิทยฐานะช านาญการ  หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการฯ 

           3.8.2 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1   กรรมการ 
          3.8.3 นายชานันท์ สุวันโน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
          3.8.4 น.ส.กรองกาญจน์ กาวิต๊ะ  ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 

3.8.5 น.ส.สิรินดา โพยะ  เจ้าหน้าที่สารบรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
          ๑. ประสานจัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ 
     กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. น าเสนอและขออนุมัติการจัดตั้งงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓. ประสานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๔. น าเสนอการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ 
     ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
     การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 ๕ . ประสานออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 
     พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

 ๗. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา ผลประโยชน์จาก 
     ทรัพย์สินของสถานศึกษา   
 ๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
     และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน  
     และท้องถิ่น   

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมาย  
       ก าหนด   

3.๙ งำนบ้ำนพักครู 
 3.๙.1 น.ส.อัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ที่ปรึกษา 
 3.๙.2 นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 3.๙.3 นางอ าพร ชัยศิลบุญ คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3.๙.4 นายยงยุทธ เดชะพงค ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.๙.5 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.๙.6 นางจีรพร กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.๙.7 น.ส.พรวิภา อุบลสถิตย์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.๙.8 นายจิราธิวัฒน์  ธนากิจเรืองรุ่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.๙.9 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.๙.10 นายชินชัย แก้วนิมิตศิริกุล ครู คศ.1  กรรมการ 
 3.๙.11 ว่าที่ ร.ต.สุภวัฒน์ กันธิยะ ครู คศ.1  กรรมการ 
 3.๙.12 นายชญานนท์ กันทะ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 3.9.13 นางสาวรพีพร สมใจ ครู วิทยฐานะช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ 
1. ควบคุม ดูแล จัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพักครูให้เป็นที่น่าอยู่อาศัยและเป็นตัวอย่างของ

       ชุมชน และเป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติงานบ้านพักครู 
3. ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมบ้านพักครูให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
4. ตรวจตราความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพคงทน เมื่อพบความ

       ช ารุดเสียหายให้แจ้งผู้ที่รับผิดชอบโดยเร่งด่วน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.1๐ งำนชมรมศิษย์เก่ำ 
 3.1๐.1 นางเรณู กันทา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ       ที่ปรึกษา 
 3.1๐.2 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ      ประธานกรรมการ 
 3.1๐.3 นางสมหมาย ก าทอง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.1๐.4 นางบุศกร กสิผล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 



21 
 

 3.10.5 นายจักร์ เต็มรัก คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.1๐.6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.1๐.7 นายเอนก หาญภักดีสกุล ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 3.1๐.8 นางสาวอชิรญา ธรรมชัย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 ๓.๑๐.9 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๓.๑๐.๑0 นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
 ๓.๑๐.๑1 นายพิษณุ ปันพรม ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
 ๓.๑๐.๑2 น.ส.กรองกาญจน์  กาวิต๊ะ ธุรการโรงเรียน      กรรมการ 
 3.10.13 นางปรียา ทิพากร เจ้าหน้าที่พยาบาล      กรรมการ 
 3.10.14 นางสาวสิรินดา โพยะ เจ้าหน้าสารบรรณ      กรรมการ 
 3.10.15 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานฯ      กรรมการ  
 3.10.16 นางสาวอ้อยทิพย์  รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้ำที ่  
1. วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่า 
2. รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ บัญชีด าเนินการของชมรมศิษย์เก่า 
3. ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานการด าเนินการของชมรมศิษย์เก่าประจ าปี 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑๑ งำนชุมชนสัมพันธ์ 
 ๓.๑๑.1 นางเรณู กันทา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๑๑.2 น.ส.ดวงฤด ี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๑๑.3 น.ส.นุสรา เทียนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.11.4 นางนัชชา ทานศิลา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑.5 น.ส.ศานันทินี วงษา ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๑.6 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๑.7 นายสุพจน์ ศรีธนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๓.๑๑.8 น.ส.พรวิภา อุบลสถิตย์ ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่   

1. วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจน               
        การติดตามการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
        โรงเรียน 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด
       นิทรรศการ 

4. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนา และงานที่เกี่ยวกับ
       ชุมชน 

5. ประสานการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ร่วมกับชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
       ตามโอกาสที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูล เอกสาร การประสานงานกับชุมชน และจัดเก็บอย่างเป็น
       ระบบ 

6. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือหารายได้แก่สถานศึกษา 
7. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓.๑๒ คณะกรรมกำรงำนปฏิคม ประกอบด้วย 
 ๓.๑๒.1. นางศิริจันทร์   สุท าทาน    ครู วิทยฐานะช านาญการ              ประธานกรรมการ 
 ๓.๑๒.2. นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.๑๒.3. น.ส.นุสรา เทียนประดิษฐ์  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
 ๓.๑๒.4. นางดวงเดือน สมศักดิ์  คร ูวิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
 ๓.๑๒.5. น.ส.มาธวดี คงธนเชาวน์ ครู คศ.1    กรรมการ 
 ๓.๑๒.6. น.ส.พชรวรรณ มณฑา  ครู คศ.1    กรรมการ 
 ๓.๑๒.7. นายวรายุทธ คงแก้ว  คร ูคศ.1    กรรมการ 
 ๓.๑๒.8. น.ส.เสาวรจ โกฎสืบ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 3.12.9 น.ส.นิตยา แก้วบุญตัน ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
 3.12.10 นางมัทนา กุลชัย  พนักงานราชการ              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ให้การต้อนรับ รับรองแขก ผู้มาใช้บริการในการประชุมต่างๆ ในโรงเรียน บริการน้ าดื่ม 
อาหารว่างแก่บุคลากรในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑๓ งำนแม่บ้ำน 
  ๓.๑๓.1 นางอัปสร ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๓.2 นางนัชชา ทานศิลา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  ๓.๑๓.3 นางอ าพร ชัยศิลบุญ คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้ำที่ 
1. จัดท าโครงการประสานพัสดุในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. จัดท าตารางการท าความสะอาดของแม่บ้านประจ าอาคาร และห้องส านักงาน 
3. ก ากับติดตามการด าเนินงานของแม่บ้านในการท าความสะอาดอาคาร และห้องส านักงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๓.๑๔ งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๓.๑๔.1 นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๔.2 นางอัปสร ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ           รองประธานกรรมการ 
  ๓.๑๔.3 นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ        กรรมการ  
  ๓.๑๔.4 น.ส.อ้อยทิพย์ รนิค าแดง คร ูวิทยฐานะช านาญการ         กรรมการ   
  ๓.๑๔.๕ นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้ำที่ 
1. วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ การด าเนินการของงานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานการด าเนินการของงานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการ

   ศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.15 งำนโภชนำกำร 
 3.15.1 นางบุศกร กสิผล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 3.15.2 นางอัปสร ราชสมศรี   ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.15.3 นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข คร ูวิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 

3.15.4 น.ส.อรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น คร ูคศ.1 กรรมการ 
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3.15.5 นางจานทองบุญ กลมมา ครู คศ.1 กรรมการ          
 3.15.6 นายจักรกฤช อินเปี้ย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 3.15.7 นางธนิมพร จินโจ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 3.15.8 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1                             กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้ำที ่  
1. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร อุปกรณ์เครื่องดื่ม

      เครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีสภาพการจัดโรงอาหารได้อย่าง 
   เหมาะสม เช่น มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับ
   รับประทานอาหาร ส าหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบ
   การรักษาความสะอาดที่ดีได้มาตรฐาน 

2. ก าหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ าดื่ม เช่น การแต่งกาย
   สวมชุดกันเปื้อน ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และก าหนด
   ราคาจ าหน่ายอาหาร คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟ้า
   อย่างประหยัด 

3. รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะภายในโรงอาหาร 
4. วางแผนการด าเนินการในการบริการอาหารในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น     

   งานเลี้ยงสังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน 
5. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่กระท าผิดระเบียบหรือเงื่ อนไขของโรงเรียน     

   เพ่ือเสนอฝ่ายผู้บริหาร 
6. จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
7. ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหาร 
8. มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
9. ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานประจ าปี 
10. จัดตกแต่งรอบบริเวณอาคารโรงอาหาร 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.16 งำนวันพิธีกำร วันเฉลิมฯ วันส ำคัญทำงศำสนำและประเพณีต่ำงๆ 
 3.16.1.นายเกษม ปิมปา         ครู วิทยฐานะช านาญการ     ที่ปรึกษา 
 3.16.2 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู     ครู วิทยฐานะช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 3.16.3 นายวรวิทย์ ค าหลวง           ครู วิทยฐานช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 3.16.4 นายจิราธิวัฒน์  ธนากิจเรืองรุ่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
 3.16.5 นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล   ครู คศ.1       กรรมการ 
 3.16.6 นายชญานนนท์ กันทะ  ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 3.16.7 นายพิภพ อุ่นค า      ครู วิทยฐานะช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  
1. วางแผนและจัดท าโครงการงานพิธีการ วันเฉลิมฯวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ       
2. ประสานงานอาคารสถานที่และงานพัสดุในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. ประสานหน่วยงานภายนอกและประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
4. จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติตาม 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.17 งำนสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 
 3.1๐.1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ      ประธานกรรมการ 
 3.1๐.2 นางอัปสร ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 3.1๐.3 นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 ๓.๑๐.4 น.ส.กรองกาญจน์  กาวิต๊ะ ธุรการโรงเรียน      กรรมการ 
 3.10.5 นางสาวสิรินดา โพยะ เจ้าหน้าสารบรรณ      กรรมการ 
 3.10.6 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานฯ      กรรมการ  
 3.10.7 นางสาวอ้อยทิพย์  รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้ำที ่  
  1. รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ บัญชีด าเนินการของสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
  2. ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานการด าเนินการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน     
      เวียงป่าเป้าวิทยาคมประจ าปี 
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. กลุ่มบริหำรงำนนโยบำยและแผน 

4.1 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและแผน 
 4.1.1 นางสาวอัญชิสา    ยานะธรรม    รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

      มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่แทนและปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 
๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน และเสนอความดีความชอบให้แก่ 

   บุคลากรในฝ่าย 
๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 ที่ปรึกษำกลุ่มบริหำรงำนนโยบำยและแผน 

 4.2.1 นายเอนก   หาญภักดีสกุล  

 หน้ำที ่
 1. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
 2. ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3 คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนนโยบำยและแผน 
 4.3.1 นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
 4.3.2 นางศิริจันทร์   สุท าทาน        ครู วิทยฐานะช านาญการ  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
 4.3.3 นายจักร์   เต็มรัก         ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.3.4 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.3.5 นายพิภพ     อุ่นค า         ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
 4.3.6 นางศรีนภา ศรีธนะ  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
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 4.3.7 นายวรายุทธ คงแก้ว  คร ูคศ.1    กรรมการ 
 4.3.8 นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์    คร ูคศ.1    กรรมการ  
 4.3.9 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์ กุลชยั พนักงานราชการ                       กรรมการ 

      มีหน้ำที่ 

       1. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน ตามนโยบายของทางราชการ  
       2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ    
 โรงเรียน 
       3. ให้ค าแนะน า  นิเทศการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    และบรรลุเป้าหมาย 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.4 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนนโยบำยและแผน 
 4.4.1 นางสาวนสุรา   เทียนประดิษฐ์  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
           นโยบายและแผน  

      มีหน้ำที่ 
        ๑. ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนและปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
   มอบหมาย 

๒. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนเกี่ยวกับงานต่างๆ  ของกลุ่มงาน
   นโยบายและแผน 

๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน และเสนอความดีความชอบให้แก่

   บุคลากรในฝ่าย 
๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.5 งำนแผนงำนและงบประมำณ 
4.5.1 นางสาวนุสรา   เทียนประดิษฐ์   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
4.5.2 นางศิริจันทร์    สุท าทาน    ครู วิทยฐานะช านาญการ     รองหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
4.5.3 นายจักร์  เต็มรัก  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ  
4.5.4 นายพิภพ   อุ่นค า  ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ  
4.5.5 นายเกียรติภูมิ   กองจาย   คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.5.6 นางสาวพรวภิา   อุบลสถิตย์  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.5.7 นางสาวศานันทินี  วงษา  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.5.8 นายธนาวุฒ ิ ทรัพย์สุข  คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.5.9 นางสาวมาธวดี   คงธนเชาวน์  คร ูคศ.1   กรรมการ 
4.5.10 นางสาวพชรวรรณ  มณฑา  คร ูคศ.1   กรรมการ 
4.5.11 นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล คร ูคศ.1   กรรมการ 
4.5.12 นางศรีนภา ศรีธนะ  คร ูวิทยฐานะช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่ 
1. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานของงานแผนงานและงบประมาณ 
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2. ร่วมกับฝ่ายบริหารและทุกกลุ่มบริหารงานในการวางแผน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและทางราชการ 

3. ร่วมกับทุกกลุ่มบริหารงานในการวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและนโยบายของทางราชการ 

4. ร่วมกับทุกกลุ่มบริหารงานในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

5. จัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอของงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.6 งำนธุรกำรกลุ่มงำน 
4.6.1 นางศรีนภา ศรีธนะ คร ูวิทยฐานะช านาญการ        หัวหน้างานงานธุรการกลุ่มงาน 
4.6.2 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่ 
1. จัดท าทะเบียนรับและส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ แจกจ่ายเอกสารตาม

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆของกลุ่มงานและจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน 
2. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
3. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินโครงการฝ่ายนโยบายและแผน 
4. ติดตาม สรุปรายงานการด าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของ

   โรงเรียน 
5. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนโยบายและแผน 
6. บันทึกการประชุมฝ่ายนโยบายและแผน 
7. รวบรวมปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 
8. จัดท ารายงานการตรวจสอบติดตามการประเมินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
9. จัดท าสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการท างานร่วมกับกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
10. สรุปงานต่างๆรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
11. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายนโยบายและแผน 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.7 งำนพัฒนำ  ICT 
4.7.1 นายพิภพ อุ่นค า  ครู วิทยฐานะช านาญการ        หวัหน้างาน ICT 
4.7.2 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.7.3 ว่าที ่ร.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ    กรรมการ 
4.7.4 นายนฐัวุฒ ิ จิตรจักร ์ คร ูวิทยฐานะช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

โดยแบ่งความรับผิดชอบดูแลแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 
1. นายพิภพ อุ่นค า  รับผิดชอบงานจัดการเรียนการสอนและระบบสารสนเทศ/งานระบบ

     เครือข่ายอินเตอร์เน็ต/ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
2. นายยงยุทธ เดชะพงค์ รับผิดชอบงานบริหารเว็บไซต์โรงเรียน                                         
3. นายนัฐวุฒิ   จิตรจักร ์ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียน/ซ่อมบ ารุงเครื่อง 
     คอมพิวเตอร์ 
 
4. ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์   กุลชัย  รับผิดชอบงานซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ (Printer)/งานบริหารเว็บไซต์ 

     โรงเรียน 
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       มีหน้ำที่ 
1. จัดซื้อ จัดหาสื่อเอกสาร สื่อวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือ

   สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN ทั้งระบบมีสายและไร้สาย) ในโรงเรียนและมีการใช้เทคโนโลยี  

   อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
3. จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซอร์ฟเวอร์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ให้แก่ฝ่าย/

   หมวด/งาน ตามความจ าเป็น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าในการมีและใช้เทคโนโลยีทาง

   การศึกษา 
5. งานพัฒนา ICT และผลิตและหรือช่วยครูผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆได้ โดยเฉพาะสื่อทาง

   คอมพิวเตอร์ เช่น  CAI, E-learning เป็นต้น 
6. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ทันสมัยและใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Educational Information System) 
8. ดูแลห้องรีสอร์ทเซนเตอร์แก่ครู นักเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
9. ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในโรงเรียนให้สามารถใช้งานใด้ดีตลอดเวลา 
10. จัดท าแผนพัฒนา ICT และรีสอร์ทเซนเตอร์ /ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.8 งำนประกันคุณภำพ 
4.8.1 นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์ คร ูคศ.1  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
4.8.2 นางสาวนสุรา เทียนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.8.3 นายอเนก  หาญภักดีสกุล ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.8.4 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ  
4.8.5 นางสาวศานันทินี  วงษา  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.8.6 นายวรายุทธ คงแก้ว  คร ูคศ.1     กรรมการ 
4.8.7 นางสาวกัณฐมณี  ปงกองแก้ว คร ูคศ.1     กรรมการ 
4.8.8 นางสาวกัลยา เตชะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
4.8.9 นายอนุชิต  กรมวังก้อน ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4.8.10 นางสาวพชรวรรณ มณฑา    คร ูคศ.1       กรรมการและเลขานุการ 
4.8.11 นางสาวนิตยา แก้วบุญตัน ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้ำที่ 
๑. จัดระบบ โครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 

  ตัวชี้วัดของกระทรวงเป้าหมายความส าเร็จของพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  
   ความส าเร็จของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
   อย่างต่อเนื่อง 
 
๕. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ประกัน 

   คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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๖. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ  
   ประกันคุณภาพเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน 
   สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.9 งำนโสตทัศนศึกษำ 
4.9.1 นายเอนก   หาญภักดีสกุล  ครู วิทยฐานะช านาญการ  ที่ปรึกษา 
4.9.2 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์   กุลชัย  พนักงานราชการ  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 
4.9.3 นายยงยุทธ  เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     กรรมการ   
4.9.4 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.9.5 นายพิภพ  อุ่นค า  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.9.6 นายนฐัวุฒิ   จิตรจักร  คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ  
4.9.7 นายสุพจน์   ศรีธนะ  คร ูคศ.1   กรรมการ  
4.9.8 ว่าที่ ร.ต.สภุวัฒน์  กันทิยะ  คร ูคศ.1   กรรมการ 
4.9.9 นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว คร ูคศ.1   กรรมการ 
4.9.10 นายชญานนท์ กันทะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4.9.11 นายพิษณุ  ปันพรม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
4.9.12 นายทวี    ชัยมงคล  ช่างปูน ระดับ 4   กรรมการ 
4.9.13 นางมัทนา  กุลชัย  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

            วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๒. ประสานและร่วมงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงาน 
    โสตทัศนศึกษา 
๓. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
๔. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
๕. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
๗. จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์   

            ห้องควบคุมเสียง และให้บริการห้องโสตทัศนศึกษา แก่ครู นักเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
๘. จัดท าระเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
๙. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
๑๐. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
๑๑. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
๑๒. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
๑๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๑๔. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
๑๕. ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู ้
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๑๖. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 
๑๗. ชว่ยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
๑๘. จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน โสตทัศนศึกษา 
๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.10 งำนสำรสนเทศ 
4.10.1 นายวรายุทธ     คงแก้ว  คร ูคศ.1             หัวหน้างานสารสนเทศ 
4.10.2 นางสาวอ้อยทิพย์  รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.10.3 นายนัฐวุฒิ   จิตรจักร ์ คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.10.4 นางสาวมาธวด ี คงธนเชาวน์ คร ูคศ.1   กรรมการ 
4.10.5 นางสาวพชรวรรณ มณฑา  คร ูคศ.1   กรรมการ   
4.10.6 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4.10.7 นางมัทนา  กุลชัย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4.10.8 นางสาวเสาวรส โกฏสืบ  ครผูู้ช่วย      กรรมการและเลขานุการ      

       มีหน้ำที่ 
1. วางแผนงานสารสนเทศของโรงเรียน 
2. จัดวางระบบข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกหน่วยงานให้มีความถูกต้องและเป็น 
    มาตรฐานเดียวกัน 
3. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล ข้อสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. น าเสนอข้อมูล ข้อสนเทศ ต่อผู้บริหารตามล าดับชั้น เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 
5. ช่วยเหลือ แนะน า การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
6. ปรับปรุงข้อมูล ข้อสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
7. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล รวบรวมเก็บรักษาและการให้บริการข้อมูล  
    ข้อสนเทศ 
8. น าเสนอข้อมูล ข้อสนเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นสภาพปัจจุบันของโรงเรียนให้ทุกฝ่าย ได้รับทราบทั่วกัน 
9. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และผลงานของสารสนเทศ เช่น จัดท าเอกสารสารสนเทศเผย 
    แพร่ข้อมูลของโรงเรียนใน website ของโรงเรียน 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บรหารตามล าดับขั้น 
11. อ านวยความสะดวกในด้านข้อมูล ข้อสนเทศของโรงเรียน แก่ผู้มาติดต่อ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.11 งำนควบคุมภำยใน 
4.11.1 นายจักร์  เต็มรัก  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  หัวหน้างานควบคุมภายใน 
4.11.2 นางสาวนุสรา   เทียนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.11.3 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง คร ูวิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ 
4.11.4 นายจิรวัฒน์  แก่นเรณู  คร ูวิทยฐานะช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ  

        มีหน้ำที่ 
          ๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
 ๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

๕. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน 
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              ตามภารกิจ 
๖. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๗. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 

 ๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.12 งำนกล้องวงจรปิดและกำรสื่อสำรภำยใน 
4.12.1 นายเอนก หาญภักดีสกุล ครู วิทยฐานะช านาญการ           ที่ปรึกษา 
4.12.2 นายยงยุทธ เดชะพงค์ คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  หัวหน้างานกล้องวงจรปิด 
4.12.3 นายพิภพ อุ่นค า  คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
4.12.4 นายภาคภูมิ มณีวรรณ คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ   
4.12.5 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย  พนักงานราชการ   กรรมการ  
4.12.6 นายปรัชญา ขอดแหวน ครู คศ.1       กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที่ 
          ๑. ตรวจสอบการท างานของระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก DVR 
 ๒. ซ่อมบ ารุง รักษากล้องวงจรปิดเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการขอและให้ข้อมูลผ่านระบบกล้องวงจรปิด 
 
 ๔. ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบ ารุงซ่อมแซมโทรศัพท์ภายในของโรงเรียน 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

        1) นายวรวิทย ์ ค าหลวง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

       มีหน้ำที่ 
 ๑. ท าหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

     มอบหมาย 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานต่างๆ ของฝ่ายอ านวยการ 
 ๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไปและรายงานผู้บริหาร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.๑  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
5.1.1 นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
5.1.2 นายวรวิทย์ ค าหลวง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
5.1.3 นางบุศกร  กสิผล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.1.4 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์    ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
5.1.5 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
5.1.6 นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล  คร ูคศ.1    กรรมการ 
5.1.7 นายวรายุทธ คงแก้ว  คร ูคศ.1    กรรมการ 
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5.1.8 นางสาวเสาวรจ โกฏสืบ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
5.1.9 นายสุพจน์  ศรีธนะ  คร ูคศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
5.1.10 นางธนิมพร จินโจ             ครูอัตราจ้าง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
หน้ำที ่  

วางแผน ก าหนดวิธีการ นิเทศ ก ากับและติดตามการปฏิบัติงาน ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เกิดความ
คล่องตัว เป็นอิสระภายในกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมข้าราชการครู
และลูกจ้างประจ าให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิด
ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นส าคัญ 
๕.2 งำนธุรกำรและบริหำรกลุ่มงำน 
 5.2.1 นางธนิมพร จินโจ  ครูอัตราจ้าง   ธุรการกลุ่มงาน 

        มีหน้ำที ่   
ให้บริการด้านต่างๆ เช่น การรับและการโต้ตอบหนังสือราชการ การติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือให้แล้ว

เสร็จตามก าหนดเวลา การบริหารจัดการระบบโครงสร้างงาน  งานบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ติดต่อ
ประสานงาน อ านวยความสะดวก และรายงานผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 

 

๕.3 งำนอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
 ๕.3.1 คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่  
 ๕.3.1.1 นายวรวิทย์ ค าหลวง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๕.3.1.2 นางเรณู  กันทา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.3.1.3 นายธีรศักดิ์ ทาวัง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.3.1.4 นางบุศกร กสิผล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕.3.1.5 นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 5.3.1.6 นายจักร์ เต็มรัก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5.3.1.7 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 5.3.1.8 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 5.3.1.9 นายพิภพ อุ่นค า ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 ๕.3.1.10 นายภาคภูมิ     มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 ๕.3.1.11 นายปรัชญา     ขอดแหวน คร ูคศ.1 กรรมการ 
 ๕.3.1.12 นายทว ี ชัยมงคล ช่างปูน ระดับ 4 กรรมการ 
 ๕.3.1.13 นายคฑาวุธ งามสม ช่างสี ระดับ 4 กรรมการ 
 ๕.3.1.14 นายโสภณ กาวิต๊ะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรรมการ 
 ๕.3.1.15 นายมานพ กุค าอู พนักงานขับรถ กรรมการ 
 5.3.1.16 นายอาทิตย์ กันก๋อง พนักงานบริการทั่วไป กรรมการ         
 ๕.3.1.17 นายสุพจน์ ศรีธนะ คร ูคศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่   

1. วางแผนก าหนดงาน / โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
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2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนและ
    อาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอกับการใช้บริการของโรงเรียน 

3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้
    เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งานได้สะดวก ใช้งานได้ทันที 
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแล

    สีอาคารต่างๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ 
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืนๆให้อยู่ใน

          สภาพที่เรียบร้อย 
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
8. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน

          สมบัติของโรงเรียน 
9. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
10. อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ จัดท าสถิติการ

           ให้บริการและรวบรวมข้อมูล 
11. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 5.3.2 งำนตกแต่งสถำนที่ 
 5.3.2.1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว  ครู วิทยฐานะช านาญการ    ประธานกรรมการ 
 5.3.2.2 นางสาวรพีพร สมใจ  ครู วิทยฐานะช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
 5.3.2.3 นางดวงมณี แสงม่วง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
 5.3.2.4 นายจิรวัฒน์    แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ         กรรมการ 
 5.3.2.5 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ         กรรมการ 
 5.3.2.6 นางจีรพร กองจาย  ครู วิทยฐานะช านาญการ         กรรมการ 
 5.3.2.7 นายวรายุทธ คงแก้ว  คร ูคศ.1          กรรมการ 
 5.3.2.8 นายชญานนท์ กันทะ  ครผูู้ช่วย           กรรมการ 
 5.3.2.9 นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ  ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 5.3.2.10 นายจักรกฤช อินเปี้ย  ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 5.3.2.11 นายสุวิทย์ สีตื้อ  พนักงานราชการ          กรรมการ 
 5.3.2.12 น.ส.นิตยา แก้วบุญตัน ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
 5.3.2.13 นายพิษณุ ปันพรม  ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 

 5.3.2.14 นางสาวอ้อยทิพย์  รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ            กรรมการและเลขานุ การ          
มีหน้ำที ่   

 1.  จัดตกแต่งเวที จัดดอกไม้ประดับเวทีและตกแต่งสถานที่ตามความเหมาะสม 
 2.  จัดเก็บ รักษา อุปกรณ์และผ้าประดับ ดอกไม้แห้งให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 3.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๔ งำนรักษำควำมปลอดภัย 
 ๕.4.2 นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  ๕.4.3 นายวรวิทย์ ค าหลวง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๕.4.4 นางเรณู กันทา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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   5.4.5 นายสุพจน์     ศรีธนะ คร ูคศ.1 กรรมการ 
   5.4.6 นางสาวกิ่งกาญจ์ บุญมาลา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๕.4.7 นายสุวิทย์ สีตื้อ พนักงานราชการ กรรมการ 
  ๕.4.8 นายมานพ กุค าอู พนักงานขับรถ  กรรมการ 
   5.4.9 นายอาทิตย์ กันก๋อง พนักงานบริการทั่วไป  กรรมการ 
  5.4.10 นายสมชาติ จันทร์สว่าง ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  ๕.4.11 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที ่
  1. ควบคุม ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อย
      ทั่วไปภายในโรงเรียน 
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.5 งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 ๕.5.1 นายวรวิทย์ ค าหลวง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 5.5.2 นายสุพจน์ ศรีธนะ คร ูคศ.1                               รองประธานกรรมการ 
 ๕.5.3 นายปรัชญา           ขอดแหวน คร ูคศ.1 กรรมการ 
 ๕.5.4 นายรุ่งโรจน์ กันทาเป็ง คนสวน กรรมการ 
 ๕.5.5 นายเล่าเอ๋อ เชมือ คนสวน กรรมการ 
 ๕.5.6 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที ่  
1. วางแผนและด าเนินการด้านงานตกแต่งบริเวณโรงเรียน 
2. ปรับปรุงสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและ

       ออกก าลังกาย เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน และประชาชนได้ 
3. เพาะพันธุ์ต้นกล้า พร้อมทั้งจัดซื้อ จัดหาต้นไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อม เพื่อสร้าง 

       บรรยากาศ ท าให้สะอาด ปลอดโปร่งสวยงาม เสริมสร้างสุขภาพจิต – กาย แก่บุคลากร ไม่เป็น
       แหล่งมลพิษ 
  4.  ปรับปรุงไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม ตามอาคารและบริเวณโรงเรียน ให้มีความเป็นระเบียบ 
       สวยงาม ตลอดปีการศึกษา 
  5.  ดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ ในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อยเป็น 
       ระเบียบ ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี 
   การศึกษา 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.6 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๕.6.1 นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล คร ูคศ.1       ประธานกรรมการ 
๕.6.2 นายภาคภูมิ  มณีวรรณ   ครู วิทยฐานะช านาญการ    รองประธานกรรมการ 
๕.6.3 นายวรวิทย ์ ค าหลวง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.6.4 นายชัยพร  สินันตา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.6.5 นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.6.6 นางผการัฐ  สินันตา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.6.7 นางเรณู  กันทา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.6.8 นายจักร์  เต็มรัก  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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๕.6.9 นางสุปราณ ี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมกา ร 
๕.6.10 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.6.11 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
๕.6.12 นางจิตตาภัทร์ สิทธิยศ  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
๕.6.13 นางส าเนียง   เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
๕.6.14 นายเอนก  หาญภักดีสกุล ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
5.6.15 นายจิรวัฒน์   แก่นเรณู   คร ูวิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
๕.6.16 นางดวงเดือน สมศักดิ์  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
5.6.17 นายจักรกฤช อินเปี้ย  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

      ๕.6.18 นายสุวิทย์    สีตื้อ     พนักงานราชการ            กรรมการและเลขานุการ       
มีหน้ำที่  

1. วางแผนและจัดท าโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน 
2. พัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน 
3. จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
4. จัดฝึกอบรมนักเรียนและบุคลากรในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕.7 งำนสำธำรณูปโภค 
 ๕.7.1 นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล คร ูคศ.1 ประธานกรรมการ 
 ๕.7.2 นายวรวิทย์ ค าหลวง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕.7.3 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5.7.4 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 ๕.7.5 นายทวี ชัยมงคล ช่างปูน ระดับ 4 กรรมการ 
 ๕.7.6 นายคฑาวุธ งามสม ช่างสี ระดับ 4 กรรมการ 
 ๕.7.7 นายโสภณ กาวิต๊ะ พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ กรรมการ 
 5.7.8 นายมานพ กุค าอู พนักงานขับรถ      กรรมการ 
 5.7.9 นายอาทิตย์ กันก๋อง พนักงานบริการทั่วไป      กรรมการ 
 ๕.7.10 นายรุ่งโรจน์ กันทาเป็ง คนสวน กรรมการ 
 ๕.7.11 นายเล่าเอ๋อ เชมือ คนสวน  กรรมการ 
 ๕.7.12 นายปรัชญา  ขอดแหวน คร ูคศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  
  1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการของงานสาธารณูปโภค 
  2. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
  3. ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  4. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ
  สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
  6. จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
  7. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
  8. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
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  9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
  10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
  11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.8 งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
      ๕.8.1 นายวรายุทธ คงแก้ว          คร ูคศ.1    ประธานกรรมการ 
   ๕.8.2 นางดวงมณี แสงม่วง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๕.8.3 นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๕.8.4 นางสมหมาย ก าทอง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๕.8.5 นางเรณู   กันทา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๕.8.6 นางผการัฐ สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5.8.7 นายยงยุทธ เดชะพงค ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5.8.8 นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ  
   ๕.8.9 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5.8.10 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5.8.11 นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
   ๕.8.12 นางสาวอชิรญา ธรรมชัย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
   ๕.8.14 นางจิตตาภัทร์ สิทธิยศ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
   ๕.8.15 นายวิทยา เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
   ๕.8.16 นางส าเนียง เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 5.8.17 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
   ๕.8.18 นางจีรพร กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 5.8.19 นางสาวศานันทินี วงษา ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 5.8.20 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 5.8.21 นางดวงเดือน สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
      ๕.8.22 นายนัฐวุฒ ิ   จิตรจักร ์   ครู วิทยฐานะช านาญการ                 กรรมการ 
  5.8.23 นายจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการ               กรรมการ 
  5.8.24 นายธนาวุฒิ     ทรัพย์สุข ครู วิทยฐานะช านาญการ               กรรมการ                
  5.8.25 นางจานทองบุญ   กลมมา   คร ูคศ.1   กรรมการ 
  5.8.26 นางสาวอรอนงค์   ชุ่มเมืองเย็น    ครู คศ.1                         กรรมการ 
  5.8.27 นางสาวกัณฐมณี   ปงกองแก้ว   คร ูคศ.1                                    กรรมการ 
  5.8.28 ว่าที่ ร.ต.สุภวัฒน์   กันธิยะ   คร ูคศ.1                                    กรรมการ 
  5.8.29 นายชินชัย   แก้วนิมิตสิริกุล ครู คศ.1                                    กรรมการ 
  5.8.30 นางสาวเสาวรจ   โกฎสืบ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  5.8.31 นายจักรกฤช   อินเปี้ย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  5.8.32 นายอนุชิต กรมวังก้อน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๕.8.33 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
 5.8.34 นายสุวิทย์ สีตื้อ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕.8.35 นางสาวพชรวรรณ   มณฑา คร ูคศ.1                           กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่  
  1. ด าเนินการเก่ียวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 
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  2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานใน
      สังกัดและองค์กรต่างๆ ในชุมชนรับทราบโดยจัดท าเป็นวารสารโรงเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
         3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ทางเสียงตามสาย ให้ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา 
             และนักเรียนในโรงเรียน 
         4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.9 งำนวงโยธวำทิตและดนตรี 
๕.9.1 นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์    ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๕.9.2 นายยงยุทธ        เดชะพงค์   คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๕.9.3 นางดวงเดือน      สมศักดิ์   คร ูวิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ 
5.9.4 นายอนุชิต  กรมวังก้อน ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๕.9.5 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์   กุลชัย    พนักงานราชการ        กรรมการ 
5.9.6 นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญมาลา   ครูอัตราจ้าง      กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่ 
     1. วางแผนในการจัดท าแผนงาน  แผนปฏิบัติงานกิจกรรมดนตรี – วงโยธวาทิตของโรงเรียน 
 2.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมดนตรี – วงโยธวาทิตท้ังในและนอกโรงเรียน 
          3.  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะกิจกรรมดนตรี – วงโยธวาทิตของนักเรียน 
         4.  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมงานกิจกรรมดนตรี – วงโยธวาทิตให้ผู้ที่
             เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.10 งำนธนำคำรโรงเรียน 
๕.10.1 นางบุศกร กสิผล    ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
5.10.2 นางอัปสร ราชสมศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
5.10.3 นายเกียรติภูมิ กองจาย  ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
5.10.4 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
5.10.5 นางศรีนภา ศรีธนะ  ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
5.10.6 นายจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
5.10.7 นางจานทองบุญ กลมมา  คร ูคศ.1           กรรมการ 
5.10.8 นางสาวมาธวดี คงชนเชาวน์ คร ูคศ.1       กรรมการ 
5.10.9 นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
5.10.10 นายจักรกฤช อินเปี้ย  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
5.10.11 นางธนิมพร จินโจ  ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
๕.10.12 นายสุวิทย์ สีตื้อ     พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่ 
     1. วางแผนในการจัดท าแผนงาน- แผนปฏิบัติงานกิจกรรม 
 2.  ด าเนินงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
          3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         4.  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียนให้ผู้ที่ 
   เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.11 งำนลูกจ้ำงประจ ำ 
๕.11.1 นายวรวิทย์   ค าหลวง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๕.11.2 นายพิภพ อุ่นค า    ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
5.11.3 นายสุพจน์ ศรีธนะ  คร ูคศ.1              กรรมการ 
5.11.4 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1               กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที ่   
1. จัดท าโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
2. ก ากับดูแล การบริหารงานลูกจ้างประจ า โดยการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

    หน้าที่ของลูกจ้างประจ า 
3. วางแผนเสนอการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของลูกจ้างประจ า ก ากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน

    ของลูกจ้างประจ า 
4. ด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการผลปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์และขวัญ 

    ก าลังใจของลูกจ้างประจ า เสนอต่อฝ่ายบริหาร 
     5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

5.12 งำนอนำมัยโรงเรียน 
๕.12.1 นางสาวเสาวรจ โกฏสืบ  ครูผู้ช่วย           ประธานกรรมการ 
๕.12.2 นางบุศกร กสิผล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๕.12.3 นางอัปสร ราชสมศรี    ครู วิทยฐานะช านาญการ     กรรมการ 
5.12.4 นางสาวดวงฤดี   แซ่โอ้ว  ครู วิทยฐานะช านาญการ     กรรมการ 
๕.12.5 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ คร ูคศ.1               กรรมการ 
5.12.6 นางสาวมาธวด ี คงธนเชาวน์ คร ูคศ.1      กรรมการ 
5.12.7 นายวรายุทธ คงแก้ว  คร ูคศ.1      กรรมการ 
5.12.8  นางกัลยา เตชะ  ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
5.12.9  นางธนิมพร จินโจ   ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
5.12.10 นางปรียา ทิพากร  เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล        กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่ 
     1. วางแผนในการจัดท าแผนงาน-แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน /
   งานโภชนาการโรงเรียน 
 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากร นักเรียนในด้านสวัสดิการสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมถึง
  การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ สุขภาวะโภชนาการ 
          3.  ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างวินัยที่ดีในการบริโภค การสร้างวินัยในการรับประทานอาหาร 
         4.  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมงาน
   โภชนาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานส่งเสริมสุขภาพ 
         6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

๖.๑ นำงณิชญำรัตน์  วงศ์ประเสริฐ  รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  

มีหน้ำที่  
1. ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการติดราชการ และรอง  
 ผู้อ านวยการที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ คนที่ 1 ติดราชการ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 

 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
 3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ          
  มีประสิทธิภาพ 
 4. ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงาน
  กิจการนักเรียน 
 5. ก ากับ ติดตาม ประสานฝ่ายต่างๆ เพ่ือด าเนินกิจกรรม งานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และ
  ปฏิบัติการของโรงเรียน 
 6. ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน                
  เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
 7. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เก่ียวข้อง 
 8. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๒ หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
       นางเรณ ู กันทา   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ   

   สถานศึกษามอบหมาย 
๒. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวกับงานต่างๆ ของกลุ่มงาน

   กิจการนักเรียน 
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และเสนอความดีความชอบให้แก่   

   บุคลากรในกลุ่มงาน 
๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๓ คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 
 ๖.๓.๑ นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ   
 ๖.๓.๒ นางเรณู  กันทา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓.3 นางดวงมณี  แสงม่วง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖.๓.4 นายชัยพร  สินันตา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๖.๓.5 นายจักร์  เต็มรัก  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖.๓.6 นางดวงเดือน  สมศกัดิ ์  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
 ๖.๓.7 นายจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง คร ูวิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
 6.3.8 นายสุพจน์  ศรีธนะ  คร ูคศ.1    กรรมการ 
 6.3.9 ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะ  คร ูคศ.1    กรรมการ 
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 6.3.10 นางสาวพชรวรรณ มณฑา  คร ูคศ.1    กรรมการ 
 6.3.11 นายจักรกฤช อินเปี้ย  ครูผู้ช่วย              กรรมการ  
 ๖.๓.๑2 นางสาวอนุตตรีย์ นภพลภูมิสิริ พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๖.๓.13 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 6.3.14 นางสาวกัญญาภัค ปันอยิะ  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   หน้ำที ่ ควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษางานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ 

๖.๔ งำนธุรกำรและบริหำรกลุ่มงำน 
 ๖.๔.๑ นางเรณ ู  กันทา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๖.๔.๒ นางสาวพชรวรรณ มณฑา  คร ูคศ.1    กรรมการ 

๖.๔.3 น.ส.กัญญาภัค ปันอิยะ  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  

      1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัสดุ และงานรับส่งหนังสือและเอกสารราชการให้เป็นไปตามระเบียบ       
          ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 
            2. ประเมิน สรุป รวบรวมผลการด าเนินงาน จัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานของ 
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
            3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) น าเสนอต่อฝ่ายบริหารทุกสิ้นภาคการศึกษา 
            4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๕ งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
๖.๕.๑ นายชัยพร สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
6.5.2 ว่าที่ ร.ต.สภุวัฒน์ กันธิยะ คร ูคศ.1 รองประธานกรรมการ 
6.5.3 นายเกียรติภูม ิ กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.5.4 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๕.5 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.5.6 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๕.7 นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.5.8 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๕.9 นายนัฐวุฒ ิ จิตรจักร์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๕.10 นายฉลอง สุยะวงค์ คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.5.11 นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล คร ูคศ.1  กรรมการ 
๖.๕.12 นายปรัชญา ขอดแหวน คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.5.13 นายจักรกฤช อินเปี้ย ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
6.5.14 นายชานันท์ สุวันโน พนักงานราชการ  กรรมการ 
6.5.15 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน  กรรมการ 
๖.๕.๑6 นายชญานนท์ กันทะ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
6.5.17 นายพิษณุ ปันพรม ครูอัตราจ้าง                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. สนับสนุน ส่งเสริม  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน ให้อยู่ในขอบข่าย   

    ที่เหมาะสม  ไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
๒. วางแผนจัดเตรียมนักกีฬา ฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายนอกสถานศึกษา 
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๓. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๖ งำนครูเวรประจ ำวัน 
๖.๖.๑ นางดวงมณี แสงม่วง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๖.๖.๒ นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.6.3 นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๖.4 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.6.5 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.6.6 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.6.7 นางจีรพร กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.6.8 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.6.9 นายสุพจน์ ศรีธนะ คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.6.10 นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์ คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.6.11 ว่าที่ร.ต.สุรเชษฐ์ กุลชัย พนักงานราชการ  กรรมการ 
6.6.12 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ

  เหมาะสม 
2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
3. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความ

  เห็นชอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูที่

  ปรึกษา หรือรายงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
5. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่ จนกว่านักเรียนจะ

  กลับหมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาท ี
6. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงาน

  บริหารกิจการนักเรียน 
7. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๗ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖.๗.๑ นางดวงเดือน สมศักดิ์ คร ูวิทยฐานะช านาญการ         ประธานกรรมการ 
6.7.2 นายพิภพ อุ่นค า ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๗.3 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.7.4 นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
6.8.5 นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญมาลา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
6.7.6 ว่าทีร่้อยตรีสุรเชษฐ์ กุลชัย พนักงานราชการ  กรรมการ 
6.7.7 นางปรียา ทิพากร เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล  กรรมการ 
6.7.8 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    กรรมการ 
๖.๗.9 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ               กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
1. จัดระบบการดูแลนักเรียนให้เป็นไปตามข้ันตอนการด าเนินการทั้งการรู้จักนักเรียนเป็น   

   รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ 
2. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๘ งำนส่งเสริมประชำธิปไตยโรงเรียน 
๖.๘.๑ นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ      ประธานกรรมการ 
6.8.2 นางสาวศานันทินี วงษา ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.8.3 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.8.4 นายนฐัวุฒ ิ จิตรจักร์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๘.5 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.8.6 นายชญานนท์ กันทะ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๖.๘.7 นายจักรกฤช อินเปี้ย ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๖.๘.8 นางสาวพชรวรรณ มณฑา คร ูคศ.1                         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักด าเนินการตามวิถีประชาธิปไตย  

   ควบคุม  ดูแลคณะกรรมการนักเรียนให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1  ครั้ง 
3.  
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๖.๙ งำนสวัสดิภำพนักเรียนและจรำจร 
๖.๙.๑ นายสุพจน ์ ศรีธนะ คร ูคศ.1 ประธานกรรมการ 
๖.๙.2 นายพิภพ  อุ่นค า ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.9.3 ว่าทีร่้อยตรีสุภวัฒน ์ กันธิยะ คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.9.4.ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ กุลชัย พนักงานราชการ  กรรมการ 
๖.๙.5 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน 
      และจัดระบบจราจรภายในโรงเรียน 
  2. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๑๐ งำนคณะสี 
๖.๑๐.๑ ว่าทีร่้อยตรีสุภวัฒน ์ กันธิยะ ครู คศ.1                               ประธานกรรมการ 
๖.๑๐.2 นายชัยพร สินันตา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
6.10.3 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๖.๑๐.4 นายจักร์ เต็มรัก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖.๑๐.5 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
6.10.6 นางจีรพร กองจาย ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.10.7 นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
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๖.๑๐.8 นายภาคภูมิ มณีวรรณ คร ูวิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
6.10.9 นายนัฐวุฒ ิ จิตรจักร์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.10.10 นางสาวพชรวรรณ มณฑา คร ูคศ.1  กรรมการ 
๖.๑๐.11 นายสุวิทย์    สีตื้อ พนักงานราชการ  กรรมการ 
6.10.12 นายพิษณุ ปันพรม ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
6.10.13 นายชญานนท์ กันทะ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
6.10.14 นางสาวกัญญาภัค   ปันอิยะ       เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

1. จัดให้นักเรียนมีคณะสีและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้คณะสีในการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่    
 คณะ ตลอดจนร่วมจัดงานกีฬาสีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๑๑ งำนระดับชั้น  
๖.๑๑.๑ นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ ประธานกรรมการ 
6.11.2 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๖.๑๑.3 นายจักร์ เต็มรัก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๑๑.4 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.11.5 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.11.6 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.11.7 นายสุพจน์ ศรีธนะ ครู คศ.1  กรรมการ 
6.11.8 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
2. ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี  

  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
4. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ

  ปฏิบัติ 
5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
6. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ

  อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
7. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อ

  นักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป 
8. จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธีหรือกิจกรรม

  กับ ทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี 
9. จัดกิจกรรมประชุม อบรมประจ าสัปดาห์ของแต่ละระดับชั้น 
10. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖.๑2 งำนสถำนศึกษำสีขำว  
๖.๑2.๑ นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ ประธานกรรมการ 
๖.๑2.2 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑2.3 นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑2.4 นางดวงเดือน สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑2.5 นายนัฐวุฒ ิ จิตรจักร์ คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.12.6 นางศรีนภา ศรีธนะ คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑2.7 นางสาวพชรวรรณ มณฑา คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.12.8 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น คร ูคศ.1  กรรมการ 
๖.๑2.9 นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ  กรรมการ 
๖.๑2.10 นายจักรกฤช อินเปี้ย ครผูู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. ตรวจสอบ คัดกรอง ติดตาม ช่วยเหลือแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด การติดเกม

   พฤติกรรมทางเพศ อบายมุข 
2. รณรงค์สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการป้องกัน

   แก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด 
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๑3 งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน  
๖.๑3.1 นางเรณู กันทา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๑3.2 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
6.13.3 นายจักร์ เต็มรัก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๖.๑3.4 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.13.5 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ 
6.13.6 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ 
๖.๑3.7 นายนัฐวุฒ ิ จิตรจักร์ คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑3.8 นายสุพจน์ ศรีธนะ คร ูคศ.1  กรรมการ 
6.13.9 ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะ คร ูคศ.1  กรรมการ 
๖.๑3.10 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. ตรวจตรา สอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งทางด้านระเบียบวินัยความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

  กับสภาพของการเป็นนักเรียน 
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๑4 งำนรถรับ - ส่ง นักเรียน 
๖.๑4.๑ นายสุพจน์           ศรีธนะ          คร ูคศ.1                  ประธานกรรมการ 
๖.๑4.2 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.14.3 นายพิภพ อุ่นค า ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
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6.14.4 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
6.14.5 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
2. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖.๑5 งำนจิตสำธำรณะ 
๖.๑5.๑ นายจักร์ เต็มรัก             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
6.15.2 นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
๖.๑5.3 นางสาวศานันทินี วงษา ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑5.4 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
6.15.5 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ         กรรมการ 
6.15.6 นายสุพจน์ ศรีธนะ คร ูคศ.1    กรรมการ 
6.15.7 นายวรายุทธ คงแก้ว คร ูคศ.1  กรรมการ  
๖.๑5.8 นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง ครู วิทยฐานะช านาญการ          กรรมการ 
6.15.9 นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
  จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมในการส ารวจและวิเคราะห์
สภาพปัญหา ก าหนดกิจกรรม วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมตามแผนตลอดจนร่วมกันประเมินผลพร้อมทั้ง
สรุป รายงานผล โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้ 

 1. นายจักร ์  เต็มรัก  ก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์ รับผิดชอบกิจกรรม บวร (พุทธศาสนิกชน) 
 3. นายวรายุทธ  คงแก้ว  รับผิดชอบกิจกรรม บวร (คริสต์ศาสนิกชน) 
 4. นายจิรวัฒน์  แก่นเรณู รับผิดชอบกิจกรรมห้องเรียนหน้าอยู่ 
 5. นายภาคภูมิ  มณีวรรณ รับผิดชอบกิจกรรมพ้ืนที่หน้ามอง 
 6. นางสาวอ้อยทิพย์ รินค าแดง รับผิดชอบกิจกรรมห้องน้ าสะอาด 
 7. นางสาวศานันทิน ี วงษา  รับผิดชอบกิจกรรมห้องน้ าสะอาด 
 8. นายสุพจน์  ศรีธนะ  รับผิดชอบกิจกรรมหน้าเสาธง 
 9. นางสาวกัญญาภัค   ปันอิยะ  รับผิดชอบรวบผลการประเมินและจัดท ารายงาน 
1. การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก                

 ตามโอกาสต่างๆ 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๑6 งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
๖.๑6.๑ นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
6.16.2 นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๑6.3 นางดวงมณี แสงม่วง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.16.4 นายธีรศักดิ์ ทาวัง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.16.5 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
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๖.๑6.6 นายเกษม ปิมปา ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑6.7 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑6.8 นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.16.9 นางวันเมษา แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6.16.10 นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑6.11 นายจิราธิวัฒน ์ ธนากิจเรืองรุ่ง คร ูวิทยฐานะช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ. 

มีหน้ำที ่
1. จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและค่านิยม 12 ประการ              

   ในการท าความดีเพ่ือสังคม 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ 
3. ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลสิ่งเสพติด รักวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

   ของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๑7 งำนปรับพฤติกรรมนักเรียน 
  ๖.๑7.๑ นางเรณู กันทา          ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

6.17.2 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๖.๑7.3 นายจักร์ เต็มรัก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๖.๑7.4 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
6.17.5 นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
6.17.6 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์ คร ูวิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 

  6.17.7 นายสุพจน์ ศรีธนะ          คร ูคศ.1        กรรมการ 
6.17.8 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น       กรรมการ 
6.17.9 นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู วิทยฐานะช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
2. ส่งเสริมวินัย แก้ไขและปรับพฤติกรรมนักเรียนสืบสวน สอบสวน พิจารณาการลงโทษนักเรียน 

  ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

ให้ผู้ที่ ได้รับค าสั่ งแต่งตั้ ง ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี                      
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

 สั่ง  ณ  วันที่  29  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 
      
 
 
      ลงชื่อ 
                           (นายเอนก   ตาค า) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 


