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คําสั่งโรงเรยีนเวียงแกนวิทยาคม  

ท่ี   212 /๒๕๖๓         

เรื่อง    แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียน                                                                 

………………………………...................…… 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนไปดวยความเรียบรอย 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการอันจะกอใหเกิดการพัฒนาโรงเรียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน เปนไปตาม

เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   

  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อํานาจตามมาตรา ๒๗             

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑                     

จึงแตงต้ังขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ใหปฏิบัติหนาที่

ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒  ดังนี้            

๑.  แตงตั้งขาราชการครูใหรักษาการในตําแหนงผูอาํนวยการโรงเรียน ประกอบดวย 

ลําดับที่ ๑ ส.อ.จรัญ  สุธาพจน   ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 

ลําดับที่ ๒ นางนาฎสุดา  ใจคํา   ตําแหนง  ครู 

ลําดับที่ ๓ นายยุทธศาสตร  อัมรินทร  ตําแหนง  ครู 

ลําดับที่ ๔ นายสุริยา บุดดี    ตําแหนง  ครู 

ลําดับที่ ๕ นางสาวบุหงา คําบัว    ตําแหนง  ครู  

ใหมีหนาที่  รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน  เมื่อผูอํานวยการโรงเรียนเดินทางไปราชการ หรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแล  ควบคุม  ตรวจตรางานตามบทบาทของผูอํานวยการโรงเรียน ยกเวน ใน

เรื่องเก่ียวกับการอนุมัติการจายเงิน งานบุคลากร และงานนโยบายสําคัญ เม่ือผูอํานวยการโรงเรียนกลับมา ใหรายงาน

ผลการปฏิบัติงานในชวงรักษาการในตําแหนงใหผูอํานวยการโรงเรียนรบัทราบ ในการปฏิบัติหนาที่รักษาการในตําแหนง

ในแตละวันทีร่ักษาการในตําแหนง ใหจดบันทกึในสมุดหมายเหตุรายวันใหละเอียด ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียนใหเรียงลําดับตามหมายเลขขางตน หากผูรักษาการหมายเลข ๑ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยเหตุผลใดก็ตามให

หมายเลข ๒ ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน หากผูรักษาการหมายเลข ๑, ๒      ไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดดวยเหตุใดก็ตามใหหมายเลข ๓ ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน หากผูรักษาการหมายเลข ๑, ๒ ,๓ ไม
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สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดก็ตามใหหมายเลข ๔ ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน หากผูรักษาการ

หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔  ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยเหตุใดก็ตามใหหมายเลข ๕  ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูอํานวยการ

โรงเรียน  

๒. แตงตั้งฝายบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 

๒.๑ วาที่ ร.ท.ณัฐรัชต ใหญผา   ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม   

 ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการโรงเรียน  มีหนาท่ี 

๒.๑.๑ ควบคุม  ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบายกฎระเบียบ  

ขอบังคับ  และหลักเกณฑ 

๒.๑.๒ พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๒.๑.๓ สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

๒.๑.๔ จัดทํามาตรฐาน  ภาระงานสาํหรับขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

๒.๑.๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑.๖ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามที่บัญญัติไวนี้  หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

๒.๒ ส.อ.จรญั  สุธาพจน  ตาํแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรยีนเวียงแกนวิทยาคม     

ปฏิบัติหนาท่ี  รองผูอํานวยการโรงเรยีน มีหนาที่ 

๒.๒.๑ ควบคุมดูแลเก่ียวกับกลุมงานวิชาการ 

๒.๒.๒ ควบคุมดูแลเก่ียวกับกลุมงานอํานวยการ  

๒.๒.๓ ควบคุมดูแลเก่ียวกับกลุมงานกิจการนักเรยีน 

๒.๒.๔ ควบคุมดูแลเก่ียวกับกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

๒.๒.๕ ควบคุมดูแลเก่ียวกับกลุมงานบรหิารทั่วไป 

 งานในกลุมงานวิชาการ มีหนาที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุมงานวิชาการและกลั่นกรองเรื่องราวตางๆ   

ในกลุมงานกอนที่จะนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องงานกลุมสาระการเรียนรู                

งานหลักสูตรสถานศึกษา  งานวัดผลและประเมินผล  งานทะเบียน  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานแนะแนว (ปจฉิมนิเทศ) งาน

หองสมุด งานการเรียนการสอน งานวิจัยการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานทักษะ

วิชาการ งานเปดบานวิชาการ งานสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู งานโรงเรียนในฝน งานอาเซียนศึกษา งานโรงเรียนเรียนรวม  

และงานสํานักงานกลุม  

งานในกลุมงานอํานวยการ  มีหนาที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุมงานอํานวยการและกลั่นกรองเรื่องราว

ตางๆ  ในกลุมงานกอนที่จะนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน ควบคุมดูแล งานธุรการ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ งานปฏิคม งานสัมพันธชุมชน และงานสํานักงานกลุม   
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งานในกลุมงานกิจการนักเรียน มีหนาที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุมงานกิจการนักเรียนและกลั่นกรอง

เรื่องราวตางๆ ในกลุมงานกอนที่จะนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องของงานระบบ

ชวยเหลือดูแลนักเรียน  งานสงเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  งานกิจการสภานักเรียน งานสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีและวันสําคัญ งานสถานศึกษาสีขาว งานเวรรักษาความปลอดภัย งานระบบจราจรในโรงเรียน งาน ๖ 

กิจกรรมในรอบวัน งานปฐมนิเทศ งานโรงเรียนวิถีพุทธ งานโรงเรียนสุจริต และงานสํานักงานกลุม   

งานในกลุมงานแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุมงานแผนงานและ

งบประมาณ กลั่นกรองเรื่องราวตางๆ ในกลุมงานกอนที่จะนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนควบคุมดูแลงานแผนงาน    

งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสารสนเทศ  งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งานสวัสดิการรานคา      

งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานสํานักงานกลุม   

งานในกลุมบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุมงานบริหารทั่วไปและกล่ันกรองเรื่องราว

ตาง ๆ    ในกลุมงานกอนที่จะนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องของงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ งานโภชนาการ งานอาคารสถานท่ี งานโสตทัศนศึกษา งานนักการภารโรงและลูกจาง  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

งานบานพักนักเรียน  งานดนตรีและดุริยางค  งานธนาคารขยะ งานธนาคารโรงเรียน งานปองกันภัยพิบัติ งานยานพาหนะ 

งานเศรษฐกิจพอเพียง งานประกันอุบัติเหตุ และงานสํานักงานกลุม 

๒.3 ส.อ.จรัญ  สุธาพจน  ตาํแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรยีน ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ   

มีหนาที ่ ควบคุมดูแลชวยเหลือการปฏิบัติงานแกรองผูอํานวยการที่ควบคุมรับผิดชอบงาน รวมท้ังปฏิบัติงานในเนื้องานที่

กลุมงานวิชาการ โดยมีขอบขายของงานเหมือนกับรองผูอํานวยการที่มีหนาท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบ 

๒.4 นางนาฏสุดา ใจคาํ    ตําแหนง ครู   ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมบริหารงานอํานวยการ   

มีหนาที ่ ควบคุมดูแลชวยเหลือ  การปฏิบัติงานแกรองผูอํานวยการที่ควบคุมรับผิดชอบงาน รวมทั้งปฏิบัติงานใน

เนื้องานที่กลุมงานอํานวยการ โดยมีขอบขายของงานเหมือนกับรองผูอํานวยการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลรบัผิดชอบ 

๒.5 นายสุริยา  บุดดี  ตําแหนง ครู  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ   

มีหนาที ่ ควบคุมดูแลชวยเหลือ  การปฏิบัติงานแกรองผูอํานวยการที่ควบคุมรับผิดชอบงาน รวมทั้งปฏิบัติงานใน

เน้ืองานที่กลุมงานแผนงานและงบประมาณ โดยมีขอบขายของงานเหมือนกับรองผูอํานวยการที่มีหนาที่กํากับดูแล

รับผิดชอบ 

๒.6 นางสาวบุหงา คําบัว  ตาํแหนง  คร ู ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรยีน 

 มีหนาที่  คอยควบคุมดูแลชวยเหลือการปฏิบัติงานแกรองผูอํานวยการที่ควบคุมรับผิดชอบงาน รวมทั้ง

ปฏิบัติงานในเนื้องานที่กลุมงานกิจการนักเรียน โดยมีขอบขายของงานเหมือนกับรองผูอํานวยการที่มีหนาที่กํากับดูแล

รับผิดชอบ 
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๒.๗ นายยุทธศาสตร อัมรินทร ตําแหนง  ครู  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 

มีหนาที ่ ควบคุมดูแลชวยเหลือการปฏิบัติงานแกรองผูอํานวยการโรงเรียนที่ควบคุมรับผิดชอบงาน รวมท้ังปฏิบัติงาน

ในเนื้องานที่กลุมงานของตนเองรับผิดชอบ โดยมีขอบขายของงานเหมือนกับรองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล

รับผิดชอบ 

๓. แตงตั้งคณะกรรมการฝายบริหารงานโรงเรียน ประกอบดวย 

๑) วาที่ ร.ท.ณัฐรชัต ใหญผา ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรยีน   ประธานกรรมการ 

๒) ส.อ.จรัญ สุธาพจน  ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๓) นายสุริยา  บุดดี   ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 

๔) นางสาวบุหงา คําบัว  ตําแหนง  หัวหนากลุมงานบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

๕) นายยุทธศาสตร อัมรินทร ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๖) นางนาฏสุดา ใจคํา  ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานอํานวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี อํานวยการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนนิงานดานตางๆ ของโรงเรียนเปนไป           

ตามนโยบาย จุดเนน วิสัยทัศน พันธกิจ  และเปาประสงคของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

๔. แตงตั้งคณะกรรมการกลุมบริหารงานอํานวยการ ประกอบดวย 

๑) นางนาฎสุดา ใจคํา  ตําแหนง   ครู     ประธานกรรมการ 

๒) นางสุชัญญา ชัยมงคล  ตําแหนง  ครู    กรรมการ 

๓) นางจิตริณี  รุงสวัสดิ์  ตําแหนง  ครู    กรรมการ 

๔) นางภารดี รูปศร ี  ตําแหนง  ครู    กรรมการ 

๕) นายรรรรวิชญ  ทิพยโพธิ์ทอง ตําแหนง  ครู    กรรมการ 

๖) นางสาวนภัสกร  วงควุฒิ ตําแหนง  ครู    กรรมการ 

๗) นางสาวโยผกา  แขงขัน ตําแหนง  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๘) นายอภิสิทธิ์  หัตถกอง  ตําแหนง  พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการ 

๙) นางฐิติชญา  จินะราช  ตําแหนง  เจาหนาท่ีสํานักงาน  กรรมการ 

๑๐)  นางสาวศิริรตัน  สุภาวงค ตําแหนง  ธุรการโรงเรียน      กรรมการ 

๑๑)  นางสาวทัยริกา  ปนตามูล ตาํแหนง  ครู       กรรมการและเลขานุการ 

๑๒)  นางสาวศิริพร รงัษี  ตําแหนง  ครู     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ งานคณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ งานปฏิคม งานสัมพันธชุมชน และงานสํานักงานกลุม  

๒. รับ เสนอ สง บันทึกและราง เก็บรักษา ยืมและทําลายหนังสือราชการและติดตอประสานงานภายใน

หนวยงานและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
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๓. พัฒนาอัตรากําลัง สรรหา บรรจุแตงตั้ง โอนยาย สับเปลี่ยน ชวยราชการ ทําทะเบียนประวัติ และ

สงเสริมสนบัสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

๔. จัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ และโสตทัศนปูกรณ ประชาสัมพันธเผยแพรงานโรงเรียน 

๕. จัดการตอนรับแขกผูมาเยือนโรงเรียนหรือมาติดตอราชการ รวมทั้งผูปกครองของนักเรียน 

๖. ประสานงาน อํานวยความสะดวกในกลุมงานอํานวยการใหปฏิบัติหนาที่บรรลุตามวัตถุประสงค 

๗. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 

๘. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

๔.๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานธุรการ 

๑) นางนาฏสุดา ใจคํา  ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวโยผกา  แขงขัน ตําแหนง ครอูัตราจาง   เจาหนาที่ 

๓) นางสาวศิริรัตน  สุภาวงค ตาํแหนง ธุรการโรงเรียน             เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. กลั่นกรองเรื่องราวตางๆ จากทุกกลุมงานกอนที่เสนอเรื่องผานรองผูอํานวยการที่กํากับดแูลกอนถึง

ผูอํานวยการรับทราบ 

๒. รับผิดชอบประสานงานการจัดประชุมประจําเดือน 

๓. ควบคุมการใชแสตมป  

๔. แยกหนังสือแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ และติดตามเรื่องจากกลุมสาระการเรียนรูและกลุมงาน 

๕. ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือ สํารวจหนังสืออยูในระหวางการรอปฏิบัติ และหนังสือรอตอบที่ครบอายุ 

รักษา จัดพิมพหนังสือโตตอบ ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

๖. ทําบัญชีหนังสือท่ีขอ ทําลาย รายงานการทํางานหนังสือ รวบรวมเอกสารตางๆ ที่เปนระเบียบงาน

สารบรรณและงานอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนใหเปนปจจุบันสามารถคนหาไดทันที  

๗. บันทึกการรับโทรศพัท ที่มีการติดตอสื่อสารจากภายนอก ออกระเบียบประกาศภายในโรงเรียนและ

ใหคําปรึกษาในเรื่องงานสารบรรณของกลุมงานตางๆ ที่มาขอคําแนะนํา  อํานวยความสะดวกแก ผูมาติดตองานราชการ

กับโรงเรียน  

๘. เปนผูประสานงานในการติดตอรับสงหนังสือราชการระหวางโรงเรียนกับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอก เปนผูรับผิดชอบนําเสนอผานรองผูอํานวยการกลุม

บริหารงานอํานวยการถึงผูอํานวยการโรงเรียนตามปกติ  

๙. จัดเก็บหนังสือเขา – หนังสือออก ท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหเรียบรอย เก็บรวบรวมหนังสือเวียน 

คําสั่งโรงเรียน บันทึกขอความภายใน รับและสงจดหมายและไปรษณียภัณฑ รวมทั้งโทรสาร เวียนหนังสือ เวียนคําสั่ง

โรงเรียน เวียนบันทึกขอความภายใน  

๑๐. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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๔.๒ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานบุคลากร 

๑) นางสาวทัยริกา  ปนตามูล ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 

๒) นายรรรรวิชญ  ทิพยโพธิ์ทอง ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๓) นางสาวนภัสกร  วงควุฒิ ตําแหนง คร ู           เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทํากรอบอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีน 

๒. จัดทําทะเบียนประวัติของผูบริหาร – ครู /ทะเบียนลูกจางชั่วคราว และลูกจางประจําใหเปนประจํา 

๓. จัดทําแบบสรุปขอมลูรายบุคคลของผูบริหาร – คร ูและลูกจางประจํา 

๔. จัดทําแผนงาน / โครงการ การพัฒนาบุคลากร 

๕. จัดทําและรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานบุคลากรที่สําคัญ เชน การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย 

สับเปลี่ยนและชวยราชการของครู การลาศึกษาตอ  การเลื่อนระดับ ปรับตําแหนง การเพิ่ม หรือการปรับวุฒิ                    

การลาออกจากราชการและการเกษียณอายุราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การขอเปลี่ยนแปลง

รายการในสมุดบันทึกประวัติ (กพ.๗) เชน การเปลี่ยนชื่อ สกุล วุฒิ ฯลฯ การดําเนินงานทางวินัย 

๖. จัดทําสมุดลงเวลามาปฏิบัติหนาที่ราชการของครูและลูกจางประจํา/ ลูกจางชั่วคราว 

๗. สรุปการมาปฏิบัติหนาที่ราชการของครู และลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราวเสนอผูอํานวยการโรงเรียน 

๘. ดูแลเรื่องการลาและสรุปรายงานวันลาของและลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราวเสนอผูอํานวยการ

โรงเรียนพรอมรายงานวันลาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๖ ทราบ 

๙. จัดทําขอมูล ชพค. ชพส. และสิทธิประโยชนอื่น ๆ  

๑๐. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนและพิจารณาความดีความชอบ 

๑๑. จัดทําและรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานบุคลากรที่สําคัญ เชน การขอยกเวนหรือผอนผันการ

เขารับราชการทหาร การขอมีบัตรประจําตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ  การจัดทําใบขอประกันตัวในชั้นศาล            

การจัดทําใบรับรองเงินเดือน หนงัสือรับรองการปฏิบัติงาน และหนังสือรับรองการเปนนักเรียน การจัดทําใบสงตัวบุคลากรเขา

รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

๑๒. ออกคําสั่งตางๆ ในการปฏิบัติราชการ 

๑๓. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๑๔. จัดพิมพใบอนุโมทนาบัตร 

๑๕. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.๓ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ 

๑) นางสาวศิริพร รังษี  ตําแหนง ครู   หัวหนางาน 

๓)   นายอภิสิทธิ์  หัตถกอง  ตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ เจาหนาที่ 

๔)   นางภารดี รูปศร ี  ตําแหนง ครู   เจาหนาที่และเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนงาน/ โครงการและกิจกรรมในการประชาสัมพันธโรงเรียน 

๒. จัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ สื่อและโสตทัศนูปกรณสําหรับการประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อเผยแพร 

๓. บริการแจงขาวสารของโรงเรียนแกบุคลากรภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม 

๔. จัดระบบเครือขายการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกเพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจ

ท่ีดีตอกันของบุคลากรภายในโรงเรียนและสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ในการ

เผยแพรเกียรติคุณของโรงเรียน 

๕. ประสานงานกับผูสื่อขาวและสื่อมวลชนตางๆ  ในการเผยแพรขาวสารและผลงานของโรงเรียน 

๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.๔ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑) นางนาฎสุดา  ใจคํา  ตําแหนง ครู     หัวหนางาน 

๒) นางภารดี รูปศร ี  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. เปนผูรับผิดชอบและประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการชมรม

ผูปกครอง และครู และนักเรียน 

๒. เปนผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการชมรม

ผูปกครอง และครู และนักเรียน 

๓. บันทึกการประชุมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการชมรม

ผูปกครอง และครู และนักเรียน 

๔. เก็บเงินคาสมาชิกชมรมผูปกครอง และครู และนักเรียน 

๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

4.5 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานปฏิคม 

๑) นางสุชัญญา ชัยมงคล   ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นางจิตริณี  รุงสวัสดิ์   ตําแหนง ครู    รองหัวหนางาน 

๓) นางสาวศิริพร รังษี    ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๔) นางสาววาสิน ีสายฟายก  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๕) นางสาวปญญพัฒน เขตกัน   ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๖) นางสาวสุกันญา ตามสมัย  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๗) นางสาวทัยริกา ปนตามูล  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๘) นางสาวสรารตัน ปลอดทอง  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๙) นางสาวนารีรัตน ศักด์ิสิทธานุภาพ   ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 
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๑๐) นางสาวพิมพใจ  สมศรี   ตําแหนง คร ู    เจาหนาที่ 

๑๑) นางสาวนภัสกร วงควุฒิ  ตําแหนง คร ู    เจาหนาที่ 

๑๒) นางสาวอภิญญา  หอมนาน  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๑๓) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๑๔) นางสาวโยผกา แขงขัน   ตําแหนง ครอูัตราจาง    เจาหนาที่ 

๑๕) นางสาวกานดา  จันดา   ตําแหนง ครูอัตราจาง   เจาหนาที่ 

๑๖) นางสาวรัชนีกร  บุญเจิง  ตาํแหนง ครูอัตราจาง   เจาหนาที่ 

๑๗) นางสาวศิริรัตน  สุภาวงค  ตาํแหนง ธุรการโรงเรียน   เจาหนาที่ 

๑๘) นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย  ตําแหนง ครูพี่เลี้ยง          เจาหนาที่ 

๑๙) นางฐิติชญา จินะราช   ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดการตอนรับแขกผูมาเยือนโรงเรียนหรือมาติดตอราชการ รวมทั้งผูปกครองของนักเรียน 

๒. จัดเตรียมและบริการน้ําด่ืมหรืออาหารวางและอื่น ๆ แกผูมาเยือนหรือมาติดตอราชการรวมท้ัง

ผูปกครองนักเรียนตามที่เห็นสมควรจัดเตรียมและบริการน้ําดื่มหรืออาหารวางและอ่ืนๆ แกคณะครู  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผูปกครองและครู/ชมรมศิษยเกา และคณะบริหารหรือ

กรรมการศูนยเครอืขายการศกึษาในการประชุมแตละครั้งตามที่เห็นสมควร 

๓. จัดเตรียมสมุดบันทึกเยี่ยมไวใหแขกผูมาเยือนไดบันทึก ติ ชม ใหขอเสนอแนะ และลงนามเพื่อนําไป

เปนขอสนเทศในการพัฒนาโรงเรียนตอไป 

๔. จัดเตรียมและบริการน้ําดื่ม อาหารวางและอาหารกลางวันใหแกผูเขารวมประชุม อบรมหรือสัมมนา

ในแตละครั้งที่โรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืนจัดขึ้นในบริเวณโรงเรียน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.๖ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสัมพันธชุมชน 

๑) นางภารดี  รูปศรี  ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวศิริพร  รงัษี     ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๓) นายอภิสิทธิ์  หัตถกอง  ตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ  เจาหนาที่ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนเขารวมกิจกรรมชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน 

๒. วางแผนดําเนินการอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

๓. ประชาสัมพันธทําความเขาใจในบทบาทหนาที่และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรยีนและชุมชน  
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๔.๗ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสํานักงานกลุม 

๑) นางสาวทัยริกา  ปนตามูล ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวศิริรัตน  สุภาวงค   ตําแหนง ธุรการโรงเรียน   เจาหนาที่ 

๓) นางสาวโยผกา   แขงขัน ตําแหนง ครูอัตราจาง         เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําโครงการพัฒนาสํานักงานกลุมงานอํานวยการ 

๒. พัฒนาหองสํานักงานกลุมงานอํานวยการ 

๓. อํานวยความสะดวกในกลุมงานอํานวยการ 

๔. ประสานงานกับกลุมงานตางๆ 

๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

๕. แตงตั้งคณะกรรมการกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  ประกอบดวย 

1) นายสุริยา บุดดี  ตาํแหนง ครู          ประธานกรรมการ 

2) นางจันทิรา อินตะอดทน ตําแหนง ครู          กรรมการ 

3) นางสาวอารีย หมั่นพัฒนาการ ตําแหนง ครู    กรรมการ 

4) นางสาวปญญพัฒน เขตกัน ตําแหนง ครู    กรรมการ 

5) นางสาวสุกันญา  ตามสมัย ตําแหนง ครู    กรรมการ 

6) นายชัยวัฒน ขามหก  ตําแหนง  ครู    กรรมการ 

7) นายอมรเทพ  คํางาม  ตําแหนง ครูผูชวย   กรรมการ 

8) นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย ตําแหนง ครพูี่เลี้ยง   กรรมการ 

9) นางสาวพัชรนิ โนวิชัย  ตําแหนง ครู          กรรมการและเลขานุการ 

10) นางสาววาสิน ีสายฟายก ตําแหนง ครู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานสารสนเทศ            

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  งานสวัสดิการรานคา งานประกันคุณภาพการศึกษา  และงานสํานักงานกลุม  

๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ประมาณการจายเงิน

งบประมาณตามโครงการใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถานศึกษา 

๓. บริหารเงินงบประมาณ จัดทําบัญชีคุมการจายเงิน และจัดทําเอกสารทางการเงินทุกประเภทให

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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๔. ดําเนินการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในอยางเปนระบบใหทุกกลุมงานดําเนินงานใหถูกตองตาม

ระเบียบและกฎหมาย พรอมติดตามประเมินผลและรายงานใหผูบริหารทราบ 

๕. จัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ เปนปจจุบัน ทันตอการรายงานหนวยงานตนสังกัดและนําไป

เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนางานได 

๖. จัดซื้อจัดจาง ทําบัญชีพัสดุ และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย 

๗. วางแผนการดําเนินงานสวัสดิการรานคาโรงเรยีน 

๘. ดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษา 

๙. ประสานงาน อํานวยความสะดวกในกลุมงานแผนงานและงบประมาณใหปฏิบัติหนาที่บรรลุตาม

วัตถุประสงค 

๑๐. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

๕.๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานแผนงาน 

๑) นายสุริยา  บุดดี  ตําแหนง คร ู          หัวหนางาน 

๒) นายอมรเทพ  คํางาม  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๓) นางสาวสุกันญา  ตามสมัย ตําแหนง ครูผูชวย              เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 

๒. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของโรงเรียน 

๓. จัดระบบการบรหิารงบประมาณของโรงเรียนใหถูกตองตามระเบียบและแนวทางของทางราชการ 

๔. นําเสนอขอมูลการจัดสรรงบประมาณตามแนวปฏิบัติการใชเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี ๑๕ ป เงินบริจาค

โดยมีวัตถุประสงค และเงินอ่ืนๆ 

๕. จัดทําประมาณการงบประมาณตามการคาดคะเนจํานวนนักเรียนจากแผนการจัดชั้นเรียนของ 

โรงเรียน  

๖. รวบรวมขอมูลการใชจายเงินทุกประเภทในรอบปที่ผานมาเพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนให

รับทราบ 

๗. จัดสรรเงนิงบประมาณในการปฏิบัติงานใหแก กลุมงาน/งาน ที่ไดรับอนุมตัิจากผูอํานวยการโรงเรยีน 

๘. นิเทศกํากับติดตามการใชจายเงินของ กลุมงาน/งาน ตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติและกําหนดไวใน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของโรงเรียน 

๙. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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๕.๒ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี 

๑) นางสาวพัชริน  โนวิชัย  ตาํแหนง ครู     หัวหนางาน 

๒) นายชัยวัฒน ขามหก  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๓) นายอมรเทพ  คํางาม  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๔) นางสาวปญญพัฒน เขตกัน ตาํแหนง ครู           เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. รับผิดชอบโครงการของงานการเงิน  

๒. จายเงินของโรงเรียนทุกประเภท 

๓. จัดทําเอกสารประกอบประกอบการจายเงินทุกประเภทของโรงเรยีน 

๔. ตรวจสอบหลักฐานและจายเงนินอกงบประมาณ 

๕. จายเงินยืมและจัดทําทะเบียนคมุเงินยืม / ติดตามหลักฐานการยืมเงนิ 

๖. นําสงเงินเขากองทุนประกันสังคมใหแกลูกจางชั่วคราว 

๗. จัดทําทะเบียนคุมการจายเงินเดือนใหครุอัตราจางและลูกจางชั่วคราว   . 

๘. รับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงนิรายไดของโรงเรียนทุกประเภท 

๙. จัดทําเอกสารประกอบการรับเงินทุกประเภทของโรงเรียน 

๑๐. เก็บใบเสร็จรับเงินท่ีใชแลวทุกประเภทไวเพื่อรอการตรวจสอบและรายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อ

สิ้นปงบประมาณ (สิ้นเดือนกันยายนของทุกป) 

๑๑. จัดทํารายงานขอมูลตางๆ ที่หนวยงานตนสังกัดรองขอหรือสั่งใหดําเนินการ เชน ขอมูลคาเชาบาน 

คาสาธารณูปโภค และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

๑๒. จัดทําเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินสวัสดิการ ไดแก คาเชาบาน คาการศึกษาบุตร คารักษาพยาบาล 

๑๓. จัดทําสมุดเงนิสดของโรงเรียน  

๑๔. จัดทํารายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 

๑๕. จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทของโรงเรียน 

๑๖. จัดทําเอกสารประกอบบัญชีทุกประเภทของโรงเรียน 

๑๗. จัดทํารายงานการเงินของโรงเรยีน 

๑๘. รายงานสภาพการเงนิของโรงเรียนใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

๑๙. ตรวจนับเงิน กับรายงานคงเหลือประจําวัน พรอมจัดทําบันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษาตอกันไวให

คณะกรรมการลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน หากปรากฏวาเงินท่ีเก็บรักษาไมตรงตามจํานวนที่แสดงไวในรายงาน

คงเหลือประจําวันใหคณะกรรมการบันทึกจํานวนเงินที่ขาดนั้นแลวลงลายมือชื่อกรรมการทุกคน 

๒๐. ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชี

เงินฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม หากการตรวจสอบปรากฏวาถูกตองแลวใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงิน

ทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับ  เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน ตรวจสอบรายการ
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จายเงินที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจายวันนั้น หากการตรวจสอบปรากฏวาถูกตองแลว 

ใหผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น 

๒๑. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๒๒. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๕.๓ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานพัสดุ 

๑) นางจันทิรา  อินตะอดทน ตําแหนง ครู     หัวหนางาน 

๒) นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย ตําแหนง ครูพี่เลี้ยง   เจาหนาที่ 

๓) นางสาววาสิน ี สายฟายก ตําแหนง ครู           เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรยีน 

๒. ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจาง และใบสั่งจาย 

๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบเบิกจายพัสดุใหคลองตัวในการใชงานของทุกฝาย / หมวด / งาน 

๔. จัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 

๕. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป 

๖. จัดทําทะเบียนคุมการจัดสรรงบประมาณ 

๗. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป รายงานตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

๘. ควบคุมการใชเงินตามแผนหรือโครงการกลุมสาระ/ฝายตางๆ จัดทําหลักฐานการจายเงินงบประมาณ

ทุกประเภท 

๙. จัดทําและเตรียมแบบฟอรมเก่ียวกับพัสดุให ฝาย / หมวด / งานเพื่อใหเกิดความสะดวกและ

คลองตัวในการเบิกจายพัสดุเพ่ือการปฏิบัติงาน 

๑๐. จัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนผานระบบ Gf-mis 

๑๑. จัดทําบัญชีพัสดุของโรงเรียนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

๑๒. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินของโรงเรียนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

๑๓. จัดทําประวัติอาคาร ที่ดิน และสิ่งกอสรางของโรงเรียน 

๑๔. จัดทํารายงานขอมูล สถิติการใชอาคารและครภุัณฑทุกประเภท 

๑๕. จัดทําทะเบียนที่ดิน สิ่งกอสรางของโรงเรียนตามระเบียบวาดวยที่ราชพัสดุ  

๑๖. ดําเนินการจัดทาํเอกสารการลงบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑใหฝาย / หมวด / งานตางๆ 

๑๗. ลงทะเบียนครุภัณฑที่ถูกตองตามระเบียบ 

๑๘. จัดเก็บและรักษาบัญชีวัสดุ ทะเบียน ครุภัณฑ ใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได 

๑๙. เบิก – จายพัสดุของโรงเรยีน 

๒๐. จัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 

๒๑. จัดทําบัญชีวัสด ุ
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๒๒. จัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจาง 

๒๓. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒๔. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.4 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ 

๑) นางสาวอารีย  หมั่นพัฒนาการ  ตําแหนง ครู  หัวหนางาน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนงานบริหารและขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศกึษา 

๒. ติดตามและกํากับดูแลเรื่องการบริหารและขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศกึษา 

๓. รวบรวม จัดเตรียมขอมูลเอกสารที่เก่ียวของกับการบริหารและขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

๔. สรุปและรายงานผลงานปฏิบัติการบริหารและขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

๕. ติดตามและประเมินผลการบริหารและขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

๕.๕  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

๑) นางสาววาสิน ี สายฟายก ตําแหนง ครู   หัวหนางาน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ศึกษาสาระสําคัญการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดวางระบบการควบคมุภายในใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ท่ีทางหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 

๓. จัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 

๔. ทําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการปฏิบัติ 

๕. กําหนดผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน กําหนดใหมีวิธีการติดตามประเมินผลใหชัดเจน 

๖. เสนอผลการประเมินใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบและใหขอเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติการ

ควบคุมภายในของผูรับผิดชอบ 

๗. จัดทํารายงานตามแบบควบคุมภายใน 

๘. ดําเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาตามระเบียบและกฎหมาย โดยตองดําเนินการในทุกภาคเรียน            

เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา โดยการตรวจสอบในทุกๆ กลุมงาน เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนดไวและถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

๕.๖  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานสวัสดิการรานคา 

๑) นางจันทิรา  อินตะอดทน ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวปญญพัฒน  เขตกัน ตําแหนง คร ู    เจาหนาที่และเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดาํเนินงานสวัสดกิารรานคาโรงเรียน 

๒. ควบคุม ดูแล บริหารงานสวัสดิการรานคาโรงเรียน 

๓. สรุป รายงานผลการดาํเนินงานตอผูบังคับบัญชา 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๕.๗ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) นายสุริยา บุดด ี  ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 

๒) นายอมรเทพ  คํางาม  ตําแหนง ครผููชวย   เจาหนาที่ 

๓) นางสาวสุกันญา  ตามสมัย ตําแหนง ครู           เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

๔. ดําเนินงานตามพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. ติดตามสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๗. จัดทํารายงานประจําป (SAR) 

๘. พัฒนาคุณภาพภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

๕.๘ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๑) นายสุริยา บุดด ี  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 

๒) นายอมรเทพ คํางาม  ตําแหนง ครผููชวย  เจาหนาที่ 

๓) นางสาวสุกันญา  ตามสมัย ตาํแหนง ครู   เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผน ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑ OBECOA  

2. ดําเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

3. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

4. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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5.9 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสํานักงานกลุม 

1) นายชัยวัฒน  ขามหก  ตําแหนง ครู   หัวหนางาน 

2) นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย ตําแหนง ครูพี่เลี้ยง  เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

6. จัดทําโครงการพัฒนาสํานักงานกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

7. พัฒนาหองสํานักงานกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

8. อํานวยความสะดวกในกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

9. ประสานงานกลุมงานตางๆ 

10. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๖. แตงตั้งคณะกรรมการกลุมบริหารงานวิชาการ  ประกอบดวย 

1) ส.อ.จรัญ  สุธาพจน  ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2) นายศักด์ิชัย  วงศนภาไพศาล ตาํแหนง ครู   กรรมการ 

3) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     กรรมการ 

4) นางสาวสกุลรัตน  ชุมเมืองเย็น ตําแหนง ครู   กรรมการ 

5) นางสาวทิพยนัดดา ธารธีรวัฒน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 

6) นางสาวอาภิสรา กันธะนะ ตําแหนง ครู   กรรมการ 

7) นายสมเจตน เวียงลอ  ตําแหนง ครู   กรรมการ 

8) นางสาวสรารตัน ปลอดทอง ตําแหนง ครู   กรรมการ 

9) นางสาวจิตราพร  เตียนตะนันท ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 

10) นางสาวอภิญญา  หอมนาน ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 

11) นางสาวปวิชญา  ทองกันยา ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 

12) นางสาวกานดา  จันดา ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 

13) นางสาวรัชนีกร  บุญเจิง ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 

14) นางฐิติชญา  จินะราช ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน กรรมการ 

15) นางชนกพร อัมรินทร   ตําแหนง ครู   กรรมการและเลขานุการ 

16) นางสาวนารีรัตน ศักดิ์สิทธานุภาพ ตําแหนง ครู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. เปนที่ปรึกษาของผูบริหาร รวมทั้งเปนผูใหความชวยเหลือแกรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการใน

เรื่องเก่ียวกับงานวิชาการเชน  การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผนใหความชวยเหลือและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

การแกไขปญหาตางๆใหการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนเปนไปดวยความราบรื่น 

๒. เปนกรรมการที่ปรึกษาดานการวางแผนงานวิชาการ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย การจัดทํา

แผนงาน และโครงการสําหรับบรรจุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลอดจน

จัดทําแผนภาพ/แผนการปฏิบัติการรายสัปดาหและรายเดือน 

๓. เปนที่ปรึกษาและพิจารณาดานการจัดแผนการเรียน ชวยพิจารณาศึกษา วิเคราะหการจัดทํากลุมการ

เรยีนโดยคํานึงถึงความพรอมของอาคารสถานที่ และบุคลากร รวมท้ังความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

๖.๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานกลุมสาระการเรียนรู 

๑) นางสาวอารีย หมั่นพัฒนาการ ตําแหนง  ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

๒) นางชนกพร อัมรินทร  ตําแหนง  คร ู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๓) นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง  ครผููชวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๔) นางนาฏสุดา ใจคํา  ตําแหนง  ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานฯ   

๕) นางจันทิรา  อินตะอดทน ตําแหนง  ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๖) นางสาวสุกันญา  ตามสมยั ตําแหนง  ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาฯ  

๗) นายศักด์ิชัย  วงศนภาไพศาล ตาํแหนง  คร ู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

๘) นางสุชัญญา ชัยมงคล   ตําแหนง คร ู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ศึกษาและปฏิบัติงานจามเอกสารหลักสูตรและงานวิชาการตางๆที่เก่ียวของ 

๒. จัดทําโครงสรางหลักสูตร  หลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรู  และโครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 

๓. จัดครูเขาสอนในกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

๔. ตรวจสอบเอกสารทางวิชาการในกลุมสาระการเรียนรู 

๕. กํากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.๒ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา      

๑) นางสาวทิพยนัดดา ธารธีรวัฒน  ตําแหนง  คร ู   หัวหนางาน 

๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ    เจาหนาที่ 

๓) นางสาวอภิญญา  หอมนาน  ตําแหนง  ครูผูชวย  เจาหนาที่และเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ศึกษาและปฏิบัติงานตามเอกสารหลักสูตรและงานวิชาการตางๆที่เก่ียวของ 

๒. เสนอขอมูลแสดงความคิดเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

๓. เตรียมการและวางแผนดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหลักสูตรและงานวิชาการในโรงเรียน 

๔. พิจารณาดําเนินงานเก่ียวกับการใชหลักสูตรและงานวิชาการในโรงเรียน 

๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

๖.๓ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล 

๑) นายสมเจตน เวียงลอ   ตําแหนง  ครู   หัวหนางาน 

๒) นางสาวอภิญญา  หอมนาน  ตําแหนง  ครูผูชวย  เจาหนาที่ 

๓) นางสาวนารีรัตน  ศักดิ์สิทธานุภาพ  ตําแหนง ครู   เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ควบคุมดูแล ติดตามงานดานการวัดผลและประเมินผลการเรยีนของโรงเรียนทั้งหมด  

๒. เปนที่ปรึกษางานดานวัดผลนักเรียนของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  

๓. จัดแผนงานการวัดผลประเมินผล วิเคราะหงานและโครงการดานงานวัดผล จัดทําแผนปฏิบัติการ

งานวัดผล จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป 

๔. ควบคุมดูแลติดตามงานดานการวัดผลใหมีการปฏิบัติและจัดทําเปนไปตามแผนงานและตามปฏิทิน

การปฏิบัติงานใหทันตามกําหนดเวลา 

๕. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสด ุอุปกรณการพิมพท่ีตองใชในการวัดผลรวมกับเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน 

๖. จัดใหมีเอกสารหรือเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีใชในการวัดผลการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของ

อยางเพียงพอ 

๗. ควบคุมดูแลประสานงานการวัดผลและการประเมินผลการเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนโดย

ใหการวัดผลประเมินผลเปนไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ใหกําหนดวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบขอบังคบัของทางราชการ 

๘. ใหความรูแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนแกครูและนักเรียนใน

โรงเรียนและทําหนาที่เปนผูประสานงานท่ัว ๆ ไปแกผูท่ีเก่ียวของ 

๙. ประสานงานกับกลุมสาระฯและงานจัดการเรียนการสอนทําการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู วิชา

ตางๆ รวบรวมแบบฟอรมที่ใชในการศกึษาวิเคราะหไวใหบริการแกบุคลากรทั่วไป 

๑๐. เก็บรวบรวมแบบสํารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ปละประกาศชื่อใหนักเรียน

ทราบ เปนผูรับคํารองขอมีสิทธ์ิสอบ รวบรวมและนําเสนอหลักเกณฑการขอติด “ร” ของครูผูสอนและทําหนาที่

รวบรวมรายชื่อผูท่ีครูผูสอนขออนุมัติติด “ร” นําเสนอรองผูอํานวยการฝายวิชาการเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการพิจารณา

อนุมัติหรือไมอนุมัติและแจงใหผูเก่ียวของทราบตอไป 
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๑๑. จัดทําตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานจัดการเรียนการสอนในการออกคําสั่ง

ผูรับผิดชอบใหตรงและทันตามกําหนดเวลา จัดอุปกรณสําหรับใชในการสอบ เก็บรักษาและ 

๑๒. เบิกจายขอสอบระหวางการสอบ หลังสอบ 

๑๓. ดําเนินการสอบวัดผลระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ 

๑๔. รวบรวมผลการสอบปลายภาค จัดทําใบรายงานผลการสอบปลายภาคใหแกครูท่ีปรึกษา เพื่อนําไป

กรอกผลการสอนในแบบ ปพ. ( ปพ.๖) สําหรับแจงใหผูปกครองของนักเรยีนทราบตามนโยบายของโรงเรียนตอไป           

๑๕. เปนผูรับผิดชอบในการจัดประชุมผูปกครองประจําภาคเรียนหรือประจําปการศึกษาเพ่ือแจงผลการ

เรยีนหรือการแจก ปพ.๖ 

๑๖. ประสานงานใหครผููสอนมีการดําเนินการใชโปรแกรม SGS ในการบันทึกคะแนน และผลการเรียนใน

แตละรายวิชา 

๑๗. รวบรวมใบสรุปผลการเรียนรายวิชารวมทั้งแบบพิมพ ปพ.๕ ที่ผูสอนสงสรุประดับผลการเรียน 

นําเสนอ             รองผูอํานวยการฝายวิชาการเพื่อเสนอตอผูอํานวยการอนุมัติผลการเรียน และรวบรวมผลขอมูลผูที่

สอบไมผานสําหรับการวางแผนในการจัดสอบแกตัวแกนักเรียน ๒ ครั้งตามระเบียบของสถานศึกษาตอไป 

๑๘. รวมกับครูผูสอนในการสรางเครื่องมือในการวัดผลที่เปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาให

ครบทุกรายวิชา ใหความรูและคําแนะนําแกครูที่สอนประจําวิชาในการวิเคราะหขอสอบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๑๙. รวบรวมผลการสอบแกตัวแสนอรองผูอํานวยการฝายวิชาการและผูอํานวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติ

สําหรับนักเรียนท่ีไมจบหลักสูตร ( ม.๓ และ ม.๖ ) ใหดําเนินการจัดใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

๒๐. รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนซ้ํา สํารวจนักเรยีนท่ีสอบแกตัว ๒ ครั้งแลวสอบไมผานและนักเรียนที่

ไมเขาสอบแกตัวตามกําหนดเวลาเพื่อดําเนินการจัดใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

๒๑. เปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดทํา GPA และ PR ของนักเรียน 

๒๒. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒๓. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย 

๖.๔ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานทะเบียน/งานรับนักเรียน 

            ๑) นายศักดิ์ชัย วงศนภาไพศาล  ตําแหนง  คร ู   หัวหนางาน 

3)  นางสาวนารีรัตน ศักดิ์สิทธานุภาพ ตาํแหนง  ครู   เจาหนาที่ 

4)  นางสาวกานดา  จันดา  ตําแหนง ครูอัตราจาง  เจาหนาที่ 

5)  นางสาวอาภิสรา  กันธะนะ  ตําแหนง  ครู   เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนของโรงเรียน ควบคุมดูแลงานทะเบียนนักเรียน ใหเปนปจจุบัน 

๒. เปนผูดูแลระบบ SGS และกําหนดสิทธิ์การใชระบบ SGS ของโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบ 

๓. จัดแผนงานทะเบียนนักเรียน วิเคราะหงานและโครงการจากการประเมินผล จัดทําแผนปฏิบัติการ               

งานทะเบียน จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนองานโครงการของงานทะเบียน 
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๔. ควบคุมดูแลติดตามงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนใหเปนไปตามแผน  

๕. รวมเปนกรรมการในการจัดทําแผนการเรียน กรรมการคัดเลือกนักเรียน ม.๓ เขาศึกษาตอ ม.๔                           

และรวมพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีท่ีนักเรียนขอเปลี่ยนแผนการเรียน 

๖. ควบคุมดูแลการจัดทําทะเบียนนักเรยีน กรอกขอความใหชัดเจน ครบถวนและสมบูรณ 

๗. ทําแบบฟอรม และคํารองตาง ๆ ที่ใชในงานทะเบียนเพ่ือสะดวกตอการบริการ 

๘. ดําเนินการจัดซื้อแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน เชน ปพ.๑, แบบพิมพประกาศนียบัตรและ

เอกสารอ่ืนๆ ที่ใชในงานทะเบียน 

๙. จัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียน การมอบตัวนักเรียนใหม การใหเลขประจําตัว

นักเรียนใหม ดําเนินการจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

๑๐. ควบคุมสถิติการรบั – จําหนาย ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน เก็บหลักฐานการติดตามจําหนายใหเปน

ปจจุบันใหถูกตองเรียบรอย จัดทําบัญชีทะเบียนนักเรียนแขวนลอยในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนเกินกําหนด 

๑๑. รับรองขอแกไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียนและดําเนินการแกไขสมุดทะเบียนนักเรียนใหถูกตอง                  

ตามหลักฐานความเปนจริงทุกครั้งท่ีมีการแกไขและนําเสนอผูบริหารโรงเรียนลงนาม 

๑๒. จัดทําทะเบียนและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ                     

ออกใบแสดงระเบียนผลการเรียนใหนักเรียนที่จบการศึกษาหรือนักเรียนที่ประสงคจะขอลาออกโดยดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓. ประสานงานกับงานวัดผลเพื่อติดตามเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนที่มีปญหาและไมไดแกไขซึ่ง

จะทําใหนักเรียนไมสามารถจบหลักสูตรได 

๑๔. เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ ) นักเรียนที่สอบจบชั้น

ประโยคเสร็จแลวพรอมทั้งใหคณะกรรมการดําเนินงานลงนามรับรองความถูกตองดานหลังของแบบ ปพ.๒ ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปพ.๓ เมื่อจัดทําเสรจ็เรียบรอยแลวกอนที่จะนําสงหนวยงานตางๆ ตามขอ ๑๕ 

๑๕. จัดทําแบบรายงานการเรียนของผูที่จบหลักสูตร (ปพ.๓) ใหเสร็จสิ้น เรียบรอยภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากวันอนุมัติผลการเรียน แลวจัดสงฉบับจริงไปยัง สพฐ. ๑ ชุด จัดสงสําเนาไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต ๓๖ จํานวน ๑ ชุด  และเก็บสําเนาไวที่โรงเรียนอีก ๑ ชุด 

๑๖. ดําเนินการพิมพใบประกาศนียบัตรดวยคอมพิวเตอร ใหแกนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําทะเบียนควบคุมการออกประกาศนียบัตร ควบคุมดูแลการจายประกาศนียบัตรแกผูจบ

หลักสูตรใหถูกตอง สวนที่เหลือใหเก็บไวใหเรียบรอยและปลอดภัย 

๑๗. ดําเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน และเอกสารอ่ืนๆ ที่นักเรียนรองขอ 

๑๘. ประสานงานใหความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เชนการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่จบการศึกษา

ออกไปโดยทําการตรวจสอบกับเอกสารตนฉบับและทําหนงัสือตอบกลับไปยังหนวยงานที่ขอใหตรวจสอบโดยไมชักชา 
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๑๙. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคํารองการผอนผันการเรียน หรือการหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลง

วิชาที่เรียนอ่ืนๆ นําเสนอรองผูอํานวยการฝายวิชาการเพื่อขออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรยีน 

๒๐. รับผิดชอบการจัดเก็บ การรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ เก่ียวกับงานทะเบียนใหเปนระบบ ระเบียบ                  

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงานและไมสูญหาย 

๒๑. ติดตอประสานงานกับงานการเงินของโรงเรียนในการลงทะเบียนเรียน การออกใบแสดงผลการเรียน 

(ปพ.๑) ฉบับที่ ๒ การเก็บเงิน การออกหลักฐานอ่ืนๆ ตามระเบียบ 

๒๒. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

๒๓. ดําเนินการกรอกขอมูลโปรแกรม SGS และลงทะเบียนเรียนของนักเรียนในโปรแกรม SGS 

๒๔. วางแผนรวมกับฝายนโยบายและแผนในเรื่องของการรับนักเรียน 

๒๕. รับสมัครนักเรียน และจัดทําทะเบียนประวัติของนักเรียน 

๒๖. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติรายงาน  

๒๗. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย 

๖.๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๑) นางสาวสรารตัน ปลอดทอง ตําแหนง  ครู    หัวหนางาน 

๒) นายสมพร  มะเก๋ิน  ตําแหนง  ครู     เจาหนาที่ 

๓) นายอดิพงษ  ไชยมงคล ตําแหนง  ครู    เจาหนาที่ 

๔) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล เผาตะใจ ตาํแหนง  ครู    เจาหนาที่ 

๕) นางสาวทัยริกา  ปนตามูล ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๖) นางสาวสกุลรัตน ชุมเมืองเย็น ตําแหนง  ครู           เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. กําหนดแนวทางการเรียนรู การจัดกิจกรรม พรอมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนของงาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๒. สนับสนุนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วัดและประเมินผลและตัดสินผลการเรียนเขา

รวมกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดไว 

๓. พิจารณาใหความเห็นชอบการวัดและประเมินผลการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป รายภาค และ

การผานชวงชั้น 

๔. ดําเนินการจัดทําระเบียบของกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรหนาที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละกิจกรรม จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนด 

หนาที่และความรับผิดชอบของครูท่ีปรึกษากิจกรรม ประชุมครูที่ปรึกษา กําหนดคุณสมบัติของผูเลือกกิจกรรม กําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบและแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 
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๕. ดําเนินการจัดครูสอนและชวยงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประสานงานกับฝายวิชาการดําเนินการออก

คําสั่งโรงเรียน แตงตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมตามท่ีไดสํารวจไว 

๖. ดําเนินการจัดตารางปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และตารางการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จัดทําตารางสอนรวมไวที่ฝายวิชาการและกลุมสาระฯและตารางสอนสวนตัวของครู กําหนดเปนตารางสอนใหครู

รับผิดชอบและติดตามประสานงานใหมีการสอนหรือจัดกิจกรรมตามตารางสอนที่กําหนดไว 

๗. ประสานงานใหมีการดําเนินงาน การวางแผน วิเคราะหงาน โครงการงบประมาณของปการศึกษา

เกาประสานงานกับฝายวิชาการ ประชุมวางแผนงานวิชาการ จัดทําโครงการและเสนองบประมาณปการศึกษาใหม 

ประสารงานกับฝายวิชาการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานทั้งหมดของงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและติดตาม

ดูแลใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามปฏิทิน 

๘. ติดตามดูแลกิจกรรมนักเรียน ใหเปนไปตามคูมือการจัดกิจกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและใหเปนไปตามหลักสูตรที่ถูกตองคือ ตองมีการสํารวจความสนใจความถนัดของ

นักเรียน ความถนัดของครู ความพรอมของโรงเรียนเพื่อใหงานกิจกรรมนักเรียนสอดคลองกับคูมือการจัดกิจกรรมของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

๙. รับผิดชอบวิเคราะหปญหาอุปสรรค ขอขัดของและเสนอแนวทางการแกปญหาใหโรงเรียน 

 ดําเนินการปรับปรุงแกไข พัฒนาการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติงานนั้นเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดผลดีมี

ประสิทธิภาพ 

๑๐. ประมวลผลขอมูล สถิติกิจกรรมนักเรียน เก็บรายชื่อนักเรียน ครูท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อติดตามการ

ประเมินผลการเรียนการสอนกิจกรรม เก็บรายชื่อผูที่มีปญหาและไมผานกิจกรรม 

๑๑. รับผิดชอบการติดตามครูที่ปรึกษากิจกรรม สงผลกิจกรรม “ผ” และ “มผ” นําสงหัวหนางานวัดผลตาม

กําหนดเวลา สรุปการประเมินการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รายงานผลตอฝายวิชาการกรณีท่ีมีปญหา 

๑๒. ติดตามดูแลการสอบแกตัวกิจกรรม การจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนที่มีปญหาและในกรณีที่

นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมครบ ๘๐% ของเวลาเขารวมกิจกรรม ติดตามดูแลประสานงานกับงานวัดผลเพื่อใหนักเรียน

สามารถแกตัวจาก “มผ” เปน “ผ” จนนักเรียนสามารถจบหลักสูตรตามที่กําหนดได 

๑๓. กํากับ ติดตาม ประสานงาน ดําเนินงาน และสรุปเก่ียวกับการแขงขันทักษะวิชาการ 

๑๔. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย 

๖.๖ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานหองสมุด 

1) นางสาวสรารัตน ปลอดทอง ตําแหนง  ครู    หัวหนางาน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 

๑. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธของหองสมุดใหสอดคลองกับของโรงเรียน 

๒. ประสานงานเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหองสมุด กําหนดโครงสรางการบริหารงาน 
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หองสมุดใหสอดคลองตามเกณฑหองสมุดมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. จัดบุคลากร กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมหองสมุดใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยตาม

เกณฑหองสมุดมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

๔. จัดทําแผนงาน/โครงการหองสมุดประจําปงบประมาณ เชน โครงการพัฒนางานหองสมุด และ

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

๕. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

๖. ดําเนินการพัฒนาหองสมุดตามกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ 

๗. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

๘. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติการใชหองสมุด และดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการหองสมุด 

๙. เสนอแนวคิดและวิธีการใหมในการปรับปรุงพัฒนางานหองสมุดตอฝายบริหาร 

๑๐. จัดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหองสมุด 

๑๑. จัดทําสารสนเทศ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของหองสมุด 

๑๒. ดําเนินการสํารวจและจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศท้ังสิ่งตีพิมพ ไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  

๑๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑหองสมุด เพ่ือการดําเนนิงาน และใหบริการนักเรียน 

๑๔. จัดทําบัญชีทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณครุภัณฑงานหองสมดุอยางเปนระบบ 

๑๕. ควบคุมการดูแลอุปกรณในหองสมุดใหเกิดประโยชน ประหยัด และคุมคา 

๑๖. ตรวจรับหนังสือพิมพและวารสาร และลงทะเบียนในหองสมุด 

๑๗. เตรียมทรัพยากรสารนิเทศเพื่อออกบริการ เชน ประทับตรา เขาปกพลาสติก เสียบไมหนังสือพิมพ 

และนําหนังสือพิมพ วารสาร ออกใหบริการกอน ๐๗.๓๐ น. ของทุกวัน 

๑๘. จัดเก็บหนังสือพิมพและวารสารฉบับลวงเวลา เพื่อใหบริการ  

๑๙. ลงทะเบียนวารสารในโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

๒๐. ตรวจรับ เตรียมหนังสือ วิเคราะหเลขหมู ลงทะเบียน พิมพบารโคดหนังสือ ติดสันหนังสือ และติด

กําหนดสง 

๒๑. ซอมแซมหนังสือและวารสารเกา/ชํารุด และเย็บเลมวารสารลวงเวลา 

๒๒. จัดเตรียมหนังสือขึ้นชั้นโดยจัดหมูหนังสือ และจัดหนังสือพิมพและวารสารฉบับใหมขึ้นชั้นวาง 

๒๓. จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธงานหองสมุด และจัดเก็บสถิติตางๆ ของหองสมุดจากโปรแกรม

หองสมุดอัตโนมัติเพ่ือรายงานผล 

๒๔. จัดทําบัตรสมาชิกหองสมดุ 

๒๕. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ สืบคนขอมูลดวยโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ ตอบคําถาม และ

ชวยคนควา 
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๒๖. จัดระเบียบการใชหองคนควาอินเตอรเน็ต จัดเก็บสถิติการใชและดูแลการเขาใชหองของนักเรียนให

เปนไปอยางเปนระเบียบ 

๒๗. จัดระเบียบการใชหองสมุดเสียง จัดเก็บสถิติการใช และดูแลการเขาใชหองของนักเรียนใหเปนไป

อยางเปนระเบียบ 

๒๘. บริการสงเสริมการอาน เชน หองสมุดเคลื่อนท่ี ตะกราความรู หนังสือพิมพและวารสารฉบับลวงเวลา

ตามจุดบริการตางๆ บริการหนังสือพิมพฉบับใหมตามกลุมงาน และกลุมสารการเรียนรู และบริการขาวสารทนัสมัย 

๒๙. จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน เชน สัปดาหหองสมุด กิจกรรมบันทึกรักการอาน กิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานอื่นๆ ในระหวางปการศึกษา 

๓๐. งานบริการวิชาการ ฝายงาน และกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการนํานักเรียนใชหองสมุดเปนกลุม

หรือเปนชั้นเรียน  

๓๑. ปฐมนิเทศนักเรียนเขาใหม เรื่องการใชหองสมุด และแนะนําหนังสอืใหมในหองสมุด 

๓๒. จัดตั้งชุมนุมหองสมดุเพื่อสงเสรมิใหนกัเรียนไดมีความรูในการใช และใหบริการแกผูอ่ืน 

๓๓. งานธุรการในหองสมุด เชน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ           

การสํารวจหนังสอืประจําป การจัดบรรยากาศในหองสมดุ งานทวงคืนหนังสือ และคาปรับ 

๓๔. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย  

๖.๗ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานการเรียนการสอน 

๑) นางสาวจิตราพร  เตียนตะนันท  ตําแหนง ครูผูชวย   หัวหนางาน 

๒) นางสาวรัชนีกร  บุญเจิง ตําแหนง ครูอัตราจาง   เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดแผนการเรียนใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและความตองการของชุมชนในทองถิ่นและจัดนักเรียนลงแผนการ

เรียนใหสอดคลองตามความถนัดและความตองการของผูเรียน ลงทะเบียนเรียนวิชาตาง  ๆของนักเรียน 

๒. ประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดตารางการเรียนการสอน 

๓. ประสานงานการจัดครูเขาสอน ตามโครงสรางหลักสูตรรวมกับกลุมสาระตางๆ และฝายวิชาการ  

วางแนวปฏิบัติการจัดครูเขาสอนแทน 

๔. ตรวจการบันทึกการเรียนการสอนประจําวัน และสรุปรายงานผลตอหัวหนาฝายวิชาการและ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการพิจารณาการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนของครูรวมกับกลุมสาระฯตางๆ 

๕. ประสานงาน ติดตาม รับ – สง และใหคําปรึกษาการเขียนโครงการสอน กําหนดการสอน แผนการ

จัดการเรียนรู แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และแผนการจัดการเรียนการสอนของครู รวบรวมสถิติการสงของครู 

และนําเสนอตอหัวหนาฝายวิชาการและรองผูอํานวยการโรงเรยีนฝายวิชาการเพ่ือนิเทศและติดตามการสอนของครู 

๖. ประสานงานการดูแลการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมกับกลุมสาระตางๆ    

และสถาบันตนสังกัดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู     
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๗. ติดตามตรวจสอบนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียนและประสานงานกับฝายตางๆ ที่เก่ียวของเพื่อ

ดําเนินการแกไข 

๘. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๙. นิเทศการเรียนการสอนของครู 

๑๐. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

๖.๘ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร 

๑) นางสาวอาภิสรา  กันธะนะ ตําแหนง ครู     หัวหนางาน 

๒) นายสมเจตน เวียงลอ  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนงานและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในดานการวิจัยการศึกษา มุงเนนการวิจัยเพื่อแกปญหา    

การเรียน การสอนและวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนางาน 

๒. กระตุนใหครูเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ตามมาตรา ๒๔ (๕) ใน พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. รวบรวมระเบียบวิธีวิจัย ตัวอยางและรายงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาปญหาการเรียนการสอนมาไว

บริหารใหแกคณะครู โดยการจัดมุมสงเสรมิงานวิจัยไวในหองวิชาการ 

๔. ประสานงานกับฝายพัฒนาวิชาการและงานพัฒนาบุคลากร สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูในการจัด

กิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองคความรูความเขาใจและทักษะการวิจัยในชั้นเรยีนแกคณะครู 

๕. รวบรวมเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู สงใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบใหคําแนะนําเพื่อการ

แกไขปรับปรุงกอนการนํามาปฏิบัติและดําเนินการวิจัย 

๖. นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูผูทําการวิจัย 

๗. สรุป รายงานผลการดําเนินการวิจัยของคณะครู ตอผูอํานวยการโรงเรียน 

๘. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๙. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย 

๖.๙ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานนิเทศการเรียนการสอน 

๑) วาที่ ร.ท.ณัฐรชัต ใหญผา  ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒) ส.อ.จรัญ สุธาพจน   ตาํแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๓) หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 

๔) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ     กรรมการ 

๕) นางชนกพร อัมรินทร    ตําแหนง ครู     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
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๑. วางแผนการจัดระบบนิเทศภายใน โดยการสํารวจและวิเคราะหความตองการจําเปน กําหนด 

๒. จุดมุงหมายในการนิเทศภายในโรงเรียน วางแผนและรูปแบบวิธีการนิเทศเพื่อใหไดแผนงาน/

โครงการและกิจกรรมนิเทศ ปฏิบัติการนิเทศตามแผน และประเมินผลทั้งในขณะปฏิบัติการนิเทศ 

และเสร็จสิ้นการปฏิบัติ 

๓. กําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

๔. จัดหองศูนยวิทยาการและกิจกรรมเปนศูนยกลางของขอมูลการนิเทศการศึกษา และจัดเก็บรวบรวม

ผลงานดานวิชาการและการนําเสนอผลงานตลอดจนแฟมสะสมงานของคณะครูทุกคนในโรงเรียน 

๕. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

๖.๑๐ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

๑) นางสาวปวิชญา  ทองกันยา  ตาํแหนง  พนักงานราชการ  หัวหนางาน 

๒) นางฐิติชญา  จินะราช   ตําแหนง เจาหนาที่สํานกังาน  เจาหนาที่ 

๓) นางสาวกานดา  จันดา   ตําแหนง ครูอัตราจาง   เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ประสานงานการดําเนินงานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 

๒. จัดหาวัสดุในการจัดทําสื่อ และนวัตกรรม 

๓. กํากับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔. ประกวดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย 

๖.๑๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานแนะแนว 

๑) นางสาวสกุลรัตน ชุมเมืองเย็น  ตําแหนง  ครู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวทิพยนัดดา ธารธีรวัฒน  ตําแหนง คร ู    เจาหนาที่ 

๓) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่และเลขานกุาร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. งานแผนพัฒนางานแนะแนว 

- มีการวางแผนการดาํเนินงานระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนระยะปานกลางหรือระยะยาว 

๒. บริการรวบรวมขอมูลนักเรยีน 

- จัดหาเครื่องมือที่จําเปนสําหรับใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก ระเบียนสะสม แบบสอบถาม แบบ

สํารวจแบบทดสอบตาง ๆ เพื่อเปนการรูจักนักเรียน ใหนักเรียนไดรูจักตนเอง มีการจัดเก็บอยางเปน

ระบบ ระเบียบและมีความเปนปจจุบัน 
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- วิเคราะหขอมูลไวเปนรายบุคคลในรูปของสถิติหรือเปนรูปเลม 

๓. บริการสารสนเทศ 

- จัดใหมีบริเวณหรือศูนยสําหรับจัดบริการสารสนเทศอยางเปนระบบ 

- มีเอกสารและขอมูลที่ทันสมัยครบถวนทุกดาน ทั้งทางดานการศึกษา อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ                       

จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน กรมการจัดหางาน ศูนยแนะแนว ฯลฯ 

- มีการนําเสนอขาวสารขอมูลดวยวิธีที่นาสนใจ เหมาะสมกับเวลาและโอกาส เชน โปสเตอร 

๔. บริการใหคําปรึกษา 

- จัดใหมีการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 

- จัดใหมีการพบครูแนะแนว มีตารางสอนแนะแนวเพื่อความสะดวกในการใหคําปรกึษา 

- มีการบันทึกการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 

- มีการประชุมแกไขปญหานักเรียนที่มีปญหาเปนรายบุคคล รวมทั้งทําหนาที่ประสานงานกับกลุมงาน

กิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษาในกรณีที่เกิดปญหาและใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับงาน ชวยเหลือ

และดูแลติดตามนักเรียนของกลุมงานกิจการนักเรียน 

- สรุปเปนสถิติผูมาใชบริการงานแนะแนว 

- มีการติดตามผลการใหคําปรึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

๕. งานติดตามผล 

- มีการติดตามผลจากนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปในแตละปการศึกษา 

- ติดตามผลนักเรียนที่มาใชบริการ เชน การขอคําปรกึษา การขอทุนการศกึษา 

- จัดทําทําเนียบศิษยเกาท่ีประสบผลสําเร็จในชีวิต และทําเนียบศิษยเกาที่จบการศึกษาทุกรุน ดูแล                                      

ใหความชวยเหลือกรณศีษิยเกาที่ตองการความชวยเหลือ 

๖.  งานทุนการศึกษา 

- รับผิดชอบงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.ปลาย มีหนาที่จัดเตรียมเอกสารทุก

ประเภท ดําเนินการเก่ียวกับการขอกูยืม การพิจารณาการจัดทําสัญญา และการจัดทํารายงานตางๆ 

และทําหนาท่ีเปน             ผูประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเก่ียวกับ

เงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศกึษา  

- จัดหาทุนการศึกษาและทําหนาที่เปนผูควบคุมเกี่ยวกับการใชเงินทุนการศึกษาทุกประเภทรวมท้ังทํา

หนาท่ีในการดําเนนิการของทุน การพิจารณาใหทุน การจัดสงรายงานตาง ๆ การเขียนจดหมายถึงผูให

ความอุปการะและทําหนาที่เปนผูประสานงานกับหนวยราชการ และรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีจิต

ศรัทธามอบทุนการศึกษา 

- ดําเนินงานเก่ียวกับเงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.ตน เพ่ือนํามาใช เปนคาเสื้อผา คา

หนังสือ  คารถ และคาอาหารกลางวัน ใหแกนักเรียนชั้น ม.ตน ที่มีฐานะยากจน 
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๗. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรณรงครับนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน 

- ออกแนะแนวการสมัครเขาเรียนตอของนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ 

- จัดทําเอกสารการประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนเขาเรียน 

๘.  วางแผนงานและดําเนินงานปจฉิมนิเทศ 

๙.  กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑๐. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.๑๒ งานสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู 

๑) นางสาวสรารัตน ปลอดทอง  ตําแหนง  ครู    หัวหนางาน 

๒)  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ     เจาหนาที่ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดําเนินงานการนํานกัเรียนทัศนศกึษาแหลงเรยีนรู 

๒. ประสานการดําเนินงานการนํานักเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

๓. สรุปการดําเนินงานการนํานกัเรียนทัศนศกึษาแหลงเรยีนรู 

๔. จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 

๕. กํากับ ติดตาม สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

๖.๑๓ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑) นางสาวนารีรัตน  ศักดิ์สิทธานุภาพ ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ     เจาหนาที่ 

๓) นายสมเจตน เวียงลอ   ตําแหนง  ครู                  เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผน เสนอโครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. ประสานการดําเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓. สรุปผลการดําเนินงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖.๑๔ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพทวิศึกษา (ปวช.) 

๑) นางสาวทิพยนัดดา ธารธีรวัฒน  ตําแหนง ครู           หัวหนางาน 

๒) นายยุทธศาสตร อัมรินทร  ตาํแหนง  ครู     เจาหนาที่ 

๓)  นายชัยวัฒน ขามหก   ตําแหนง  ครู    เจาหนาที่ 

๔) นายพรพัฒ บานแยม   ตําแหนง  ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําหลักสูตรอาชีพรวมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง 

๒. วางแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพรวมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง 
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๓. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพรวมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง 

๔. สรุปดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชพีรวมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง 

๕. รายงานผลการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรอาชีพรวมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง 

๖.๑๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานเปดบานวิชาการ 

๑) นางสาวจิตราพร  เตียนตะนันท  ตําแหนง  ครผููชวย   หัวหนางาน 

๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ      เจาหนาที่ 

๓) นายสมเจตน  เวียงลอ   ตําแหนง  ครู    เจาหนาที่ 

๔) นางสาวรัชนีกร  บุญเจิง   ตําแหนง ครอูัตราจาง   เจาหนาที่ 

๕)  นางสาวกานดา  จันดา   ตําแหนง ครูอัตราจาง                      เจาหนาที่และเลขานุการ 

๖) นางสาวนารีรตัน ศักดิ์สิทธานุภาพ  ตําแหนง ครู              เจาหนาที่และผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

๒. ประสานงานการจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

๔. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

๖.๑๖ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานทักษะวิชาการ 

๑)  นางสาวนารีรัตน ศักดิ์สิทธานุภาพ ตาํแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ      เจาหนาที่ 

๓) นางสาวอภิญญา  หอมนาน  ตําแหนง ครูผูชวย          เ จ า ห น า ที่ แ ล ะ

เลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนเตรียมความพรอมในการนํานักเรียนเขารวมแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการ                

ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ 

๒. ประสาน สนับสนุน สงเสรมิคณะครูและนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๓. ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

๔. จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม 

6.17 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานปจฉิมนิเทศ 

๑) นางสาวสกุลรัตน  ชุมเมืองเย็น  ตาํแหนง ครู    หัวหนางา 

๒) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา  ตําแหนง ครผููชวย   เจาหนาที่ 

๓) นางสาวทิพยนัดดา  ธารธีรวัฒน  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนจัดทําโครงการกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ6 
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๒. วางแผนกําหนดขั้นตอนดําเนินการพิธีการและกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปจฉิมนิเทศนักเรยีน 

๓. จัดหาอุปกรณในการเตรียมงานปจฉิมนิเทศใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียน 

๔. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การดําเนินชีวิตเพื่อปลูกจิตสํานึกท่ีดีและรุนนองที่ดีของสถาบัน 

๕. ปลูกจิตสํานักใหมีความรกัสถาบันและตอบแทนพระคุณในโอกาสตอไป 

๖. สรางความพรอมใหกับนักเรียนเพื่อเปนกําลังสําคัญท่ีเกิดผลประโยชนตอสังคม 

๗. สรางบรรยากาศแหงความสําเร็จใหกับนักเรียนเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจที่นักเรียนสําเร็จการศึกษา 

๘. สรุปการประเมินกิจกรรมปจฉิมนิเทศ เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร 

๖.๑8 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ (งานโรงเรียนในฝน) 

๑) นางสาวอภิญญา  หอมนาน  ตําแหนง ครูผูชวย   หัวหนางาน 

๒) นายสมเจตน เวียงลอ   ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ประสานงานการดําเนินงานโรงเรียนในฝน 

๒. กํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖.๑9 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ (งานศนูยอาเซียนศึกษา) 

๑) นางสาวสุกันญา  ตามสมัย  ตําแหนง  ครู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวพิมพใจ  สมศรี  ตําแหนง  คร ู    เจาหนาที่ 

๓) นางสาวอภิญญา  หอมนาน  ตําแหนง  ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๔) นายพชิัย  ไชยเสน   ตําแหนง  พนักงานราชการ  เจาหนาที่ 

๕) นางสาวรัชนีกร  บุญเจิง  ตําแหนง  ครอูัตราจาง   เจาหนาที่ 

๖) นายอดิพงษ  ไชยมงคล  ตําแหนง  ครู           เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ประสานงานการดําเนินงานศูนยอาเซียนศึกษา 

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับอาเซียนท้ังในและนอกโรงเรยีน 

๓. จัดหองอาเซยีนศึกษาใหเปนแหลงเรยีนรูของนักเรียน 

๔. กํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย 

๖.20 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ (งานโรงเรียนเรียนรวม) 

๑)  นางจันทิรา อินตะอดทน  ตําแหนง  ครู    หัวหนางาน 

๒)  นางสาววาสิน ีสายฟายก  ตําแหนง  ครู            รองหัวหนางาน 

๓)  นางสาวศิรพิร รงัษี   ตําแหนง  คร ู    เจาหนาที่ 

๔) นางสาวทัยริกา ปนตามูล  ตาํแหนง  ครู    เจาหนาที่ 
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๕)  นาวสาวกานดา  จันดา   ตําแหนง  ครอูัตราจาง       เจาหนาที่  

๖) นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย  ตําแหนง ครพูี่เลี้ยง   เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินและคัดกรองนักเรียนเรียนรวม 

2. จัดทําบัญชีนักเรียนเรยีนรวม 

3. ดําเนินการสงเสรมิพัฒนานักเรียนเรยีนรวม 

4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖.๒1 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสํานักงานกลุม 

๑) นางสาวจิตราพร  เตียนตะนันท       ตาํแหนง ครูผูชวย   หัวหนางาน 

๒) นางสาวนารีรัตน ศักด์ิสิทธานุภาพ  ตาํแหนง  ครู       เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําโครงการพัฒนาสํานักงานกลุมงานวิชาการ 

๒. พัฒนาหองสํานักงานกลุมงานวิชาการ 

๓. อํานวยความสะดวกในกลุมงานวิชาการ 

๔. ประสานงานกลุมงานตางๆ 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๗. แตงตั้งคณะกรรมการกลุมงานกิจการนักเรียน  ประกอบดวย 

๑) นางสาวบุหงา คําบัว   ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 

๒) นายอดิพงษ  ไชยมงคล  ตําแหนง ครู   กรรมการ 

๓) นายสมพร  มะเก๋ิน   ตําแหนง ครู   กรรมการ 

๔) นายคมสัน  จันทรตะ   ตําแหนง ครู         กรรมการ 

๕) นายพงศกร  สุทธศรี   ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 

๖) นายพิชัย  ไชยเสน   ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 

๗) ครูหัวหนาระดับทุกระดับชั้น      กรรมการ 

๘) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น      กรรมการ 

๙) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล เผาตะใจ  ตาํแหนง ครู          กรรมการและเลขานกุาร 

๑๐) นางภิญญามาศ  ปาเรียน  ตําแหนง ครู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๗.๑  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน 

๑) นางสาวบุหงา  คําบัว  ตาํแหนง ครู    ประธานกรรมการ 

๒) นายสมพร  มะเก๋ิน   ตําแหนง ครู   รองประธานกรรมการ 
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๓) วาท่ี ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ   ตําแหนง ครู   กรรมการ 

๔) นายคมสัน  จันทรตะ  ตําแหนง ครู          กรรมการ 

๕) นายพงศกร  สุทธศรี   ตําแหนง ครูผูชวย   กรรมการ 

๖) ครูที่ปรึกษาทกุระดับชั้น       กรรมการ 

๗) นางภิญญามาศ  ปาเรียน  ตําแหนง ครู            กรรมการและเลขานกุาร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. เปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานของนักเรียนจากครูท่ีปรกึษาทุกระดับช้ัน 

๒. เปนผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองและการเย่ียมบานนักเรียนของครูที่ปรึกษาทุก

หอง 

๓. เปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อประมวลผลเปนสารสนเทศเก่ียวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๔. ทําหนาที่รวมกับครูท่ีปรึกษา ประสานงานฝายตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือนักเรียนกรณีตางๆ 

๕. ทําสถิติการขาดเรียนของนักเรียนเพื่อสรุปผลสงงานทะเบียนวิชาการของโรงเรียนเพื่อจัดทําบัญชี

นักเรียนแขวนลอย  ตามระเบียบ 

๖. รวมเปนคณะกรรมการแนะแนวโรงเรียน  เพื่อดําเนินการแนะแนวใหคําปรึกษาแกนักเรียนเพื่อ

ปรับปรุงพฤติกรรมใหดีข้ึน  

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.๒  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานสงเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

๑) วาท่ี ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ  ตําแหนง ครู   ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวบุหงา  คําบัว   ตําแหนง ครู         รองประธานกรรมการ 

๓) นายคมสัน  จันทรตะ   ตําแหนง ครู   กรรมการ 

๔) นายสมพร  มะเกิ๋น   ตาํแหนง ครู   กรรมการ 

๕) นางภิญญามาศ  ปาเรียน   ตําแหนง ครู   กรรมการ 

๖) นายพงศกร  สุทธศรี   ตําแหนง ครูผูชวย        กรรมการ 

๗) นายพิชัย  ไชยเสน   ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 

๘) ครูหัวหนาระดับทุกระดับชั้น            กรรมการ 

๙) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น             กรรมการ 

๑๐) นายอดิพงษ  ไชยมงคล   ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. พิจารณา ทบทวน จัดทําระเบียบสถานศึกษาวาดวยการกํากับดูแลความประพฤติของนักเรียน

โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม 

๒. สรางภาวะความเปนผูนํา  การแสดงออกในทางท่ีเหมาะสมในสังคม 

๓. จัดกิจกรรมอบรม กลอมเกลากริยา มารยาท ลักษณะนิสัย สุขนิสัยในการเปนสมาชิกในสังคม พรอม

กําหนดปฏิทินกิจกรรมและครูผูรับผิดชอบทุกสัปดาหตลอดป 
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๔. จัดอบรมดูแลและปลูกฝงนักเรียนในดานการเชิดชูเกียรติ ตามคติพจน ปรัชญาและคําขวัญของ

โรงเรียน 

๕. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เชน กิจกรรมอบรมนักเรียนประจํา

สัปดาห , การรักษาความสะอาด , ความตรงตอเวลา , การแตงกาย , การเขาแถวเคารพธงชาติ , การทําความเคารพ

เปนตน 

๖. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคณุธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝงเก่ียวกับความประหยัดและอดออม  

๗. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความอดทน และ

ความสามัคคี 

๘. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม เชน การบําเพ็ญประโยชน การปฏิบัติตาม

กฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎจราจร 

๙. ประสานงานกับวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมาชวยพัฒนา 

๑๐. สงเสริม พัฒนาใหนักเรียนใหเปนผูมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนแต

ละครั้ง 

๑๑. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.๓  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานกิจการสภานักเรียน 

๑) นายอดิพงษ  ไชยมงคล  ตําแหนง ครู         ประธานกรรมการ 

๒) นายพิชัย  ไชยเสน   ตําแหนง พนักงานราชการ รองประธานกรรมการ 

๓) นางสาวบุหงา  คําบัว  ตาํแหนง ครู                กรรมการ 

๔) คณะกรรมการสภานักเรียน            กรรมการ 

๕) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ  ตําแหนง ครู            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนงาน/ โครงการและกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๒. จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนผูนําและผูตามที่ดีใหนักเรียน 

๓. กํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษาในการจัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน 

๔. ประสานงานและสงเสริมใหคณะกรรมการนักเรียนไดจัดกิจกรรมของนักเรียนตามรูปแบบของ

ประชาธิปไตย 

๕. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณะกรรมการนักเรียนในการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนใน

ปการศึกษาตอไป 

๖. ประสานงานและรวมกับคณะกรรมการนักเรียนดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง 

๗. สงเสริมนักเรียนใหมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคประชาธิปไตยทั้งในระดับชุมชนและประเทศตาม

ความพรอมและความเหมาะสม 
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๘. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.๔  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญ 

๑) นายพิชัย  ไชยเสน   ตาํแหนง พนักงานราชการ     ประธานกรรมการ 

๒) นายอดิพงษ  ไชยมงคล  ตําแหนง ครู    รองประธานกรรมการ 

๓) นางสาวบุหงา  คําบัว   ตําแหนง ครู    กรรมการ 

๔) นางภิญญามาศ  ปาเรยีน  ตําแหนง คร ู                 กรรมการ 

๕) นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง ครผููชวย      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดําเนินงานกิจกรรมวันสําคัญ 

๒. ดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 

๓. เปนท่ีปรกึษาใหแกสภานักเรยีนในการจัดกิกรรมวันสําคัญ 

๔. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

๗.๕  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานสถานศึกษาสีขาว 

๑) นายสมพร  มะเก๋ิน  ตําแหนง ครู         ประธานกรรมการ 

๒) นางภิญญามาศ  ปาเรยีน  ตําแหนง คร ู   รองประธานกรรมการ 

๓) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตําแหนง ครู   กรรมการ 

๔) นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง ครูผูชวย        กรรมการ  

๕) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น            กรรมการ 

๖) นายคมสัน  จันทรตะ  ตําแหนง ครู   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. อบรม เผยแพรความรูเก่ียวกับสารเสพติดในสถานศึกษา 

๒. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

๓. ตรวจ ติดตาม นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเสพติด 

๔. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๕. ดําเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว 

๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

๗.๖  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานเวรรักษาความปลอดภัย 

๑) นางภิญญามาศ ปาเรียน ตําแหนง  ครู    หัวหนางาน 

๒) นายอดิพงษ  ไชยมงคล  ตําแหนง ครู   รองหัวหนางาน  
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๓) นางสาวบุหงา  คําบัว  ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๔) นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่และเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนสงเสริมสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนตลอดป 

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและสวัสดิภาพของนักเรียนรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 

๓. จัดตารางการปฏิบัติหนาที่เวรของครู นักการภารโรง  ทั้งกลางคืนและกลางวัน เสนอผูบริหารแตงตั้ง

คําสั่ง 

๔. จัดทําแบบฟอรมการบันทึกการปฏิบัติหนาที่เวรยามและการตรวจเวร 

๕. รวบรวมแบบฟอรมการบันทึกเสนอใหผูบริหารโรงเรียนทราบทุกๆ สัปดาห 

๖. จัดระบบแนวปฏิบัติการการปฏิบัติหนาท่ี การตรวจสอบและการรายงาน 

๗. รวมเปนกรรมการสอบสวนกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคลากรเก่ียวกับ 

การปฏิบัติหนาที่เวรยามและการตรวจเวร 

๘. จัดระบบการใหแสงสวาง การบรรเทาสาธารณภัยเพื่อการรกัษาความปลอดภัย 

๙. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.๗  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานระบบจราจรในโรงเรียน 

๑) นายคมสัน  จันทรตะ  ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นายสมพร  มะเก๋ิน  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๓) นางภิญญามาศ  ปาเรียน ตําแหนง ครู                 เจาหนาที่ 

๔) วาท่ี ร.ท.เฉลิมพล เผาตะใจ ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลชานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ดําเนินการจัดระบบการจราจรในโรงเรียน และการจอดรถของคณะครู นักเรียน ผูปกครอง หรือผูมา

ติดตอราชการ 

๒. จัดกิจกรรมสงเสริมสวัสดิภาพการใชรถใชถนนใหกับนักเรียน  

๓. จัดระบบรถรบัสงนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 

๔. จัดระบบระเบียบการใชรถนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 

๗.๘  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานกิจกรรมรอบวัน 

๑) นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง ครผููชวย   หัวหนางาน 

๒) นายอดิพงษ  ไชยมงคล ตาํแหนง ครู    รองหัวหนางาน 

๓) นายสมพร  มะเก๋ิน  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๔) นายคมสัน  จันทรตะ  ตําแหนง ครู                 เจาหนาที่ 

๕) นายพิชัย  ไชยเสน   ตําแหนง พนักงานราชการ    เจาหนาที่และเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนงาน/ โครงการและกิจกรรม 

๒. ดําเนินกิจกรรมในรอบวัน 

๓. กํากับ ติดตามโครงการ ๖ กิจกรรมในรอบวัน 

๔. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๗.๙ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานปฐมนิเทศ 

๑) นายอดิพงษ  ไชยมงคล  ตําแหนง ครู  หัวหนางาน 

๒) นางภิญญามาศ  ปาเรียน  ตําแหนง ครู  เจาหนาที่ 

๓) นางสาวบุหงา  คําบัว   ตาํแหนง ครู  เจาหนาที่ 

๔) นายสมพร  มะเก๋ิน   ตําแหนง ครู  เจาหนาที่ 

๕) นายคมสัน  จันทรตะ   ตาํแหนง ครู  เจาหนาที่ 

๖) นายพงศกร  สุทธศรี   ตําแหนง ครูผูชวย เจาหนาที่ 

๗) สภานักเรียน 

๘) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ  ตําแหนง  ครู  เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

๑. วางแผนโครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

๒. ประชาสัมพันธและชี้แจงวัตถุประสงคของการปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ 

๓. วางแผน กําหนดขั้นตอนดําเนินพิธีการและกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปฐมนิเทศ  

๔. จัดกิจกรรมนันทนาการและกลุมสัมพันธ เพื่อสรางความคุนเคยและคลายเครยีด 

๕. สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม การดํารงชีวิต เพื่อเปนลูกศิษยที่ดี และรุนนองที่ดีของสถาบัน 

๖. สงเสริมใหนักเรียนรูจักกัน มีความสามัคคปีรองดองกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

๗. แนะนําแนวทางในการปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบของโรงเรียน 

๘. ปลูกจิตสํานึกใหมีความรกัสถาบัน ชวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน 

๙. ดูแลรักษาความปลอดภัยในขณะดําเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ 

๑๐. แนะนําสถานท่ีของโรงเรยีน เชน อาคารเรียน หองสมุด หอประชุม หองคอมพิวเตอร เปนตน 

๑๑. สรุปการประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อนําเสนอตอฝายบริหาร 

๗.10 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ (โรงเรียนวิถีพุทธ) 

1) นายพิชัย ไชยเสน  ตําแหนง  พนักงานราชการ  หัวหนางาน 

2) นายคมสัน  จันทรตะ ตําแหนง ครู    รองหัวหนางาน 

3) นายอดิพงษ ไชยมงคล ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

4) นางภิญญามาศ  ปาเรียน ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 
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๒. ประสานงานรวมกับกลุมงาน องคกร หนวยงานท้ังภายในและภายนอกในการดําเนินกิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ 

๗.๑๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ (โรงเรียนสุจริต) 

1) นายอดิพงษ ไชยมงคล ตาํแหนง ครู    หัวหนางาน 

2) นายสมพร  มะเก๋ิน  ตําแหนง ครู                 รองหัวหนางาน 

3) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตาํแหนง ครู     เจาหนาที่ 

4) นางสาวบุหงา  คําบัว ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

5) นายพิชัย ไชยเสน  ตําแหนง  พนกังานราชการ  เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

๒. ประสานงานรวมกับกลุมงาน องคกร หนวยงานท้ังภายในและภายนอกในการดําเนินกิจกรรม

โรงเรียนสุจริต 

๗.๑๒ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ (โรงเรียนคุณธรรม) 

1)  นายพิชัย ไชยเสน ตําแหนง พนักงานราชการ   หัวหนางาน 

2)  วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตาํแหนง ครู    รองหัวหนางาน 

3)  นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง ครผููชวย   เจาหนาที่ 

5) นายอดิพงษ ไชยมงคล ตําแหนง  ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๓. วางแผนดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

๔. ประสานงานรวมกับกลุมงาน องคกร หนวยงานท้ังภายในและภายนอกในการดําเนินกิจกรรม

โรงเรียนคุณธรรม 

๗.๑๓ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสํานักงานกลุม 

๑) นางภิญญามาศ  ปาเรียน ตําแหนง ครู            หัวหนางาน 

๒) นางสาวบุหงา  คําบัว  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๓) นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง ครผููชวย   เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําโครงการพัฒนาสํานักงานกลุมงานกิจการนักเรียน 

๒. พัฒนาหองสํานักงานกลุมงานกิจการนักเรียน 

๓. อํานวยความสะดวกในกลุมงานกิจการนักเรียน 

๔. ประสานงานกลุมงานตางๆ 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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๘. แตงตั้งคณะกรรมการกลุมงานบริหารทั่วไป  ประกอบดวย 

๑) นายยุทธศาสตร อัมรินทร ตําแหนง คร ู            ประธานกรรมการ 

๒) นายวัชระพงษ  วงคเทพ ตําแหนง ครู    กรรมการ 

๓) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตําแหนง ครู    กรรมการ 

๔) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู    กรรมการ 

๕) นายมงคล  แสนเมอืง  ตําแหนง ชางสี    กรรมการ 

๖) นายบุญมา  วงศดาว  ตาํแหนง ชางปูน    กรรมการ 

๗) นายเอกนรนิทร  ยาละ  ตําแหนง เจาหนาท่ีดูแลสวน  กรรมการ 

๘) นายวิทยา  แกวสุข  ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ 

๙) นายวีระชัย ชัยวงศ  ตําแหนง เจาหนาที่ปฏิบัติงานท่ัวไป กรรมการ 

๑๐) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา ตําแหนง ครผููชวย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑) นางสาวพิมพใจ  สมศรี  ตําแหนง คร ู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๘.๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

๑) นางสาวปวีณา บุปผาพนา ตําแหนง ครูผูชวย   หัวหนางาน 

๒) นายคมสัน  จันทรตะ  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๓) นายพงศกร  สุทธศรี  ตําแหนง ครูผูชวย    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําทะเบียนสุขภาพของนักเรียน 

๒. จัดดแูลหองพยาบาล ตูยา และเตียงพยาบาล ใหสะอาด ถูกตองตามหลักสขุลักษณะ 

๓. จัดยาและเวชภัณฑตาง ๆ ที่จําเปนเพ่ือบริการแกนักเรียน ครู และนักการ      

๔. ใหการปฐมพยาบาลเมื่อนักเรียนเจ็บปวยหรอืไดรับอุบัติเหตุ ตลอดจนนําสง ณ โรงพยาบาลแลวแตกรณ ี    

๕. ติดตอประสานงานรวมกับฝายกิจการนักเรียนเพ่ือแจงผูปกครองนักเรียนกรณีนักเรียนเจ็บปวยหรือ

ไดรับอุบัติเหตุ                

๖. จัดเวรดูแลหองพยาบาลเพื่อใหการปฐมพยาบาลและดูแลนักเรียนที่นอนหองพยาบาล 

๗. จัดบริการดานอนามัยอื่น ๆ เชน ติดตอแพทยหรือเจาหนาที่อนามัยมาทําการตรวจสุขภาพนักเรียน 

เชิญวิทยากรมาใหความรูการรกัษาสุขภาพและจัดนิทรรศการตาง ๆ 

๘. จัดทําสถิตินักเรียน ครู นักการภารโรงที่เจ็บปวยมาขอรับบริการจากหองพยาบาลและสถิติการใชยา

และเวชภัณฑ 

๙. จัดทํางบประมาณในการรับ – จาย เก่ียวกับเวชภัณฑตาง ๆ ตามความจําเปน 

๑๐. จัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรค จัดอบรมใหมีความรูในการสรางสุขนิสัยที่ดี

ใหแกนักเรียนอยางตอเนื่อง 
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๑๑. จัดและควบคุมการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียนวา

ดวยการจัดและจําหนายอาหารในโรงเรยีน 

๑๒. ประชุม ชี้แจง ระเบียบและแนวปฏิบัติใหแกผูจําหนายอาหารทราบ 

๑๓. สงเสริมใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการสรางสุขนิสัยท่ีดี มีวินยัและวัฒนธรรมในการบริโภคที่ดี 

๑๔. ควบคุมคุณภาพอาหารและการจัดการใหบริการโภชนาการ ( อาหารกลางวัน) ใหแกคณะครู 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในปริมาณและราคาอาหารท่ีเหมาะสมตามความจําเปน 

๑๕. ปรับปรุงและพัฒนางานโรงอาหารใหมีความสะอาดและสะดวกในการใหบริการแกบุคลากรใน

โรงเรียนไดอยางพอเพียง 

๑๖. กําหนดแนวทางและเงื่อนไขการใชเงินโรงอาหารและจากการจําหนายเครื่องดื่มใหเหมาะสมชัดเจน

โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของโรงเรียนและนักเรียนเปนสําคัญ 

๑๗. จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูดานสุขอนามัย 

๑๘. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๑๙. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

8.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโภชนาการ 

๑) นางสาวพิมพใจ  สมศรี  ตําแหนง ครู            หัวหนางาน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําแผนงานโครงการ 

๒. จัดระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

๓. ควบคุมดูแลรานคา การจาํหนายอาหารเคร่ืองดื่มในโรงเรียน 

๔. ควบคุมดูแลการจัดการโรงอาหารใหถูกสุขลักษณะ 

๕. ควบคุมดูแลคุณภาพอาหารใหถูกหลักอนามัยและโภชนาการ 

๖. สํารวจความตองการและดแูลการใชโรงอาหาร 

๗. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือแมคาในโรงอาหาร 

๘. สรุปรายงานการปฏิบัติงานตอผูบังคบับัญชาตามลําดับ 

๙. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๘.๓ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ 

1) วาท่ี ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

2) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ดูแลความสะอาดเรียบรอยของอาคารสถานที่  

๒. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑในอาคารใหอยูในสภาพที่ดี 
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๓. ควบคุม ดูแล ซอมแซม ตกแตง แกไขปญหาที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่ตางๆ ใหเรียบรอยและใช

งานไดอยูเสมอ 

๔. วางแผนการปลูก บํารุงดูแลรักษาไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ สนามเพ่ือความรมรื่น ความสวยงามใน

บริเวณโรงเรียน ตกแตงและปรับปรุงภายในบริเวณโรงเรยีนและจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน  

๕. ประดับตกแตง จัดสถานท่ีที่ใชเปนที่ประชุมสัมมนาและจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  

ตามกรอบปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

๖. วางแผนการใชหองเรียน อาคารประกอบการอ่ืนๆ จัดทําสถิติการใชเพื่อวางแผนการพัฒนาโรงเรียน

และสาธารณประโยชน 

๗. กําหนดและควบคุมดูแลการทํางานของคนสวน และนักการภารโรง 

๘. ประสานงานกับฝายตาง ๆ จัดทําคูมือชี้แจงแนวปฏิบัติการใชอาคารสถานท่ีเพื่อใหบุคลากรตางๆ    

ที่เก่ียวของรับทราบและถือปฏิบัติ      

๙. ควบคุมดูแลการเขาอยูและการออกจากบานพักครูของบุคลากรในโรงเรียน 

๑๐. พิจารณาการตอเติม ซอมแซมและปรับปรุงบานพักครู 

๑๑. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

๘.๔ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโสตทัศนศึกษา 

๑) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู            หัวหนางาน 

๒) นายอภิสิทธิ์  หัตถกอง  ตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ  เจาหนาที่ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. บริการและอํานวยความสะดวกจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีใหแกบุคคลที่มาขอใชสถานที่ 

๒. จัดบริการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ โสตทัศนูปกรณใหจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณประจําป 

๓. ควบคุม ดูแลการใชและการใหบริการโสตทัศนูปกรณภายในโรงเรียนและชุมชน 

๔. จัดทําบัญชีพัสดุโสตทัศนูปกรณใหเปนปจจุบัน 

๕. ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรกัษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชไฟฟาทกุประเภท  

๖. รับผิดชอบในเร่ืองแสง เสียง ของโรงเรียน 

๘.๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานนักการภารโรงและลูกจาง 

๑) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตําแหนง ครู             หัวหนางาน 

๒) นายมงคล  แสนเมอืง  ตําแหนง ชางสี    เจาหนาที่ 

๓) นายบุญมา  วงศดาว  ตาํแหนง ชางปูน    เจาหนาที่ 

๔) นายเอกนรนิทร  ยาละ  ตําแหนง เจาหนาท่ีดูแลสวน  เจาหนาที่ 
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๕) นายวิทยา  แกวสุข  ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาที่ 

๖) นายวีระชัย ชัยวงศ  ตําแหนง เจาหนาที่ปฏิบัติงานท่ัวไป เจาหนาที่ 

๗) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู       เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนงานการปฏิบัติงานหนาที่ของนักการภารโรง 

๒. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 

๓. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๘.๖ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๑) นางสาวปวิชญา  ทองกันยา ตําแหนง พนักงานราชการ  หัวหนางาน 

๒) นายอภิสิทธิ์  หัตถกอง  ตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ         เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนงาน/ โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาระบบ เครือขาย ICT   

๒. จัดทําสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของทางโรงเรียน 

๓. จัดทําและดูและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรยีน 

๔. ซอมบํารุงดูแลรักษา อุปกรณสื่อ ICT 

๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

๘.๗  แตงต้ังผูรับผิดชอบงานบานพักนักเรียน 

๑) นางสาวสกุลรัตน  ชุมเมืองเย็น ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวบุหงา  คาํบัว  ตําแหนง คร ู    รองหัวหนางาน 

๓) นายศักดิ์ชัย  วงศนภาไพศาล  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๔) นายสมพร มะเก๋ิน  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๕) นายอดิพงษ   ไชยมงคล ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๖) นางภิญญามาศ  ปาเรียน ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๗) นายวชัระพงษ  วงคเทพ ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๘) วาท่ี ร.ท.เฉลิมพล เผาตะใจ ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๙) นางสาวปญญพัฒน เขตกัน ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๑๐) นางสาวสุกันญา ตามสมัย ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๑๑) นางสาวทัยริกา ปนตามูล ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๑๒) นางสาวจิตราพร เตยีนตะนันท ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๑๓) นายอมรเทพ  คํางาม  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 
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๑๔) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา ตําแหนง ครผููชวย   เจาหนาที่ 

๑๕) นางสาวปวิชญา  ทองกันยา ตําแหนง พนักงานราชการ  เจาหนาที่ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนบานพักใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

๒. จัดสรรนักเรียนเขาอยูบานพักนักเรียน 

๓. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๔. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรบัมอบหมาย 

๘.๘ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานบานพักครู 

๑) นายยุทธศาสตร อัมรินทร ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นางสาวบุหงา  คาํบัว  ตําแหนง คร ู    เจาหนาที่ 

๓) นายศักดิ์ชัย  วงศนภาไพศาล  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๔) นายสมพร มะเก๋ิน  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๕) นายอดิพงษ   ไชยมงคล ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๖) วาท่ี ร.ท. เฉลิมพล เผาตะใจ ตําแหนง ครู     เจาหนาที่ 

๗) นางภิญญามาศ  ปาเรียน ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๘) นางสาวสกุลรัตน ชุมเมืองเย็น ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๙) นายวชัระพงษ  วงคเทพ ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๑๐) นางสาวปญญพัฒน เขตกัน ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๑๑) นางสาวสุกันญา ตามสมัย ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๑๒) นางสาวทัยริกา ปนตามูล ตาํแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๑๓) นางสาวจิตราพร เตยีนตะนันท ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๑๔) นายอมรเทพ  คํางาม  ตําแหนง ครูผูชวย   เจาหนาที่ 

๑๕) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา ตําแหนง ครผููชวย   เจาหนาที่ 

๑๖) นางสาวปวิชญา  ทองกันยา ตําแหนง พนักงานราชการ  เจาหนาที่ 

๑๗) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู       เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดสรรการเขาอยูบานพักครู 

๒. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๓. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรบัมอบหมาย 
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๘.๙ แตงตั้งเจาหนาที่งานดนตรี ดุริยางค และนาฏศิลป 

๑)  วาที่ ร.ท. เฉลิมพล เผาตะใจ ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นางชนกพร   อัมรินทร ตาํแหนง ครู    รองหัวหนางาน 

๓)  นายยุทธศาสตร    อัมรินทร ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

๔) นายกฤษณะ  สิงหวรรณะ ตําแหนง ครูอัตราจาง   เจาหนาที่และเลขานุการ 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบ  

๑. กําหนดแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานพรอมทั้งจัดตั้งชุมนุมดนตรีและดุริยางคของนักเรียน 

๒. กอตั้งและฝกสอนวงดนตรีลูกทุงสากลและวงดุรยิางคใหแกนักเรียนใหสามารถบริการชุมชนได 

๓. บํารุง รักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชเก่ียวกับดนตรแีละดุริยางค 

๔. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๘.๑๐  แตงตั้งผูรับผิดชอบงานธนาคารขยะ 

๑) นายวัชรพงษ  วงคเทพ  ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนดําเนินงานจัดการขยะภายในโรงเรยีน 

๒. ดําเนินโครงการตามกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติงาน 

๓. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

8.11 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานธนาคารโรงเรียน 

๑) นางสาวพิมพใจ  สมศรี  ตําแหนง คร ู     หัวหนางาน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับแนวทาง นโยบายเปาหมาย/วัตถุประสงค และมาตรฐาน

           ในการบริหารจัดการโรงเรยีน 

๒. ควบคุม ดูแล บริหารงานเก่ียวกับธนาคารโรงเรยีนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓. รายงานการดําเนินงานตามโครงการตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ 

๘.๑๒  แตงตั้งผูรับผิดชอบงานปองกันภัยพิบัติ 

1) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

2) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนปองกันภัยพิบัติ 
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2. ตรวจสอบสภาพอาคาร เชน สิ่งกอสราง ฯลฯ ใหอยูในความเรียบรอย 

3. จัดทําการอบรมตามแผนปองกันภัยพิบัติและซักซอมแผนปองกันภัยพิบัติ 

4. ประเมินและรายงานผลดําเนินการ 

๘.๑๓ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสาธารณูปโภค 

1) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู            หัวหนางาน 

2) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนดําเนินโครงการใหสอดคลองกับงานสาธารณูปโภค 

๒. รักษาบํารุงซอมแซมอุปกรณที่ใชในงานสาธารณูปโภค 

๓. รายงานการดําเนินงานตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ 

๘.๑๔ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานยานพาหนะ 

1) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู            หัวหนางาน 

2) วาที่ ร.ท.เฉลิมพล  เผาตะใจ ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดําเนินงานยานพาหนะ 

๒. ควบคมุ ดูแล งานยานพาหนะใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓. รายงานการดําเนินงานยานพาหนะ 

๘.๑๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ (เศรษฐกจิพอเพียง) 

๑) นายวัชระพงษ วงคเทพ ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 

๒) นายชัยวัฒน ขามหก   ตําแหนง ครู     เจาหนาที่ 

๓) นายพรพัฒ บานแยม  ตําแหนง ครู    เจาหนาที่และเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําแผนงานโครงการพิเศษประจําป 

๒. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดําริ 

๓. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมโครงการแกนักเรียน 

๔. สรุปรายงานผลตอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๘.๑๖ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานประกันอุบัติเหตุ 

1) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา ตาํแหนง ครูผูชวย   หัวหนางาน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนติดตอประสานงานการทําประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
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๒. ติดตามประสานงานกรณีมีการเบิกคาประการอุบัติเหตุ 

๓. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

๘.๑๗ แตงตั้งผูรับผิดชอบงานสํานักงานกลุม 

๑) นางสาวปวีณา  บุปผาพนา ตําแหนง ครผููชวย   หัวหนางาน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําโครงการพัฒนาสํานักงานกลุมงานบริหารทั่วไป 

๒. พัฒนาหองสํานักงานกลุมงานบริหารทั่วไป 

๓. อํานวยความสะดวกในกลุมงานบริหารท่ัวไป 

๔. ประสานงานกลุมงานตางๆ 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้ มผีลบังคบัใชตั้งแต วันท่ี   17   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3   เปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

  

 

       วาที่ ร.ท. 

                      ( ณฐัรชัต  ใหญผา ) 

                       ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


