คำสั่ง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ที่ 54/๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน
……………………………
เพื่อให้การดาเนินงาน การพัฒนา การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียน ชุมชนและงานราชการ สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นของโรงเรียนและต้นสังกัด จึงให้ยกเลิกคาสั่งโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ที่ 68/2563 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 และให้ใช้คาสั่งฉบับนี้แทน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบ
อานาจการปฏิบัติราการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และคาสั่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบ
อานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ประกอบด้วย
นายพัฒนพงษ์ สีกา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นายพิเชฎ
บุญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
นางวรวรรณ พิมพ์แสง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กรรมการ
นายฉลวย
ลิ้นจี่
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
กรรมการ
นางสาวสายบัว มูลทา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้การปรึกษา แนะนาการบริหารโรงเรียนทุกฝ่าย กากับ ติดตามการปฏิบัติในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ
และภาพรวมของโรงเรียน ให้มีมติเพื่อการกาหนดกฎ นโยบายและจุดเน้น ระเบียบแนวปฏิบัติโรงเรียนสาหรับ
บุคลลากรและนักเรียน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การทางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

/ฝ่ายอานวยการ.....

๒
ฝ่ำยอำนวยกำร
1. นำงสำวอัมพวัน ด่วนเดิน ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
มีหน้ำที่ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและบริหารจัดการงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและจุดเน้น ภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คาสั่งจากต้นสังกัด
ให้การส่งเสริมสนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน แนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในฝ่าย
2. นำงสำวสมสมร ทีภูเวียง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
มีหน้ำที่ บริหารจัดการทุกงานในฝ่ายอานวยการให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติและมติของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายอานวยการ และดาเนินการแก้ไขปัญหา
ให้ข้อแนะนาอุปสรรค และนาผลการดาเนินงานอุปสรรคนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อนามติ
กลับมาดาเนินงานในฝ่ายอานวยการ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในฝ่ายอานวยการ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ ประธานกรรมการ
นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
รองประธานกรรมการ
นางมารศรี
ลิ้นจี่
หัวหน้างานสารบรรณ
กรรมการ
นายภูวิศ
ครุฑหลวง หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย กรรมการ
นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
กรรมการ
นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร
หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
กรรมการ
นางสาวปาริชาติ กุศล
หัวหน้างานสวัสดิการครู
กรรมการ
นางสาวไพลิน
นวลหงษ์ หัวหน้างานยานยนต์และพาหนะ กรรมการ
นางจิดาภา
เข็มพล
หัวหน้างานปฏิคม
กรรมการ
นางสาวชารดา
บริสุทธิ์
หัวหน้างานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กรรรมการ
นางรวีวรรณ
สุขรอด
หัวหน้างานบริหารอัตรากาลัง กรรมการและเลขานุการ
นางประภาศรี
จันโททัย หัวหน้างานอัดสาเนา/ถ่ายเอกสาร กรรมการและช่วยเลขานุการ
1. งำนจัดทำโครงสร้ำงองค์กร
นางสาวอัมพวัน
ด่วนเดิน
หัวหน้างาน
นางสาวสมสมร
ทีภูเวียง
คณะทางาน
นางสาวชารดา
บริสุทธิ์
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. วิเคราะห์และวางแผนภารกิจของฝ่ายอานวยการ
๒. จัดทาโครงสร้างภาระงานของฝ่ายและโครงสร้างโรงเรียน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔. จัดทาสารสนเทศฝ่ายอานวยการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ 2. งานสารบรรณ.....

๓
2. งำนสำรบรรณ
นางมารศรี
ลิ้นจี่
หัวหน้างาน
นายภูวิศ
ครุฑหลวง
คณะทางาน
นางสาวชารดา
บริสุทธิ์
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
นางสาวกนกรัตน์
บุญคง
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ลงทะเบียน รับ– ส่ง หนังสือราชการ
๒. ร่าง พิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
๓. ออกเลขหนังสือราชการ (จดหมายภายนอก คาสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง และอื่น ๆ )
๔. ประสานทุกฝ่ายในการออกคาสั่งโรงเรียน
๕. งานพิมพ์คาสั่งต่างๆ ของฝ่ายอานวยการ
๖. จัดทาหนังสือราชการต่างๆ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
๗. ติดตามงานฝ่ายต่างๆ ส่งให้ทันตามกาหนดเวลา และดูแลงานเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย
๘. ติดตามข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ งานที่ต้องรายงานเป็นประจาทุกเดือนและทุกภาคเรียน
ส่งให้ทันตามกาหนด
๙. เป็นกรรมการทาลายหนังสือราชการ คัดเลือกหนังสือราชการที่ครบอายุการทาลาย
จัดพิมพ์ลงบัญชีขอทาลายเอกสารราชการ จัดส่งบัญชีขอทาลายเอกสารให้สานักงานการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
พิจารณาอนุมัติ ทาลายหนังสือราชการโดยวิธีใดๆ ที่ถูกต้อง
๑๐. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน ภายนอก ในด้านหนังสือราชการ
๑๑. บริการข้อมูลหนังสือราชการแก่บุคลากรในโรงเรียน
๑๒. ออกหนังสือไปราชการ ประชุม อบรม และสัมมนา ของบุคลากรในโรงเรียน
๑๓. ประสานงานเรื่องที่ได้รับคาขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆความอนุเคราะห์โรงเรียน
๑๔. จัดเตรียมส่งเอกสารไปรษณียภัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๕. รับโทรศัพท์ของโรงเรียน ประสานไปยังบุคลากรของโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายต่างๆ
๑๖. อยู่เวรปฏิบัติงานสารบรรณระหว่างปิดภาคเรียน
๑๗. จัดเตรียมเอกสารการประชุมพร้อมบันทึกการประชุมคณะครูโรงเรียน
1๘. จัดทำรำยงำนผลกำรปฺฏิบัตงิ ำนประจำปี
1๙. ติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
๒๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนอัดสำเนำ/ถ่ำยเอกสำร
นางประภาศรี
นางรุ่งนภา
นางสาวขวัญตา
นางสาวนุชนาถ
นางสาวธนัชพร
นางสาวกนกรัตน์

จันโททัย
เมืองวงค์
ชาคามี
โต๊ะถม
ท้องฟ้า
บุญคง

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/มีหน้าที่ ......

๔
มีหน้ำที่
1. สาเนาเอกสารของคณะครูและหน่วยงานอื่นๆ
2. จัดระบบการบริการ การดูแลรักษา ซ่อมบารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ใช้การได้อยู่เสมอ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งำนระบบสำรสนเทศเพือ่ บริหำรกำรศึกษำ
นางอรุญ ปวีร์
สิทธิปกร
หัวหน้างาน
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
คณะทางาน
*นางสาววิจิตรา
ฉลวย
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
มีหน้ำที่
*๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ตามรายการที่โรงเรียนกาหนด ได้แก่ รางวัล เกียรติบัตร ภาพถ่าย
๒. การจัดระบบ ดูแลรักษาการใช้ประโยชน์ห้องเกียรติยศของโรงเรียน
3. กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS ให้เป็นปัจจุบัน
4. กรอกระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (Data Management Center)
๕. จัดทำรำยงำนผลกำรปฺฏิบัติงำนประจำปี
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งำนบริหำรอัตรำกำลัง
นางรวีวรรณ
สุขรอด
หัวหน้างาน
นางชุติมา
สวนปลิก
คณะทางาน
นางนิตยา
มั่งมี
คณะทางาน
นางสาวสโรชินทร์
ประสมศรี
คณะทางาน
*นางอรุณ ปวีร์
สิทธิปกร
คณะทางาน
นางสาวชารดา
บริสุทธิ์
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
นางสาวกนกรัตน์
บุญคง
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. วิเครำะห์ภำรกิจและประเมินสภำพควำมต้องกำรกำลังคนกับภำรกิจของสถำนศึกษำ
๒. จัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓. จัดทำแผนหรือโครงกำรสำหรับงำนบริหำรอัตรำกำลัง
๔. ดำเนินกำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน และกำรกลับเข้ำรับรำชกำร ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว
๕. กำรรักษำรำชกำรแทน และรักษำรำชกำรในตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
๖. นำเสนอแผนอัตรำกำลัง เพื่อขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
๗. นำแผนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดคุณภำพ
/๘. ดำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว.....

๕
๘. ดำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรของ
โรงเรียน
*๙. ดำเนินงำนเกี่ยวกับนักศึกษำฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
๑๐. จัดทำรำยงำนผลกำรปฺฏิบัติงำนประจำปี
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. งำนระบบข้อมูลและทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
*นางสาวชารดา
บริสุทธิ์
หัวหน้างาน
นางรวีวรรณ
สุขรอด
คณะทางาน
นางอรุญ ปวีร์
สิทธิปกร
คณะทางาน
นางสาวไพลิน
นวลหงษ์
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานระบบข้อมูล และทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. จัดทาข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติ (กพ.7) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. จัดทำเรื่องกำรขอปรับคุณวุฒิทางการศึกษา
๓. ดำเนินกำรในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงในสังกัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
๔. จัดทำทะเบียนคุมเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๕. จัดทาเรื่องการขอมี และต่ออายุบัตรข้าราชการ
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
*7. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. จัดทำรำยงำนผลกำรปฺฏิบัติงำนประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งำนพัฒนำบุคคลำกร
นางสาวพรวนทอง
ลาดปะละ
หัวหน้างาน
นางรวีวรรณ
สุขรอด
คณะทางาน
นางสาวปาริชาติ
กุศล
คณะทางาน
นางสาววิจิตรา
ฉลวย
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับกลุ่มงานระบบพัฒนาบุคลากร
๒. วางแผนและดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลกรร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ด้านการจัด
ปฐมนิเทศการแนะนาบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร
/3. วางแผน กากับ ติดตาม.....

๖
๓. วางแผน กากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน
การฝึกงานเฉพาะตาแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
5. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
ส่งเสริมการเปลี่ยนตาแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น
6. จัดเตรียมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๗. พัฒนาและปรับปรุงแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๘.จัดทำรำยงำนผลกำรปฺฏิบัติงำนประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
นายภูวิศ
ครุฑหลวง
หัวหน้างาน
นางมารศรี
ลิ้นจี่
คณะทางาน
นางสาวปาริชาติ
กุศล
คณะทางาน
นางสาววิจิตรา
ฉลวย
คณะทางาน
นายมานพ
จันทร์หอม
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานวินัยและการรักษาวินัย
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ดูแลเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัย กำรออกจำกรำชกำรในกรณีต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
4. จัดทาสมุดออกนอกสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. รับผิดชอบการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราว และสรุปรายงานการปฏิบัติงานทุกวัน
6. จัดทาและรวบรวมวันลา รวมถึงจัดทาสถิติข้อมูลวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
7. จัดทำรำยงำนผลกำรปฺฏิบัติงำนประจำปี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. งำนสวัสดิกำรครู
นางสาวปาริชาติ
นางสาววิจิตรา
นางสาวพรวนทอง
นางมารศรี
นางรวีวรรณ

กุศล
ฉลวย
ลาดปะละ
ลิ้นจี่
สุขรอด

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นายภูวิศ ครุฑหลวง .....

๗
นายภูวิศ
นางประภาศรี

ครุฑหลวง
จันโททัย

คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานสวัสดิการบุคลากร
2. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นโครงการสวัสดิการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ
4. ประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม
5. ดาเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนกาหนด
๖. จัดทำรำยงำนผลกำรปฺฏิบัติงำนประจำปี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งำนยำนยนต์และพำหนะ
นางสาวไพลิน
นวลหงษ์
หัวหน้างาน
นางสาวชารดา
บริสุทธิ์
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทำแผนงำน/โครงกำร เกี่ยวกับกำรจัดหำ บำรุงรักษำ กำรให้บริกำรยำนพำหนะแก่คณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒. กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้ควำมรู้ พนักงำนขับรถ ตลอดจนพิจำรณำจัดตำรำงกำรใช้และ
ให้บริกำรยำนพำหนะแก่บุคลำกร
๓. กำกับ ติดตำม จัดทำข้อมูล สถิติกำรใช้ยำนพำหนะของโรงเรียน
๔. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้ยำนพำหนะให้ใช้กำรได้และปลอดภัยตลอดเวลำ
๕. จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอน กำรใช้ยำนพำหนะของโรงเรียน ตลอดจนควบคุมควำมเหมำะสมของปริมำณ
กำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
๖. รำยงำนผลกำรปฺฏิบัติงำนประจำปี
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. งำนปฏิคม
นางจิดาภา
นางรวีวรรณ
นางสุรินทร์พร
นางสาวพรวนทอง
นางอรุญ ปวีร์
นางสาวปาริชาติ
นางสาวณัฐสุดา
นางสาววิจิตรา
นางสาวไพลิน
นางสาวชารดา

เข็มพล
สุขรอด
มีหินกอง
ลาดปะละ
สิทธิปกร
กุศล
นงค์แย้ม
ฉลวย
นวลหงส์
บริสุทธิ์

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นายภูวิศ ครุฑหลวง.....

๘
นายภูวิศ
นางประภาศรี
นางรุ่งนภา
นางสาวสุวรรณลักษณ์
นางสาวขวัญตา
นางสาวนุชนาถ
นางสาวธนัชพร
นางสาวกนกรัตน์

ครุฑหลวง
จันโททัย
เมืองวงศ์
ฉิมเอม
ชาคามี
โต๊ะถม
ท้องฟ้า
บุญคง

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ ประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน
๒. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับ
๓. รับผิดชอบ ดาเนินการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ผู้ที่มาประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
๔. จัดหา ยืม คืน รักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
๑๒. งำนพัฒนำเครือข่ำยสถำนศึกษำ
นางสาววิจิตรา
ฉลวย
หัวหน้างาน
นางมารศรี
ลิ้นจี่
คณะทางาน
นางสาวปาริชาติ
กุศล
คณะทางาน
นางสาวไพลิน
นวลหงษ์
คณะทางาน
นางประภาศรี
จันโททัย
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาข้อมูล สารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓. ดาเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๔. ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การดาเนินการ
และรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. จัดทาเอกสารการขอเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. งำนกิจกรรมรำชพิธี และกิจกรรมวันสำคัญ
นางสาวปาริชาติ
กุศล
นางสาววิจิตรา
ฉลวย
นายภูวิศ
ครุฑหลวง

หัวหน้าทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นางประภาศรี จันโททัย.....

๙
นางประภาศรี

จันโททัย

คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. ติดต่อ ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมงานราชพิธีและกิจกรรมสาคัญภายในและนอกสถานศึก ษา
๒. จัดสรรบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานราชพิธีและกิจกรรมสาคัญ
๓. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ และอุปกรณ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนเรียบร้อย
4. รายงานผลการเข้ากิจกรรม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ฝ่ายบริหารงบประมาณ .....

๑๐
ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ
1. นำงสำวอัมพวัน ด่วนเดิน ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
มีหน้ำที่ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและบริหารจัดการงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและจุดเน้น ภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คาสั่งจากต้นสังกัด
ให้การส่งเสริมสนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน แนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในฝ่าย
๒. นำงสำวสโรชินทร์ ประสมศรี
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
มีหน้ำที่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติและมติของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณ และดาเนินการแก้ไข
ปัญหา ให้ข้อแนะนาอุปสรรค และนาผลการดาเนินงาน อุปสรรคนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อนา
มติกลับมาดาเนินงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
หัวหน้างานพัสดุ
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
หัวหน้างานการเงิน
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม
หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบภายใน กรรมการ
นางสาวนฤมล สุดเงิน
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน
กรรมการ
นางสาวจารุพร สวนปลิก
หัวหน้างานระดมทรัพยากร
กรรมการ
นางสาวนงนุช แสงทอง
หัวหน้างานบัญชี
กรรมการ
นางบังอร
อ่วมแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการ
นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการ
หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต
นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
กรรมการ
นางลาจวน
สุขทรัพย์ทวีผล หัวหน้างานแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนุชนาถ โต๊ะถม
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. งำนกำรเงิน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
หัวหน้างาน
มีหน้ำที่
๑. รับเงินและออกใบเสร็จ
๒. ควบคุมการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันให้เป็นปัจจุบัน
๔. สั่งจ่ายเงินทุกประเภทที่อยู่ในอานาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารการเงิน ให้แก่ ร้านค้าและ
ทาทะเบียนคุมเงินกระแสรายวัน
๕. จัดทาเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา
/6.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน...

๑๑
๖. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนนาเสนอหัวหน้าสถานศึกษาลงนาม
๗. จัดทาทะเบียนคุมเช็คและการจ่ายเช็ค
๘. ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๙. ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน
๑๐. หักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมออกหนังสือรับรองและนาส่ง
สรรพกร (ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป)
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางบังอร
อ่วมแก้ว
นางสาวนุชนาถ โต๊ะถม

เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

มีหน้ำที่
๑. เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
๒. จัดเก็บเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวพร้อมนาส่ง
๓. กลั่นกรองตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ ยืมเงินดาเนินงานตาม
โครงการและการส่งใช้เงินยืม
๔. ติดตามการส่งใช้เงินยืมทุกประเภทให้เป็นไปตามกาหนด
๕. จัดทาทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
๖. จัดทาทะเบียนคุมใบสาคัญรองจ่าย
๗. ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวนงนุช แสงทอง
นางสาวจารุพร สวนปลิก
นางสาวนุชนาถ โต๊ะถม

เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

มีหน้ำที่
๑. ทาทะเบียนคุมการชาระเงินรายได้สถานศึกษาของนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคเรียน ติดตามการชาระ
เงินและรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ
๒. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ภายใน
๑๕ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ)
๓. ดาเนินการเบิก จ่าย เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน ตรวจสอบและติดตามใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกันอุปกรณ์หรือเครื่องแบบนักเรียนของเงินอุดหนุนเรียนฟรี
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๔. ดาเนินการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
๕. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้
๖. ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง…

๑๒
นางสาวภัทรสุดา
นางสาวจารุพร
นางสาวนุชนาถ

เนียมดวง
สวนปลิก
โต๊ะถม

เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

มีหน้ำที่
๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
๒. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
๓. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
๔. จัดทาทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานขอเบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
๕. ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน
6. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนบัญชี
นางสาวนงนุช
แสงทอง
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวจารุพร
สวนปลิก
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นางสาวนุชนาถ
โต๊ะถม
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
มีหน้ำที่
๑. จัดทาสมุดบัญชีเงินสด การรับ – จ่าย
๒. จัดทาการสรุปเงินแต่ละประเภท
๓. จัดทาเล่มสรุปเงินแต่ละประเภทเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๔. จัดทาเล่มสรุปยอดเงินคงเหลือแยกประเภทแต่ละเดือนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๕. จัดการเย็บเอกสาร – การรับจ่ายในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบันในการจัดเก็บ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
หัวหน้างาน
มีหน้ำที่
1. บริหารจัดการและกากับ ควบคุมการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคาสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยทารายงานขอซื้อ หรือจ้างส่งหลักฐานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบลงชื่อก่อน นาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
๓. ทาหน้าที่ต่อรองและตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แล้วนาหลักฐานส่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อ
พิจารณาก่อนดาเนินการ
๔. จัดทาเอกสารการสอบราคา ทาหน้าที่สืบราคาพัสดุ - ครุภัณฑ์ ก่อนที่จะดาเนินการประกาศสอบราคา
ซื้อหรือจ้าง
๕. รับของใบเสนอราคา
/๖. จัดทาเอกสารการตรวจสอบพัสดุ…

๑๓
๖. จัดทาเอกสารการตรวจสอบพัสดุ - ครุภัณฑ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จ่ายให้กับคณะกรรมการผู้ทา
หน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี
๗. รับใบตรวจรับ - ใบเบิก พร้อมพัสดุ - ครุภัณฑ์ จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาบัญชีลงทะเบียนรับ จ่าย ครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย ตามแบบฟอร์มของราชการ ลงหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
๘. ควบคุมดูแลงานซ่อมครุภัณฑ์ โดยประสานงานกับฝ่ายบริหาร
๙. ดาเนินการควบคุม ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจาปี (เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี)
๑๐. ดาเนินการจาหน่ายครุภัณฑ์ตามระเบียบฯ
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวจินตนา
นางสาวนภาศรี
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวณัฐสุดา

อิ่มพิทักษ์
สงสัย
ทวิตชาติ
นงค์แย้ม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

มีหน้ำที่
ดาเนินการงานพัสดุ ด้านเงินงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา เงินนอกงบประมาณตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคาสั่ง
มอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
๑. ทารายงานขอซื้อ ขอจ้าง ดาเนินการตามวิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. จัดทาเอกสารสอบราคา รับของใบเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา รับวัสดุ ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับ
๓. เสนอความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในราชการต่อไป
๔. ลงบัญชี หรือทะเบียน เพื่อควบคุมพัสดุที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว
เสนอรายงานเกี่ยวกับการจาหน่ายพัสดุ ลงจ่ายพัสดุที่ได้จาหน่าย หรือสูญแล้ว ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
๕. ดาเนินการควบคุมและลงนามในการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ หมวด/ฝ่าย
6. ดาเนินการกรอกข้อมูล BOBEC
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางรุ่งนภา

เมืองวงศ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

มีหน้ำที่
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ด้านธุรการสนับสนุน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินบารุงการศึกษา
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และคาสั่งมอบอานาจของกรมสามัญศึกษา
๒. จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อหรือจ้าง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ ลงชื่อก่อน นาเสนอผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติ
/๓. จัดทาเอกสารการประกวดราคา…

๑๔
๓. จัดทาเอกสารการประกวดราคา ทาหน้าที่สืบราคาพัสดุ- ครุภัณฑ์ก่อนที่จะดาเนินการประกวดราคา
หรือจ้าง
๔. รับพัสดุ - ครุภัณฑ์หรืองานจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับนาหลักฐานเอกสารส่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ
๕. รับใบตรวจรับ - ใบเบิก จากเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงทะเบียนรับ – จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและ วัสดุถาวร
ตามแบบฟอร์มของราชการ
๖. จัดทาเอกสารการตรวจสอบวัสดุถาวร ควบคุม ตรวจสอบ สรุปผลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแต่ละปี
และขอจาหน่าย
๗. ควบคุม ตรวจสอบ สรุปผลการใช้วัสดุถาวร เมื่อสิ้นปีการศึกษา
๘. ดาเนินการรวบรวม ค๑๕, ค๖/๒ โดยประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุถาวร นาส่งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อรายงานผู้บริหารต่อไป
๙. ทาหน้าที่จ่ายพัสดุตามใบเบิก
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนแผนงำน
นางลาจวน
สุขทรัพย์ทวีผล
หัวหน้างาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
เจ้าหน้าที่แผนงาน
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์
เจ้าหน้าที่แผนงาน
นางสาวณัฐสุดา
ธรรมราช
เจ้าหน้าที่แผนงาน
มีหน้ำที่
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาปัญหา ความต้องการจาเป็นและนโยบายต้นสังกัด วิเคราะห์กลยุทธ์
และดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและการเสนอของบประมาณจากต้นสังกัด ได้แก่
อาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ ประจาปี จัดทาแบบเสนอของบประมาณกรณีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (เอกสาร ป.ร. ๔ และ ป.ร. ๖)
๒. จัดรวบรวม ตรวจสอบแผนให้ผู้อานวยการตรวจสอบ จัดพิมพ์โครงการที่เป็นส่วนของกองกลางจัด
รวบรวมจัดระบบเพื่อการบริหารแผนงาน
๓. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทาแผนงานโดยใช้ทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเป็น
ฐานตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานของโครงการ กิจกรรม ให้เป็นตามกาหนดและจัดทารายงานผล
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงานเป็นระยะ
๕. จัดทะเบียนคุมเงินงบประมาณเสนอผู้อานวยการ เดือนละครั้ง
๘. รายงานแบบ ง.๓๐๒ ศ.๑ ง.๓๐๒ ศ.๓ และรับผิดชอบการรายงานตามข้อนโยบายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. กากับ ติดตาม การจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของทุกโครงการ กิจกรรม
๑๐. จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/5. งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา…

๑๕
5. งำนระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
นางสาวจารุพร
สวนปลิก
หัวหน้างาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นายประจวบ
ชูเชิด
คณะทางาน
นางบังอร
อ่วมแก้ว
คณะทางาน
นางสาวจารุพร
สวนปลิก
คณะทางาน
นางสาวภัทรสุดา
เนียมดวง
คณะทางาน
นางสาวนุชนาถ
โต๊ะถม
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ระดมเงินบริจาคจากผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น และศิษย์เก่า
๒. นาเงินบริจาคมาใช้ในการจ้างลูกจ้างประจา และดาเนินการนาเงินบริจาคมาใช้ตามวัตถุประสงค์
๓. รายงานรายรับเงินบริจาค ฯ พร้อมรายละเอียดนักเรียนที่ค้างชาระแต่ละภาคเรียน เสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนควบคุมและตรวจสอบภำยใน
งำนควบคุมภำยใน
นางสาวณัฐสุดา
นงค์แย้ม
หัวหน้างาน
นางลาจวน
สุขทรัพย์ทวีผล
คณะทางาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
คณะทางาน
นางวิไลพร
ฝั้นสกุล
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
๓. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงานของสถานศึกษา
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
๕. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดาเนินงานตาม
ภารกิจ
๖. ดาเนินการควบคุมหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กาหนดประเมินผล
การดาเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กาหนด และปรับปรุงให้เหมาะสม
๗. ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการ และคารับรองการปฏิบัติราชการ ปรับปรุง
ให้เหมาะสม
๘. รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ
๙. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามกาหนด
๑๐. ประสานงานฝ่ายบริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบภายในของสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/งานตรวจสอบภายใน…

๑๖
งำนตรวจสอบภำยใน
นางวิไลพร
ฝั้นสกุล
หัวหน้างาน
นางรวีวรรณ
สุขรอด
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ตรวจใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุมรายรับเงินบริจาค ฯ รายบุคคล
ภาคเรียนที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ภาคเรียนที่ ๒ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
๒. รายงานสรุปยอดรายรับรายรับเงินบริจาค ฯ พร้อมรายละเอียดนักเรียนที่ค้างชาระตลอดปีการศึกษา
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
๓. ตรวจใบเสร็จรับเงิน กับสมุดเงินสด
๔. ตรวจหลักฐานการจ่าย กับสมุดเงินสด
๕. ตรวจหลักฐานการรับ กับสมุดเงินสด
๖. ตรวจยอดการปิดบัญชี ในวันที่มีการเปิดบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นางสาวนฤมล
สุดเงิน
หัวหน้างาน
นางลาจวน
สุขทรัพย์ทวีผล
คณะทางาน
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
คณะทางาน
นางอรุญ ปวีร์
สิทธิปกร
คณะทางาน
นางสาวณัฐสุดา
นงค์แย้ม
คณะทางาน
นางสาวเนาวรัตน์
โต๊ะเครื่อง
คณะทางาน
นางสาวภัทรสุดา
เนียมดวง
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดการประชุมเพื่อจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒. จัดทาแบบฟอร์มในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา
๓. ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน
เพื่อกาหนด เป็นเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายใน
๔. ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษาทั้ง
วิธีการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน ข้อมูลสารสนเทศ
๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อจัดทารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๖. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา
และสาธารณชน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

/8. งานโรงเรียนสุจริต...

๑๗
8. งำนโรงเรียนสุจริต
นางสาวภัทรสุดา
เนียมดวง
หัวหน้างาน
นางลาจวน
สุขทรัพย์ทวีผล
คณะทางาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาติ
คณะทางาน
นางสาวณัฐสุดา
นงค์แย้ม
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ระยะสั้นและระยะยาว
2. ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต”ให้เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
3. สร้างจิตสานึกความสุจริตให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานโครงการ “โรงเรียนสุจริต”
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน “โรงเรียนสุจริต” เป็นรายไตรมาสและสรุปผลประจาปี
6. อื่นๆ ที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการ “โรงเรียนสุจริต”
9. งำนสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์
นางสาวสุภาวิณี
รอดฉ่า
นางสาวกนกวรรณ
ทวิตชาติ
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
นายมนตรี
ขอบุญ
นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

๑. ประธานกรรมการ นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร เป็นประจำเดือน หรือกรณีพิเศษ
๒. ลงนำมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่ ตำมมติกรรมกำร
๓. แจ้งให้หัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบกำหนดกำรประชุมตำมข้อ ๑ และ ๒
๔. รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรประชุมใหญ่สมำชิกสหกรณ์ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำ
ทรำบ
๕. ดูแล ควบคุม กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร และเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร และที่ประชุมใหญ่สมำชิกสหกรณ์
๖. เป็นตัวแทนคณะกรรมกำรดำเนินกำร และลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ตำมที่กำหนดในข้อบังคับและระเบียบ
ของกิจกรรมสหกรณ์
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/๒. รองประธำนกรรมกำร…

๑๘
๒. รองประธานกรรมการ
นำงสำวจินตนำ อิ่มพิทักษ์
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ทำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรสหกรณ์ในกรณีที่ประธำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. ทำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรสหกรณ์หรือคณะกรรมกำรดำเนินกำร
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
๑. นำงสำวกนกวรรณ ทวิตชำต
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวณัฐสุดำ
นงค์แย้ม
กรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. รับผิดชอบด้ำนกำรเงินทั้งปวงในกำรดำเนินกำรของกิจกรรมสหกรณ์ ตำมข้อบังคับและระเบียบที่กำหนด
๒. ควบคุม ดูและเสนอแนะด้ำนกำรเงินในกำรดำเนินกิจกรรมสหกรณ์
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. กรรมการฝ่ายทะเบียน
๑. นำยวัชรกฤษณ์
อินมี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมนตรี
ขอบุญ
กรรมกำร
๓. นำงสำวกนกวรรณ ทวิตชำต
กรรมกำร
๔. นำงสำวณัฐสุดำ
นงค์แย้ม
กรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมทะเบียนจำนวนสมำชิก หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
๒. ควบคุมจำนวนสมำชิก เข้ำ-ออก
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. กรรมการฝ่ายเลขานุการ
๑. นำงสำวกนกวรรณ ทวิตชำต
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวณัฐสุดำ
นงค์แย้ม
กรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. นัดหมำยและเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมที่ประธำนกำหนด
๒. เตรียมกำรในกำรประชุมใหญ่สมำชิกตำมมติของคณะกรรมกำร
๓. บันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ประธำนตรวจสอบและลงนำมในรำยงำนกำรประชุมตำมข้อบังคับ
๔. รับเรื่องที่สมำชิกหรือบุคคลอื่นยื่นต่อสหกรณ์แล้วเสนอประธำนเพื่อดำเนินกำรต่อไปแล้วแต่กรณี
๕. ควบคุมเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรดำเนินกำร ที่อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนชุดนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรกิจกรรมสหกรณ์
๖. ปฏิบัติงำนตำมที่ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำย
๗. ปฏิบัติงำนธุรกำรทั่วไป เช่น เก็บรักษำ กำรออก-รับหนังสือ กำรควบคุมและจัดหำพัสดุ กำรดูและจัด
สถำนที่ ฯลฯ
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/๖. กรรมการฝ่ายการศึกษาประชาสัมพันธ์….

๑๙
๖. กรรมการฝ่ายการศึกษาประชาสัมพันธ์
๑. นำงสำวปิญำณี
บูรณะชำต
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจินตนำ
อิ่มพิทักษ์
กรรมกำร
๓. นำงสำวกนกวรรณ ทวิตชำต
กรรมกำร
๔. นำงสำวณัฐสุดำ
นงค์แย้ม
กรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ให้ควำมรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมำชิก และบุคลำกรในโรงเรียนโดยจัดทำเป็นโครงกำรเสนอต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเพื่อขอควำมเห็นชอบ
๒. ประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมสหกรณ์ในด้ำนวิชำกำรเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
เพื่อคณะกรรมกำรจะได้นำผลนั้นรำยงำนต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำและที่ประชุมใหญ่ต่อไป
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. กรรมการฝ่ายตรวจสอบกิจการ
๑. นำงกฤติยำ
จ้อยสูงเนิน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนงนุช
แสงทอง
กรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบกิจกรรมของสหกรณ์แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. กรรมการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
๑. นำงสำวนงนุช แสงทอง
ประธำนกรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบและรับรองงบดุลประจำปีของกิจกำรสหกรณ์
๒. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรจัดทำงบกำไร-ขำดทุน และงบแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน
แล้วแต่กรณี
๓. จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน เพื่อกำรตรวจสอบได้
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยย
คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
๑. ผู้จัดการสหกรณ์
นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. เสนอแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่กิจกรรมสหกรณ์ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรดำเนินกำรและกำหนด
หน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมจำเป็นของกิจกรรมสหกรณ์
๒. จัดระบบกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓. ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำย ให้ถูกต้อง
๔. ทำบัญชีและลงทะเบียนต่ำงๆ
/๕. ออกใบรับ เรียกใบรับ...

๒๐
๕. ออกใบรับ เรียกใบรับ หรือใบสำคัญตลอดจนเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกิจกรรมสหกรณ์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
๖. บริหำรจัดกำรทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสหกรณ์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
๗. รับเงินสดตำมจำนวนที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ำยในกิจกรรมสหกรณ์และนำส่ง
เงินส่วนเกินฝำกตำมระเบียบ
๘. จัดทำรำยงำน กิจกำร และกำรบริหำรประจำเดือนเสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
๙. ดูแลสถำนที่ สำนักงำน ทรัพย์สินและสินค้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพดีและปลอดภัย
๑๐. เข้ำร่วมประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมกำรตำมกำหนด
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
๑๒. สรุปผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
๑. นำงสำวจินตนำ
อิ่มพิทักษ์
๒. นำงสำวกนกวรรณ ทวิตชำต
๓. นำงสำวณัฐสุดำ
นงค์แย้ม
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. รับผิดชอบกำรรับ-จ่ำยเงินตำมหลักฐำน
๒. จัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ตำมระบบบัญชีธุรกิจ
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๓. กรรมการฝ่ายจัดซื้อและตีราคาสินค้า
๑. นำงสำวปิญำณี
บูรณะชำต
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจินตนำ
อิ่มพิทักษ์
กรรมกำร
๓. นักเรียนชุมนุมสหกรณ์
กรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. จัดทำบัญชีสินค้ำ ควบคุม ดูแลจัดซื้อสินค้ำเพื่อนำมำจำหน่ำยในสหกรณ์
๒. กำหนดรำคำสินค้ำเพื่อกำรจำหน่ำย
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. กรรมการฝ่ายขาย
๑. นำงสำวปิญำณี
๒. นำงสำวจินตนำ
๓. นำงสำวปภำณิน
๔. นำยมนตรี
๕. นำงสำวกนกวรรณ
๖. นำงสำวณัฐสุดำ

บูรณะชำต
อิ่มพิทักษ์
ธรรมลังกำ
ขอบุญ
ทวิตชำต
นงค์แย้ม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๗. นำยวัชรกฤษณ์ อินมี …

๒๑
๗. นำยวัชรกฤษณ์
อินมี
กรรมกำร
๘. นักเรียนชุมนุมสหกรณ์
กรรมกำร
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุม ดูแล รักษำสินค้ำให้ครบจำนวนตำมหลักฐำนและอยู่ในสภำพที่พร้อมจำหน่ำย
๒. จัดสินค้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่จะจะหน่ำยในแต่ละวัน
๓. จำหน่ำยสินค้ำ
๔. ดูแล และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนักเรียนชุมนุมสหกรณ์ที่มำช่วยงำนในแต่ละวัน
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. กรรมการฝ่ายคลังสินค้า
๑. นำยวัชรกฤษณ์
อินมี
๒. นำยมนตรี
ขอบุญ
๓. นักเรียนชุมนุมสหกรณ์
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุม ดูและรักษำสินค้ำจำกฝ่ำยจัดซื้อ
๒. จ่ำยสินค้ำให้กับฝ่ำยขำย
๓. จัดทำบัญชีคุมสินค้ำแยกตำมหมวดหมู่
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

/ฝ่ายวิชาการ .....

๒๒
ฝ่ำยวิชำกำร
1. นำยพิเชฏ บุญญำ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
มีหน้ำที่ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและบริหารจัดการงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและจุดเน้น ภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คาสั่งจากต้นสังกัด
ให้การส่งเสริมสนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน แนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในฝ่าย
๒. นำงวรวรรณ พิมพ์แสง
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มีหน้ำที่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติและมติของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณ และดาเนินการแก้ไข
ปัญหา ให้ข้อแนะนาอุปสรรค และนาผลการดาเนินงาน อุปสรรคนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อนา
มติกลับมาดาเนินงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๓. ฝ่ำยวิชำกำร
นางวรวรรณ พิมพ์แสง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มีหน้ำที่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติและมติของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ และดาเนินการแก้ไขปัญหา ให้ข้อแนะนา และนาผลการ
ดาเนินงาน อุปสรรค นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อนามติกลับมาดาเนินงานในฝ่ายวิชาการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร ประกอบด้วย
นางวรวรรณ พิมพ์แสง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
นางชุติมา
สวนปลิก
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการ
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน
กรรมการ
นางฐิติพร
เทียนศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางสุรินทร์พร มีหินกอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
นายเชษฐา
เพชรคง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กรรมการ
นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
นางนิตยา
มั่งมี
หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา กรรมการ
นายสมบัติ
ประจุ
หัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
หัวหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรรมการ
นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
กรรมการ
นางชุลี
ครุฑแก้ว
หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
กรรมการ
นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา
กรรมการ
/นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง .....

๒๓
นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
นางสาวขวัญตา ชาคามี

หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับนโยบายของโรงเรียน
๒. กาหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการ
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการ
วัดผลและประเมินผลตรงตามสภาพจริง
๕. พัฒนาบุคลากร นิเทศติดตาม ประเมินผล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
๖. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๗. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
1. งำนพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
1.1 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
นางวรวรรณ
พิมพ์แสง
หัวหน้างาน
นายสมบัติ
ประจุ
คณะทางาน
นางฐิติพร
เทียนศรี
คณะทางาน
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
คณะทางาน
นายเชษฐา
เพชรคง
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์
คณะทางาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
คณะทางาน
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
คณะทางาน
นางชุติมา
สวนปลิก
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
1.2 กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม
นายสมบัติ
ประจุ
หัวหน้างาน*
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
คณะทางาน
นางสาววันเพ็ญ
เพ็ชรมี
คณะทางาน
1.3 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
นางนิตยา
มั่งมี
หัวหน้างาน
นายสมบัติ
ประจุ
คณะทางาน
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
คณะทางาน
นางสาววันเพ็ญ
เพ็ชรมี
คณะทางาน
/มีหน้าที่.....

๒๔
มีหน้ำที่
๑. จัดทาโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
๒. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระที่บูรณาการ
การเรียนรู้กับหลักสูตรแกนกลาง มีสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
๓. พิจารณาการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู
๕. พิจารณาการจัดแผนการเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
๖. จัดทาแผนการเรียน วางแผนงานด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
๗. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
๘. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด
๙. สารวจและวางแผนในการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเรียนรวม
๑๐. วางแผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ครอบคลุมทั้ง 4 หมวดกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ
ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน
๑๑.* คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล IEP
1.4 งำนจัดตำรำงกำรเรียนกำรสอน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
หัวหน้างาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
คณะทางาน
นางสาวกานต์กนิษฐ์
ส้มเพ็ชร์
คณะทางาน
นางสาวสุภาพร
ปัญญา
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาตารางการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างรายวิชาเรียน
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของตารางการจัดการเรียนการสอน
๓. จัดทาตารางการจัดการเรียนการสอนติดหน้าห้องเรียนทุกห้อง
๔. จัดทาคาสั่งการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน
2. งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
นางชุติมา
สวนปลิก
นางนิตยา
มั่งมี
นางสาววันเพ็ญ
เพ็ชรมี
นางสาวกมลลักษณ์
ชิงชัย
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี.....

๒๕
นางสาวพัทธนันท์
นางสาวกานต์กนิษฐ์
นางสาวขวัญตา

สวัสดี
ส้มเพ็ชร์
ชาคามี

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. กาหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล
๓. วางแผนดาเนินงาน จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล
๔. ประสานงานจัดทา จัดเก็บข้อสอบ และดาเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
๕. ประสานงานกับงานทะเบียนดาเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรม SGS
๖. ควบคุมและดาเนินการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล
๗. จัดทาตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว
๘. สารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ 80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผล
ปลายภาคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
๙. จัดทาระบบฐานข้อมูลการวัดผลและประเมินผลทางการเรียน
๑๐. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติผลการเรียน
๑๑. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)
๑๒. ดาเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว
๑๓. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ
๑๔. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
๑๕. ติดตามดูแลการติด 0, ร, มส, และ มผ ของนักเรียน
๑๖. วางแผนดาเนินการสอบแก้ตัว 0, ร, มส, มผ และการประกาศผลสอบ
๑๗. รวบรวมและประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘. สารวจและจัดทาระบบข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจากัด
(มหาชน)
๑๙. ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดทาระบบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเสนอต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
20. จัดทาแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
3. งำนทะเบียน
นางชุติมา
นางนิตยา
นางสาวเรวดี
นางสาวบุษราภรณ์
นางสาวกมลลักษณ์

สวนปลิก
มั่งมี
เพ็ญศรี
โพธิ์ทอง
ชิงชัย

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ.....

๒๖
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวกานต์กนิษฐ์
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวขวัญตา

พูลเลิศ
ส้มเพ็ชร์
เพ็ชรมี
ชาคามี

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. กาหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
๓. ดาเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน
๔. ประสานงานกับงานวัดผลเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน เช่น การออก
ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา และจัดทาทะเบียน
คุมและการจ่ายประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
๕. รับและดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องต่าง ๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น
การย้าย การลาออก การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด
๖. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นที่ขอตรวจคุณวุฒิและดาเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิ
ของนักเรียน
๗. จัดทาแบบฟอร์ม แบบคาร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
4. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
นางสาวกานต์กนิษฐ์
ส้มเพ็ชร์
หัวหน้างาน
นางฐิติพร
เทียนศรี
คณะทางาน
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
คณะทางาน
นายเชษฐา
เพชรคง
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์
คณะทางาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
คณะทางาน
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
คณะทางาน
นางสาวนฤมล
สุดเงิน
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทาวิจัยในชั้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
๓. รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียน
๔. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหาร
โรงเรียน
/5.งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา…..
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5. งำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ
นางนิตยา
มั่งมี
หัวหน้างาน
นางสาวสุภาพร
ปัญญา
คณะทางาน
นางสาวกมลลักษณ์
ชิงชัย
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
นายมานพ
จันทร์หอม
คณะทางาน
นางสาวกนต์รพี
เพิ่มพูล
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
๒. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียน
๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและกระตุ้นให้ครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ดูแลการใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้
6. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
หัวหน้างาน
๖.1. กิจกรรมชุมนุม
นางสาวกมลลักษณ์
ชิงชัย
หัวหน้างาน
นางชุติมา
สวนปลิก
คณะทางาน
นางนิตยา
มั่งมี
คณะทางาน
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางสาววันเพ็ญ
เพ็ชรมี
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ดาเนินการสารวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม
๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชุมนุมในการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา
๓. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
๖.๒. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
หัวหน้างาน
นายอาทิตย์
กาจัด
คณะทางาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
คณะทางาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
/มีหน้าที่ .....
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มีหน้ำที่
๑. ดาเนินการออกคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๒. ประสานงานกับผู้กากับในแต่ละระดับชั้นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเสนอผู้บริหารโรงเรียน
๖.3 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
นางสาววัชรียา
จันทร์เกษร
นายรณวรรธน์
ทรัพย์ประเสริฐ

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ในการเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร
๒. นานักเรียนที่สมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ไปทาการสมัครและทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย
๓. ประสานงานและติดตามการฝึก การสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารกับครูฝึก
๔. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเสนอผู้บริหารโรงเรียน
๖.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
นางสาววันเพ็ญ
เพ็ชรมี
หัวหน้างาน
นางสาวกมลลักษณ์
ชิงชัย
คณะทางาน
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาเอกสารให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
นักเรียน
7. งำนสำรสนเทศฝ่ำยวิชำกำร
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
หัวหน้างาน
นางนิตยา
มั่งมี
คณะทางาน
นางสาวนฤมล
สุดเงิน
คณะทางาน
นายสมบัติ
ประจุ
คณะทางาน
นางสาววันเพ็ญ
เพ็ชรมี
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการพร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงาน ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา มีโครงการกิจกรรมใดบ้างที่บรรลุหรือไม่บรรลุตามแผนอันเนื่องมาจากสาเหตุใด
๒. ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลกับฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
๓. จัดทาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
/4. จัดทาระบบสารสนเทศ......
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๔. จัดทาระบบสารสนเทศของงานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน
8. งำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
หัวหน้างาน
นายสมบัติ
ประจุ
คณะทางาน
นางฐิติพร
เทียนศรี
คณะทางาน
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
คณะทางาน
นายเชษฐา
เพชรคง
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์
คณะทางาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
คณะทางาน
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในและนอกสถานศึก ษา
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓. อานวยความสะดวกครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันให้ทัน
ตามกาหนดเวลา
๔. สรุปและรายงานผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนต่อรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อานวยการ
โรงเรียน
9. งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
นางสาวกมลลักษณ์
ชิงชัย
หัวหน้างาน
นายสมบัติ
ประจุ
คณะทางาน
นางฐิติพร
เทียนศรี
คณะทางาน
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
คณะทางาน
นายเชษฐา
เพชรคง
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์
คณะทางาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียน
๒. ดาเนินการและประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอนเสริม
นักเรียน
/3. จัดทาคาสั่ง และตาราง.....
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๓. จัดทาคาสั่ง และตารางการสอนเสริม
๔. สรุปและรายงานผลการสอนเสริมนักเรียนต่อรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรียน
10. งำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
นายสมบัติ
ประจุ
หัวหน้างาน
นางชุติมา
สวนปลิก
คณะทางาน
นางฐิติพร
เทียนศรี
คณะทางาน
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
คณะทางาน
นายเชษฐา
เพชรคง
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์
คณะทางาน
นางสาวปิญาณี
บูรณะชาต
คณะทางาน
นางสาวนิฐาพรรณ
ช่างนาวา
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ประชุม วางแผน กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการนิเทศ ประสานงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ จัดทาแบบบันทึกการนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. จัดทาปฏิทินการออกนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. ออกนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนาสู่การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
๔. สรุปผลการนิเทศแจ้งให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบเพื่อนาสู่การพัฒนา
5. ประชุม วางแผน กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน PLC และประสานงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
6. แต่งตั้งคณะกรรมการ PLC
7. จัดทาแบบบันทึก(Log Book) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบเพื่อนาสู่การ
พัฒนา
1๑. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
นางรวีวรรณ
สุขรอด
นายสมบัติ
ประจุ
นางฐิติพร
เทียนศรี
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
นายเชษฐา
เพชรคง
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์.....

๓๑
นางสาวจินตนา
นางสาวปิญาณี
นางพัทธนันท์
นายประจวบ

อิ่มพิทักษ์
บูรณะชาต
สวัสดี
ชูเชิด

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. ประชุมวางแผน กาหนดนโยบายแนวปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒. จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๓. วางแผน กากับ ติดตาม การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๔. ประสานงานกับคณะครูในการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๕. กาหนดพื้นที่เพื่อศึกษาพรรณไม้ ในบริเวณโรงเรียน
๖. จัดทาระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ที่ศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๗. กาหนดพื้นที่รวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
๘. จัดทาตัวอย่างพืชอัดแห้ง พืชดอง และรวบรวมผลงานไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชของโรงเรียน
๙. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑๐. รายงานผลการดาเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
๑๑. รายงานผลการดาเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
1๒. งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
นางชุลี
ครุธแก้ว
หัวหน้างาน
นางมัลลิกา
อรัญศรี
คณะทางาน
นางสาวประนอม
ม่วงงาม
คณะทางาน
นางกัณฐ์ลดา
แสงศิลป์
คณะทางาน
นางรมณีย์
สร้อยสน
คณะทางาน
นางสาวชไมพร
ศรศักดิ์
คณะทางาน
นางสาวสุวรรณลักษณ์ ฉิมเอม
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. เขียนโครงการเสนอขอใช้งบประมาณในการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
๒. บริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด บารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด
๔. วิเคราะห์เลขหมู่และทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
๕. วิเคราะห์เลขหมู่และทารายการสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษและสื่อเสริมการศึกษา
๖. จัดทาดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์
๗. บริการวารสารและเอกสาร
๘. พัฒนาและจัดการสารสนเทศ
๙. จัดการระบบเอกสารและส่งเสริมการบริการ
13. งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ
นางสาวนิฐาพรรณ
ช่างนาวา
หัวหน้างาน
นายฉลวย
ลิ้นจี่
คณะทางาน
/นางชุลี ครุฑแก้ว.....

๓๒
นางชุลี
นางสาวนฤมล
นางสาวกานต์กนิษฐ์
นายประจวบ

ครุธแก้ว
สุดเงิน
ส้มเพ็ชร์
ชูเชิด

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. ดูแลช่วยเหลือให้คาปรึกษาเบื้องต้น ในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
๒. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระ
ภายนอก
๓. ประสานงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ รวมทั้ง
ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
๔. จัดเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตลอดปีการศึกษา และ
นาเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้นปีการศึกษา
๕. ดาเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดาเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ เพื่อการศึกษา
๑4. งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
นางวรวรรณ
พิมพ์แสง
หัวหน้างาน
นางลาจวน
สุขทรัพย์ทวีผล
คณะทางาน
นางสาวสายบัว
มูลทา
คณะทางาน
นางสาวพรวนทอง
ลาดปะละ
คณะทางาน
นางนิตยา
มั่งมี
คณะทางาน
นางสาวนฤมล
สุดเงิน
คณะทางาน
นางฐิติพร
เทียนศรี
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. วางแผน ดาเนินการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. รวบรวมและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

/ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา .....

๓๓
ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
1. นำยพิเชฎ บุญญำ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
มีหน้ำที่ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและบริหารจัดการงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและจุดเน้น ภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คาสั่งจากต้นสังกัด
ให้การส่งเสริมสนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน แนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในฝ่าย
๒. นำยชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
มีหน้ำที่ บริหาร จัดการ งาน โครงการในฝ่ายส่งเสริมการศึกษาให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติและมติ
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุน กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาปรึกษาในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนาผลการ
ดาเนินงาน อุปสรรค ข้อเสนอแนะ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อนามติกลับมาดาเนินงานใน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
นายพิเชฎ
บุญญา
รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ประธานกรรมการ
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รองประธานกรรมการ
นายวัชรกฤษณ์ อินมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่
กรรมการ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
หัวหน้างานสาธารณูปโภค
กรรมการ
นางสาวสุภาพร ปัญญา
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
หัวหน้างานจัดตกแต่งภูมิทัศน์
กรรมการ
นายวันโชค
ขวัญเมือง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและ
งานโรงเรียนปลอดขยะ
กรรมการ
นางจิดาภา
เข็มพล
หัวหน้างานโรงอาหาร
กรรมการ
นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
หัวหน้างานธนาคารออมสินโรงเรียน
กรรมการ
นายธรรมรัตน์ เขาเหิน
หัวหน้างานบ้านพักครู
กรรมการ
นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่า
หัวหน้างานห้องเรียนอัจฉริยะ
กรรมการ
นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายส่งเสริมฯ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
งานสารสนเทศฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล
งานสารสนเทศฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้ำที่ วางแผน จัดทาโครงการ เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ ดาเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
ในฝ่ายส่งเสริมการศึกษาให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และรวบรวม
เอกสาร ภาพถ่าย หลักฐานการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน จัดทารูปเล่มรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อการพัฒนางานคุณภาพการศึกษาให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
/3. งานเลขานุการฝ่ายส่งเสริมฯ.....

๓๔
3. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
หัวหน้างาน
นางสาววัชรียา
จันทร์เกษร
คณะทางาน
นางสาวสุภาวิณี
รอดฉ่า
คณะทางาน
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางาน
มีหน้ำที่ จัดทาแผนภูมิการบริหารงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานและกาหนด
ขอบข่ายการปฏิบัติงานตามสายงานของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา รับมอบนโยบายขอบข่ายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ายส่งเสริมการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และที่ประชุม ดาเนินการประสานงาน ตามที่
ได้รับมอบหมายสู่ผู้ปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการ งาน โครงการ
ต่าง ๆ ของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คาสั่ง
จากต้นสังกัด และส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ประสานงาน ติดตาม ผลการปฏิบัติงานโครงการของบุคลกรฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
๔. งำนสำรสนเทศฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
หัวหน้างาน
นางสาววัชรียา
จันทร์เกษร
คณะทางาน
นางสาวสุภาวิณี
รอดฉ่า
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางาน
๔.๑ งำนวำงแผน งำนโครงกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
นำงสุพิชฌำย์ นวรัตนำรมย์
หัวหน้างาน
มีหน้ำที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาปี และปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
2. ให้คาแนะนาปรึกษา กากับ ติดตามการดาเนินงาน บันทึกภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน ของ
บุคลากรฝ่ายส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓. ประสานงานหัวหน้างานโครงการ เก็บรวบรวมรูปเล่มรายงานสรุปโครงการประจาปี ของฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา นาส่งผู้บังคับบัญชาตามลาดับ และนาส่งฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๔. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการของฝ่ายส่งเสริมการศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
และปรับปรุงให้เหมาะสม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ งำนพัสดุ บันทึกเสนอจัดซื้อ - จัดจ้ำง ตำมโครงกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
นางสาววัชรียา
จันทร์เกษร
คณะทางาน
นางสาวสุภาวิณี
รอดฉ่า
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ทาบันทึกเสนอ ขอจัดซื้อ ขอจัดจ้าง เอกสารการเบิกพัสดุตามโครงการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๒. จัดทาทะเบียนคุมรายการบันทึกเสนอขอจัดซื้อ – จัดจ้าง ของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๓. ติดต่อประสานงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง กับฝ่ายพัสดุโรงเรียน และประสานงานการเบิก – จ่ายพัสดุ
กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบโครงการของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
/4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ .....

๓๕
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓ งำนสำรบรรณและป้ำยนิเทศฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ลงทะเบียน รับ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๒. ประสานงาน ส่งมอบหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษาสู่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปฏิบัติงานเพื่อทราบ ให้ปฏิบัติงาน และรายงานข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. บริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
งานในฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๔. จดบันทึกการประชุม สรุปรายงานผลการประชุม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๕. จัดทาป้ายนิเทศทาเนียบบุคลกรฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๖. บันทึกภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน ของบุคลากรฝ่ายส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๗. จัดแฟ้มสะสมงาน จัดทาสถิติ สรุปผลการปฏิบัติ โครงการต่าง ๆ ของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕ งำนอำคำร – สถำนที่
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
หัวหน้างาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นายอานวย
มีพยัคฆ์
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการขอใช้งบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนางานอาคารสถานที่
ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทุกปีงบประมาณ
2. ประสานงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๓. ดาเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จัดทาระเบียบปฏิบัติการใช้สถานที่ ติดตาม และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
๕. ให้บริการ และอานวยความสะดวก กับบุคลากรภายใน และภายนอกในการใช้สถานที่
๖. ประสานงาน และอานวยความสะดวก ให้กับหน่วยงาน และประชาชนที่มาใช้อาคารสถานที่
ของโรงเรียนในการดาเนินการกิจการต่างๆ
/7.พัฒนาบุคลากร.....

๓๖
๗. พัฒนาบุคลากร (นักการภารโรงและแม่บ้าน) ในการทาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้มี
ทักษะทางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีประสิทธิภาพในการทางานที่เหมาะสม
๘. กากับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน นักการภารโรง ให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียน
๙. กากับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
๑๐. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามลาดับ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ
๕.๑ งำนดูแลอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
นางมัลลิกา
อรัญศรี
งานดูแลอาคาร 1
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
งานดูแลอาคาร 2
นางสาวสุภาพร
ปัญญา
งานดูแลอาคาร 3/อาคารเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
งานดูแลอาคาร 4
นายมนตรี
ขอบุญ
งานดูแลอาคาร 5
นายฉลวย
ลิ้นจี่
งานดูแลอาคาร 6
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
งานดูแลอาคารเกษตรกรรม
นางจิดาภา
เข็มพล
งานดูแลอาคารโรงอาหารและอาคารคหกรรม
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
งานดูแลอาคารห้องน้านักเรียน
นายวันโชค
ขวัญเมือง
งานดูแลอาคารพยาบาล
นางสาวเนารัตน์
โต๊ะเครื่อง
งานดูแลธนาคารออมสินโรงเรียน
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน
งานดูแลอาคารดนตรี-ศิลปะ
นายชวลิต
ราขวัญ
งานดูแลสนามกีฬาและหอประชุม
นายฉลวย
ลิ้นจี่
งานดูแลสนามหน้าเสาธง
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
อาคารปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
มีหน้ำที่
1. สารวจ ตรวจสอบ วัสดุ - อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง อุปกรณ์เทคโนโลยี
เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้ปลอดภัย ให้มีปริมาณที่เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. สารวจ ตรวจสอบ จัดทาบัญชีรายการวัสดุ - อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ครุภัณฑ์ ในห้องเรียน ในอาคารเรียน
ที่รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบ และรายงานข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน
๓. ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวก ให้บริการอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในอาคาร แก่ครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๔. บันทึกรายเสนอ ขอปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ-อุปกรณ์ ภายในอาคาร รายงานข้อมูลหัวหน้า
อาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เพื่อดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานต่อไป
๕. จัดบริการ ควบคุม ดูแลรักษา และปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคาร สิ่งอานวยความสะดวก
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เช่น กาจัดปลวก ซ่อมแซม ประตู - หน้าต่าง พัดลม สวิตช์ ปลั๊กไฟ หลังคา
ฝ่าเพดาน ห้องน้า ถังน้ายาดับเพลิง เป็นต้น
/6.กากับ ควบคุม ดูแล.....

๓๗
๖. กากับ ควบคุม ดูแล การรักษาความสะอาดภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณภายนอก
บริเวณรอบอาคาร ห้องน้า สนามกีฬา โต๊ะ ม้านั่ง ฯลฯ
๗. กากับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน นักการภารโรง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาคาร
ดูแลเปิด - ปิด อาคาร ทาความสะอาดอาคาร ตามที่รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อย
๕.๒ งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
หัวหน้างาน
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
คณะทางาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน
คณะทางาน
นายธรรมปพน
บัวเขียว
คณะทางาน
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางาน
นายอานวย
มีพยัคฆ์
คณะทางาน
นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานด้านอาคารสถานที่ กาหนดงานและโครงการ กาหนดงบประมาณ และ
เขียนแผนปฏิบัติการ
2. จัดทา กาหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ การใช้อาคารสถานที่ การปรับซ่อมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
โต๊ะ เก้าอี้
๓. อานวยความสะดวกในการให้บริการอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา และบริการชุมชน
๔. จัดห้องประชุม ประดับตัวอักษร ตกแต่งเวที ป้ายคัทเอาท์ ทาความสะอาด ประดับผ้า ตราสัญลักษณ์
ธงสัญลักษณ์ตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕. จัดทาป้ายข้อความบอกอาคารสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยอันตราย ภายในบริเวณโรงเรียน
เพื่อความสะดวก และปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลกรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อรับบริการจากโรงเรียน
๖. ดาเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ดูแลทาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบๆ อาคาร เก็บกวาดขยะ ใบไม้ รดน้าต้นไม้ รดน้าสนาม
หญ้า สวนหย่อม จัดตกแต่งอาคารสถานที่ และบารุงรักษาต้นไม้ สิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม
๘. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามลาดับ
๕.๓ งำนกำกับดูแลนักกำรภำรโรง
นายพิเชฏ
บุญญา
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
นายวัชรกฤษณ์
อินมี

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นายมนตรี ขอบุญ.....

๓๘
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ประชุม มอบหมายภาระงานหน้าที่รับผิดชอบให้นักการภารโรง แม่บ้าน ทุกวันปฏิบัติงาน
เวลา 8.30-9.00 น.
๒. กากับ ติดตาม ดูแล ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานของนักการภารโรง แม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาวันของนักการภารโรงและแม่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย
๔. จัดหา จัดซื้อ วัสดุ – อุปกรณ์ ในการทาความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์อานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ให้กับนักการภารโรงและแม่บ้านให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๕. พัฒนาบุคลากร (นักการภารโรงและแม่บ้าน) ในการทาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้มีทักษะ
การทางานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีประสิทธิภาพสูง
๖. สร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้กับบุคลากรงานอาคารสถานที่ นักการภารโรงและแม่บ้าน
๕.๔ งำนยำนยนต์เครื่องยนต์กำรเกษตร
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
หัวหน้างาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นายอธิพันธ์
ชัยศรี
คณะทางาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. กาหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการใช้งาน การดูแลรักษา ซ่อมบารุง รถอีแต๋น รถไถนา
เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เครื่องยนต์ รถเข็น เครื่องมือช่างของนักการภารโรงให้เพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดปีการศึกษา
๒. บริหารงานการใช้งานเครื่องยนต์ เครื่องจักร การเกษตร รถอีแต๋น และยานยนต์อื่นๆ
๓. ควบคุม ดูแล บารุง รักษา ซ่อมแซม เครื่องยนต์ เครื่องจักร การเกษตร
๔. ให้บริการ และอานวยความสะดวก กับบุคลากรภายในและภายนอกในการใช้เครื่องยนต์การเกษตร
และอุปกรณ์เครื่องมือช่างตามความเหมาะสม
๕. กากับ ติดตาม ควบคุมการใช้งานรถอีแต๋น รถไถนา เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เครื่องยนต์ รถเข็น
เครื่องมือช่างในการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและแม่บ้าน ให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
6. งำนสำธำรณูปโภค (ระบบประปำ และระบบไฟฟ้ำ)
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
นายอธิพันธ์
ชัยศรี
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
นายมนตรี
ขอบุญ
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
/มีหน้าที่.....

๓๙
มีหน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานด้านสาธารณูปโภค กาหนดงานและโครงการ รวมทั้งกาหนดงบประมาณ และ
เขียนแผนปฏิบัติการประจาปี
2. กาหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติในการใช้น้า และไฟฟ้า
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
๔. จัดบริการและควบคุมดูแลรักษา การซ่อมแซมสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค การบริการ
น้าดื่ม น้าใช้และไฟฟ้า จัดให้มีการตรวจสอบควบคุณภาพน้า เครื่องกรอง และการบริการน้าดื่มให้เพียงพอ
ตลอดเวลา
๕. จัดหา ควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
๖. อานวยความสะดวกในการใช้สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการในสถานศึกษาและบริการ
ชุมชน
๗. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามลาดับ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ
๗. งำนโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวสุภาพร
ปัญญา
หัวหน้างาน
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน
คณะทางาน
นายธรรมปพน
บัวเขียว
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. สารวจความต้องการในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน
๒. จัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของโรงเรียน
๓. จัดหา บันทึกเสนอขอจัดซื้อ โสตทัศนูปกรณ์ให้ทันสมัย มีจานวนเพียงพอกับความต้องการใช้งาน
๔. จัดทาบัญชีทะเบียนคุม วัสดุ- ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์
๕. ควบคุม ดูแล รักษา จัดระบบเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ ให้ปลอดภัย อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน
๖. อานวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และการให้บริการ
ชุมชน หน่วยงานที่มาใช้บริการ
๗. บันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้องวีดีโอ และจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ์ การรายงาน และการนาเสนอผลงานของโรงเรียนต่อไป
๘. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามลาดับ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. งำนจัดตกแต่งภูมิทัศน์
นางสาวจินตนา
นายไตรรงค์

อิ่มพิทักษ์
กล่าบุตร

หัวหน้างาน
คณะทางาน
/นายบุญฤทธิ์ อยู่คร.....

๔๐
นายบุญฤทธิ์
นายมนตรี
นายสมบัติ
นายวัชรกฤษณ์

อยู่คร
ขอบุญ
ประจุ
อินมี

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
1. วางแผนงานด้านการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ กาหนดงาน กิจกรรมและโครงการ งบประมาณ และเขียน
แผนปฏิบัติการ
2. จัดทาข้อกาหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อการจัดตกแต่ง
ภูมิทัศน์ เช่น รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔. อานวยความสะดวกและควบคุมดูแลรักษา การจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิดความ
ร่มรื่น สวยงาม
๕. จัดหาอุปกรณ์การจัดตกแต่งสวน ต้นไม้ พันธ์ไม้ เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์
๖. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างานตามลาดับ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ
๙. งำนอนำมัย
นายวันโชค
นำงวิไลพร
นำยรณวรรธน์

ขวัญเมือง
ฝั้นสกุล
ทรัพย์ประเสริฐ

หัวหน้างาน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

นำยวันโชค
ขวัญเมือง
หัวหน้างาน
มีหน้าที่
๑. รับผิดชอบ ประชุม วำงแผนที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อจัดทำแผนงำน โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพ และควำมปลอดภัยในโรงเรียนให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึง กำรจัดสภำพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถป้องกันโรคระบำด โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
๒. ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตำมแผนปฏิบัติงำนโครงกำร
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นางวิไลพร ฝั้นสกุล
คณะทำงำน
มีหน้าที่
๑. ให้บริกำรดูแลรักษำพยำบำลเบื้องต้น และส่งต่อนักเรียนในกรณีเจ็บป่วยรุนแรง รวมถึงประสำนงำนกับ
ผู้ปกครอง และจัดทำสถิติกำรให้บริกำรปฐมพยำบำล เพื่อรำยงำนต่อสถำนศึกษำ
๒. จัดห้องพยำบำลให้ถูกสุขลักษณะ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์สำหรับกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น
และประสำนงำนกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรบริกำรสุขภำพ
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/นำยรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ.....

๔๑
นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทำงำน
มีหน้าที่
๑. ปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ และควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ดำเนินกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดี ประสำนงำนชุมชนเพื่อรณรงค์ และป้องกันโรคต่ำง ๆ เช่น
โรคระบำดโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคชนิดต่ำง ๆ ตลอดถึงอันตรำยจำกสำร
เสพติดให้โทษ อุบัติเหตุ ป้องกันภำวะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร และภำวะเสี่ยงทำงโภชนำกำร
๒. ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และจัดทำรำยงำนโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ และควำมปลอดภัยในโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. งานโรงอาหาร
นำงจิดำภำ
นำงกฤตยำ
นำงสำวสุภำวิณี
นำงสำววัชรียำ
นำยวันโชค
นำยรณวรรธน์
นำยมนตรี
นำงสำวณัฐสุดำ

เข็มพล
จ้อยสูงเนิน
รอดฉ่ำ
จันทร์เกษร
ขวัญเมือง
ทรัพย์ประเสริฐ
ขอบุญ
นงค์แย้ม

หัวหน้ำงำน
คณะทำงำน(กำรเงิน)
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
เลขำนุกำร

นางจิดาภา เข็มพล
หัวหน้ำงำน
มีหน้าที่
๑. จัดประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนงำนโภชนำกำร โดยกำหนดงำน โครงกำร และงบประมำณ
๒. เขียนแผนกำรปฏิบัติกำรงำนโภชนกำรโรงอำหำรโรงเรียน
๓. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ งำนโภชนำกำร ดูแลควำมสะอำดของโรงอำหำร อำหำร ผู้ขำยและ
อุปกรณ์ภำยในโรงอำหำรตำมหลักโภชนำกำร
๔. จัดทำสัญญำกำรประกอบกำรค้ำภำยในโรงอำหำร
๕. ควบคุมรำคำสินค้ำบริโภคในโรงอำหำร
๖. ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบงำนโภชนำกำร ให้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๗. บริกำรและควบคุมดูแลรักษำโรงอำหำร ซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ภำยในโรง
อำหำร รวมทั้งอำคำรและโรงอำหำร
๘. อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้โรงอำหำร เพื่อให้บริกำรในสถำนศึกษำและบริกำรชุมชน
นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
คณะทำงำน(กำรเงิน)
มีหน้าที่
๑. เก็บเงินประกันของร้ำนค้ำภำยในโรงอำหำร
๒. เก็บเงินค่ำเช่ำสำหรับจำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำร
๓. จัดส่งเอกสำรเงินค้ำประกันโรงอำหำรให้สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำ สุโขทัย
/นำงสำวสุภำวิณี รอดฉ่ำ.....

๔๒
นำงสำวสุภำวิณี
รอดฉ่ำ
คณะทำงำน
นำงสำววัชรียำ
จันทร์เกษร
คณะทำงำน
นำยวันโชค
ขวัญเมือง
คณะทำงำน
นำยรณวรรธน์
ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทำงำน
นำยมนตรี
ขอบุญ
คณะทำงำน
มีหน้าที่
๑. รับสมัครผู้จำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำร
๒. เป็นคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้จำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำร
๓. ควบคุมรำคำสินค้ำบริโภคในโรงอำหำร
๔. ดูแลกำรจำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำรของร้ำนค้ำตำมหลักโภชนำกำร
๕. ประสำนงำนเพื่อดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในโรงอำหำร
๖. อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้โรงอำหำร เพื่อให้บริกำรในสถำนศึกษำและบริกำรชุมชน
นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดทำประกำศรับสมัครผู้จำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำรในเว็บไซส์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
๒. รับสมัครผู้จำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำร
๓. จัดทำแบบประเมินเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ำยอำหำรภำยในโรงอำหำร
๔. เป็นคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้จำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำร
๕. จัดทำประกำศผลกำรคัดเลือกผู้จำหน่ำยอำหำรภำยในโรงอำหำรในเว็บไซส์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
๖. จัดทำสัญญำกำรประกอบกำรค้ำภำยในโรงอำหำร
๗. จดบันทึกกำรประชุม
๑๑. งำนธนำคำรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
นางสาวเนาวรัตน์
โต๊ะเครื่อง
นางสาวพรวนทอง
ลาดปะละ
นางสาวนฤมล
สุดเงิน
นางสาวชารดา
บริสุทธิ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

นำงสำวเนำวรัตน์ โต๊ะเครื่อง หัวหน้างาน
มีหน้ำที่
จัดทาแผนงานและงบประมาณโครงการธนาคารโรงเรียน
รับสมัครเจ้าที่ธนาคาร และอบรมเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ
ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน (นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่)
ตรวจสอบเอกสารการเปิด – ปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน
ตรวจสอบเอกสารการเบิก – ถอนเงินธนาคารโรงเรียน
ตรวจสอบการเงินให้ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานในวันที่เปิดทาการ
สรุป รายงานผลการดาเนินโครงการงานธนาคารโรงเรียน
/นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ

๔๓
นำงสำวพรวนทอง ลำดปะละ คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประจาวัน ในการฝาก-ถอนเงิน และเอกสารอื่นๆในการติดต่อ
2. ตรวจสอบและแก้ไขรายการในทะเบียนลูกค้า (แบบ อส.1)
3. ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้สมุดคู่บัญชีประจาวัน
4. ตรวจสอบและจัดเก็บรายงานการเคลื่อนไหวตามประเภทสลิป รายงานการเคลื่อนไหวประจาวัน รายงาน
รีบจ่ายประจาวัน รายงานแสดงยอดเงินรวมและจานวนบัญชีของผู้ฝาก รายงานการเปิด
ปิดบัญชีประจาวัน
นำงสำวนฤมล สุดเงิน
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. ประชาสัมพันธ์งานธนาคารโรงเรียน เช่น การรับสมัครเจ้าหน้าที่ การเปิดบัญชี การเชิญชวนให้นักเรียนมา
ฝากเงิน
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการออม เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันออมแห่งชาติ
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนสร้างวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
4. ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม
นำงสำวชำรดำ บริสุทธิ์
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาศรีสาโรง
2. นาเงินสดไปฝากที่ธนาคารออมสิน สาขาศรีสาโรง
3. นาส่งรายงานประจาวัน, รายงานประจาเดือน ที่ธนาคารออมสิน สาขาศรีสาโรง
๑๒. งำนดูแลบ้ำนพักครู
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน
หัวหน้างาน
นายบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นางสาววัชรกฤษณ์
อินมี
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1.วางแผน กาหนดกรอบนโยบาย ขอบข่ายการดาเนินงานบ้านพักครู
2.จัดทาทะเบียนประวัติ และระเบียบการเข้าพักอาศัย
3.อานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค ดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย
4.จัดทางบประมาณ กิจกรรม และโครงการเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุงเพื่อให้บ้านพักครูมีสภาพดีเหมาะ
แก่การเข้าพักอาศัย
5.รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
/13. งานโรงเรียนปลอดขยะ.....

๔๔
๑๓. งำนโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)
นายวันโชค
ขวัญเมือง
หัวหน้างาน
นางวิไลพร
ฝั้นสกุล
คณะทางาน
นางจิดาภา
เข็มพล
คณะทางาน
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
คณะทางาน
นายรณวรรธน์
ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทางาน
นายชัชวาล
กันเพชร
คณะทางาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
คณะทางาน
นางสาววัชรียา
จันทร์เกษร
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวณัฐสุดา
นงค์แย้ม
คณะทางาน
นางสาวสุภาวิณี
รอดฉ่า
คณะทางาน
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางานและเลขานุการ
๑๓.๑ งำนวำงแผนขับเคลือ่ นโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
นายวันโชค
ขวัญเมือง
หัวหน้างาน
นางวิไลพร
ฝั้นสกุล
คณะทางาน
นางจิดาภา
เข็มพล
คณะทางาน
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
คณะทางาน
นายรณวรรธน์
ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทางาน
นายชัชวาลย์
กันเพชร
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดการประชุมที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ การผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา อย่างยั่งยืน
และต่อเนื่อง
๒. ติดตาม และประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
๑๓.๒ งำนสร้ำงควำมร่วมมือห้องเรียนปลอดขยะสู่โรงเรียนปลอดขยะ
นายมนตรี
นายชัยรัตน์
นางสาวบุษราภรณ์
นางสาวสุธาทิพย์

ขอบุญ
สังข์สีแก้ว
โพธิ์ทอง
พูลเลิศ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน.....

๔๕
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ติดตามนักเรียน และประสานงานกับครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติงานของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และสิ่งแวดล้อม
๒. ติดตาม และประสานงานกับครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนแต่ละห้องมีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง
๑๓.๓ งำนเอกสำรและรำยงำนโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
คณะทางาน
นางสาววัชรียา
จันทร์เกษร
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวณัฐสุดา
นงค์แย้ม
คณะทางาน
นางสาวสุภาวิณี
รอดฉ่า
คณะทางาน
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. เก็บรวมรวมหลักฐาน เอกสาร รูปภาพ และจัดทารายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และสิ่งแวดล้อม
๒. จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียนปลอดขยะ และ
สิ่งแวดล้อม
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. งำนห้องเรียนอัจฉริยะ
นางสาวสุภาวิณี
รอดฉ่า
หัวหน้างาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
คณะทางาน
นางสาวสุภาพร
ปัญญา
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นางสาวจันท์ปภา
เพิ่มพูล
คณะทางานและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1.วางแผนการดาเนินงานด้านการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ กาหนดงานและโครงการ รวมทั้งกาหนด
งบประมาณ และเขียนแผนปฏิบัติการประจาปี
2. กาหนดนโยบายการพัฒนาและการใช้ห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการเรียน
การสอน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรในการใช้ห้องเรียนให้เต็มศักยภาพ
๔.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู บุคลากรให้ดูแลรักษาสภาพทรัพย์สินภายในห้องเรียน
๕. กาหนดผู้รับผิดชอบห้องเรียน
๖.กากับดูแล ส่งเสริม ติดตาม และแก้ปัญหาการใช้ห้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
๗. ทาบันทึกเสนอ ขอจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่มีการชารุดเสียหายหรือสิ้นสภาพการใช้งาน
/8.ทาบันทึกการยืม.....

๔๖
๘. ทาบันทึกการยืม - คืน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องเรียนอัจฉริยะ
๙. ประสานงานแจ้งซ่อมเมื่อพบว่า ทรัพย์สินภายในห้องเรียนเกิดชารุดเสียหายหรือสิ้นสภาพการใช้งาน
๑๐.บันทึกภาพการซ่อมแซม และการใช้งานของครู บุคลากร พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติในภาพรวม
ประจาปี
๑๑. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการของโครงการห้องเรียนอัจฉริยะตามมาตรการที่
กาหนด และปรับปรุงให้เหมาะสม

/ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน .....

๔๗
ฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
1. นำยกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
มีหน้ำที่ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและบริหารจัดการงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและจุดเน้น ภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คาสั่งจากต้นสังกัด
ให้การส่งเสริมสนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน แนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในฝ่าย
๒. นำยฉลวย ลิ้นจี่ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
มีหน้ำที่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติและมติของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณ และดาเนินการแก้ไ ข
ปัญหา ให้ข้อแนะนาอุปสรรค และนาผลการดาเนินงาน อุปสรรคนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อนา
มติกลับมาดาเนินงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประธานกรรมการ
นายฉลวย ลิ้นจี่
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
รองประธานกรรมการ
นายมานพ จันทร์หอม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมการ
นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา หัวหน้างานจิตวิทยาในโรงเรียน
กรรมการ
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว
หัวหน้างานเวรประจาวัน
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายพงศกร ยืนยง
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมฯ
กรรมการ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
กรรมการ
นายมนตรี ขอบุญ
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ กรรมการ
หัวหน้างานระดับชั้น ม.1
นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
หัวหน้างานระดับชั้น
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
หัวหน้างานห้องเรียนสีขาว
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมาก
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว
หัวหน้างานศาสตร์พระราชาฯ
กรรมการ
นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
กรรมการ
นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
กรรมการ
นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
กรรมการ
นางรุจิรา คลังคง
หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน กรรมการ
นางสาวสุภัทรา พุทธกรณ์
หัวหน้างานสถานศึกษาปลอดภัย
นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล
หัวหน้างานสารสนเทศฝ่าย
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
นางสาวธนัชพร ท้องฟ้า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/มีหน้าที่.....

๔๘
มีหน้ำที่
๑. ร่วมบริหารจัดการงานในฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไป
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการและมติของฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๒. กาหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ ครั้ง
๓. เสนอแนะ แนวทางในการดาเนินงาน แนวทางในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหางานในฝ่ายส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน
๔. นาเสนอแนวทางและผลการดาเนินงานของฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนต่อฝ่ายบริหาร/
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๕. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน/
นาเสนอผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
1. งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายมานพ
จันทร์หอม
หัวหน้างาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
นางสาวนฤมล
สุดเงิน
คณะทางาน
นางสาวนิฐาพรรณ
ช่างนาวา
คณะทางาน
นางสาวกนต์รพี
เพิ่มพูล
คณะทางาน
นางสาวกานต์กนิษฐ์
ส้มเพ็ชร์
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. จัดทาคู่มือ/ปฏิทินการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานให้ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น เพื่อดาเนินการตามวิธีการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ร่วมกับงานแนะแนว
๕. จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
6. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน/ระดับชั้นเรียน/ระดับโรงเรียนและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ปกครองเครือข่ายในแต่ละระดับเพื่อขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่สมควรได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานฯ/ทุนการศึกษาอื่นๆ
อย่างเป็นธรรม
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
/2. งานจิตวิทยาในโรงเรียน

๔๙
2. งำนจิตวิทยำในโรงเรียน
นางสาวนิฐาพรรณ
ช่างนาวา
หัวหน้างาน
นายฉลวย
ลิ้นจี่
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน หรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. วิเคราะห์ ข้อมูลนักเรียน ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านปัญหาการเรียน ส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ
3. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน
4. ส่งต่อกรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน ไปยังหน่วยงานภายนอกและการรับส่งกลับ
เข้าสู่ระบบโรงเรียน
5. สรุปรายงานให้คาปรึกษา จำนวนรำย และผลกำรให้คำปรึกษำในกำรดูแลนักเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนเวรประจำวัน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
หัวหน้างาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาคาสั่งเวรประจาวัน สมุดบันทึกเวรประจาวัน และสมุดบันทึกเหตุการณ์รายวัน
โดยยึดหลักตามความเหมาะสม
๒. แบ่งจุดการปฏิบัติหน้าที่ของเวรแต่ละวันให้ชัดเจนและให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดในโรงเรียน พร้อมทั้ง
กาหนดกรอบภาระงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละจุดให้ชัดเจน
๓. ประสานงานกับหัวหน้างานเวรประจาวันในแต่ละวัน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดคณะครูเข้าปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจาวันในแต่ละจุดให้ครบทุกจุด ตามความเหมาะสม
๔. นาสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน ที่ครูเวรบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน รายงาน
ผู้อานวยการทราบผ่านไปตามลาดับ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๕. ประสานงานกับหัวหน้างานเวรประจาวัน/หัวหน้าระดับชั้น เพื่อขอความร่วมมือ ในการแบ่งพื้นที่
ให้กับนักเรียนในแต่ละดับชั้นเพื่อรับผิดชอบพื้นที่ดูแลความสะอาด
๖. บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่สาคัญๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์รายวัน
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
/4.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.....

๕๐
4. งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ
นายพงศกร
ยืนยง
หัวหน้างาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
นางรุจิรา
คลังคง
คณะทางาน
นางเดือนงาม
ศุภพงศกร
คณะทางาน
นางสาวสุพรรษา
แจ้งแก้ว
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดกิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริมความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวางแผน
ดาเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับนักเรียน
๒. ส่งเสริม/สร้างขวัญ/ให้กาลังใจ กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น จัดทาเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย นักเรียนที่กระทาความดี ในด้านต่างๆ
๓. จัดค่ายคุณธรรม/จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและดาเนินกิจกรรม ประเมิน และรายงานต่าง ๆ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๔. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญต่างๆ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
5. งำนป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
หัวหน้างาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
นายอาทิตย์
กาจัด
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒. วางแนวทาง วิธีการ ในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
๓. จัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน อย่างสม่าเสมอ
๔. จัดทาเอกสาร หลักฐาน ในการบันทึกการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
/5. ประสานงานกับหัวหน้าระดับ.....

๕๑
๕. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
๖. ร่วมดูแล กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้
ผู้อานวยการทราบผ่านไปตามลาดับ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด/โรคเอดส์
นายมนตรี
ขอบเญ
หัวหน้างาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
นายอาทิตย์
กาจัด
คณะทางาน
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
คณะทางาน
นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆและพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์
๒. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักเรียน/สารเสพติด/โรคเอดส์
๓. วางแนวทางในการเฝ้าระวัง สร้างเครือข่าย ตรวจค้น สารเสพติดและสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ในโรงเรียน
๔. สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕. จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังต่อต้านยาเสพติดในวันสาคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทั้งภายใน
โรงเรียนและร่วมกับชุมชนและจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน อย่างสม่าเสมอ
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้กับนักเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน/ยาเสพติด/โรคเอดส์
๗. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกิจกรรมลานกีฬาฯลฯ
๘. รายงานข้อมูลยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ติดตามผล/ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินงาน ให้ผู้อานวยการทราบไปตามลาดับ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนระดับชั้น
นางสาวกรรณิการ์
นายมนตรี
นายชัยรัตน์

หมูปิน
ขอบุญ
สังข์สีแก้ว

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง .....

๕๒
นางสาวบุษราภรณ์
นางสาวสุธาทิพย์
นางกฤตยา

โพธิ์ทอง
พูลเลิศ
จ้อยสูงเนิน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. ทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น/รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
ในแต่ละปีการศึกษา
๒. ประสานงานให้แต่ละระดับชั้นดาเนินกิจกรรมในระดับชั้นให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ที่กาหนด
3. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อร่วมแก้ไขและพัฒนา
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
๔. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นให้เข้าใจและพร้อม
จะปฏิบัติ
๕. จัดทาระเบียนข้อมูลความประพฤติของนักเรียน ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมา
โรงเรียนสาย และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
๖. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน ขอความร่วมมือ ในการกากับติดตาม
ตรวจสอบการมาเรียน การลา การมาโรงเรียนสาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างต่อเนื่อง
๗. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน ขอความร่วมมือ ให้กากับติดตามให้
นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและสร้างจิตสานึกในการดูแลห้องเรียนของตนเอง ดูแลพื้นที่และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ให้มีความสะอาดร่มรื่น สมกับเป็นพื้นที่แห่งหารเรียนรู้
8. งำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ
ทองมาก
หัวหน้างาน
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
คณะทางาน
นายอธิพันธ์
ชัยศรี
คณะทางาน
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน
คณะทางาน
นายอาทิตย์
กาจัด
คณะทางาน
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน
๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน
๓. จัดทาทะเบียนรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคัน ที่รับ-ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน
๔. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน
๕. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร
๖. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา
7. อานวยความสะดวกโดยประสานกับเจ้าหน้าที่สานักงานขนส่งจัดทาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
และรณรงค์ให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสวมหมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร
/8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียน .....

๕๓
๘. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจาชั้น หัวหน้าระดับ
และครูเวรประจาวัน
๙. รณรงค์ให้นักเรียนมีกรมธรรม์ประกันภัยตามระเบียบของทางราชการ
10. การจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย การทาใบขับขี่ให้กับนักเรียน
๑1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. งำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
นางรุจิรา
คลังคง
หัวหน้างาน
นางสุภัทรา
พุทธกรณ์
คณะทางาน
นางสาวสุพรรษา
แจ้งแก้ว
คณะทางาน
นางสาวธนัชพร
ท้องฟ้า
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. จัดทาคาสั่งเวรยาม สมุดบันทึกเวรยาม
2. จัดดาเนินงานเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทาหน้าที่เวรยาม
3. ติดตามการบันทึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการอยู่เวรยาม
4. เสนอสมุดเวรยามแก่ผู้อานวยการทุกวันทาการ
5. ให้ข้อปรึกษา เสนอแนะการพัฒนาระบบการอยู่เวรยามให้มีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. งำนสำรสนเทศฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
นางสาวกนต์รพี
เพิ่มพูล
หัวหน้างาน
นายมานพ
จันทร์หอม
คณะทางาน
นางสาวสุพรรษา
แจ้งแก้ว
คณะทางาน
นางสุภัทรา
พุทธกรณ์
คณะทางาน
นางสาวธนัชพร
ท้องฟ้า
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนพร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงาน
ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา มีโครงการกิจกรรมใดบ้างที่บรรลุหรือไม่บรรลุตามแผนอันเนื่องมาจากสาเหตุใด
๒. ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลกับฝ่ายงานต่างๆ ของสถานศึกษา
๓. จัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
๔. จัดทาระบบสารสนเทศของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5. จัดเอกสารรับหนังสือเข้า-ออกหนังสือต่างๆ ของฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
6. ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมนาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
7. ดูแลการใช้และการรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบตาม
ระเบียบ
8. จัดทาเอกสารที่ใช้ในฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนตามที่ฝ่าย/งาน/ต่างๆเสนอให้ดาเนินการ
/9. ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ .....

๕๔
9. ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
10. ทาบันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุมเสนอต่อผู้อานวยการผ่านไปตามลาดับ
11. ออกแบบและจัดพิมพ์บัตรประจาตัวนักเรียนตามที่งานระดับชั้นเสนอ
12. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี/ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11. งำนศำสตร์พระรำชำและเศรษฐกิจพอเพียง
นางสุพรรษา
แจ้งแก้ว
หัวหน้างาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
คณะทางาน
นางสาวชุติมา
สวนปลิก
คณะทางาน
นางสาวพัทธนันท์
สวัสดี
คณะทางาน
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
คณะทางาน
นางสาวธนัชพร
ท้องฟ้า
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. ประชุมวางแผน กาหนดนโยบายแนวปฏิบัติงานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน งานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
๓. วางแผน กากับ ติดตาม การดาเนินงานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ประสานงานกับคณะครูในการดาเนินงาน งานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน งานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
6. รายงานผลการดาเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
12. งำนทุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
นางสาวกนต์รพี
เพิ่มพูล
หัวหน้างาน
นางสาวธนัชพร
ท้องฟ้า
คณะทางาน
มีหน้ำที่
1. รายงานผลการดาเนินงานลงในระบบ
2. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินแก่นักเรียน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่สมควรได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานฯ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

/13. งำนห้องเรียนสีขำว .....

๕๕
13. งานห้องเรียนสีขาว
นางสาวกรรณิการ์
หมูปิน
หัวหน้างาน
นายมานพ
จันทร์หอม
คณะทางาน
นายรณวรรธน์
ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทางาน
นายมนตรี
ขอบุญ
คณะทางาน
นายชัยรัตน์
สังข์สีแก้ว
คณะทางาน
นางสาวบุษราภรณ์
โพธิ์ทอง
คณะทางาน
นางสาวสุธาทิพย์
พูลเลิศ
คณะทางาน
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน
คณะทางาน
นางสาวธนัชพร
ท้องฟ้า
คณะทางาน
มีหน้าที่
1. ประชุม วำงแผนกำรดำเนินงำนห้องเรียนสีขำว
2. จัดทำแฟ้มเอกสำรห้องเรียนสีขำวสมุดบันทึกกำรปฏิบัติงำนและผลกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรห้อง
เรียนสีขำว
3. ประสำนงำนกับคุณครูที่ปรึกษำ ในกำรคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทางานห้องเรียนสีขาว (ทีมงานในห้อง)
ประกอบด้วย ครูประจาชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนาห้องเรียนสีขาว
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงำนห้องเรียนสีขำวคณะกรรมการประเมินผลงานการดาเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว
5. ประสำนงำนและจัดกิจกรรมกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้บทบำทหน้ำที่ให้แก่นักเรียนแกนนำห้องเรียน
สีขำว
6. ประสำนงำนและจัดกิจกรรมกำรประกวดห้องเรียนสีขำว
7. กำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนและให้คำปรึกษำในกำรดำเนินงำนห้องเรียนสีขำวให้กับคณะกรรมกำร
ห้องเรียนสีขำว
8. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของห้องเรียนสีขำว
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
14. งำนสถำนศึกษำปลอดภัย
นางสุภัทรา
พุทธกรณ์
หัวหน้ำงำน
นำงสำวธนัชพร
ท้องฟ้ำ
คณะทำงำน
มีหน้ำที่
1. ร่วมกาหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา และประกาศนโยบายให้รับทราบโดยทั่วกัน
2. จัดทาโครงการ แผนงาน งบประมาณ ในการดาเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
4. แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านต่างๆของสถานศึกษา
5. จัดทาคู่มือและกฎระเบียบ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษา
6. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
7. รายงานผลการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
/ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน .....

๕๖
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
1. นำยกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
มีหน้ำที่ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน และ
บริหารจัดการงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง
ระเบียบ คาสั่งจากต้นสังกัด และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในฝ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๒. นำงสำวสำยบัว มูลทำ
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
มีหน้ำที่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นตามระเบียบ แนวปฏิบัติและมติของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณ และดาเนินการแก้ไข
ปัญหา ให้ข้อแนะนาอุปสรรค และนาผลการดาเนินงาน อุปสรรคนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อนา
มติกลับมาดาเนินงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
ประธานกรรมการ
นางสาวสายบัว มูลทา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
รองประธานกรรมการ
นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
นางสาวสิริอมร หวลหอม
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
กรรมการ
นางฐิติพร เทียนศรี
หัวหน้างานกิจกรรมทั่วไป
กรรมการ
นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน
หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE
กรรมการ
นายไตรรงค์ กล่าบุตร
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
กรรมการ
นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุพัตตรา หลักคา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นโยบาย จุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. กาหนดหลักการ แนวทาง ควบคุมการดาเนินงานอานวยการและงานอืน่ ๆที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
๕. ติดต่อประสานงานในฝ่าย และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ
๖. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. งำนประชำสัมพันธ์
นางกัณฐ์ลดา
นางสาวสุภาพร
นางสาวกมลลักษณ์
นางสาวรัตมณี

แสงศิลป์
ปัญญา
ชิงชัย
อุ่มโอราญ

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/นายชัชวาลย์ กันเพชร…..

๕๗
นายชัชวาลย์
นายพงศกร

กันเพชร
ยืนยง

คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผน/โครงการงานประชาสัมพันธ์
๒. ดาเนินงานตามแผน/โครงการ
3. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรม และภารกิจของโรงเรียนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
เพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เกียรติประวัติ ชื่อเสียงของโรงเรียน
๔. เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน โดยให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภายนอกได้รับรู้ โดยประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเพื่อนาข้อมูลเผยแพร่สู่สังคมภายในและนอก
สถานศึกษา
๕. เผยแพร่เกียรติประวัติ ชื่อเสียง ข่าวสาร ภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่นเสียงตามสายในโรงเรียน วิทยุชุมชม สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นต้น
๖. เก็บรวบรวมข่าวสารของโรงเรียนที่เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานและ
จัดเก็บภาพกิจกรรมให้เป็นระบบ สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น
๗. จัดทาวารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของโรงเรียนและแจกจ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์
อื่นๆ ของโรงเรียนให้แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๘. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ให้บริการเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนทราบข่าวสาร
๙. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตามจุดต่าง ๆ ตามความเหมะสม
๑๐. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์
๑๑.รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ
๑๒. ดูแลเครื่องขยายให้มีความชัดเจน และเสียงดังทั่วโรงเรียน
๑๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ดาเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เช่น สพม.สท
๑4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย
นางสาวสิริอมร
นายไตรรงค์
นางฐิติพร
นายเชษฐา
นายอธิพันธ์
นางสาววิมลรัตน์
นางสาวสุพัตรา
นางสาวฐิตินาฏ
นายชัชวาลย์

หวลหอม
กล่าบุตร
เทียนศรี
เพชรคง
ชัยศรี
บุญคง
หลักคา
ปันโงน
กันเพชร

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/มีหน้าที่ .....

๕๘
มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผน/โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตย
๒. ดาเนินงานตามแผน/โครงการ
๓. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนรายงานผลการเลือกตั้งเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียนให้แก่หัวหน้าฝ่าย รองผู้อานวย ผู้อานวยการทราบตามลาดับขั้น และจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
๔. ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน จัดให้มีการบันทึกการประชุม
คณะกรรมการสภานักเรียน นาผลการประชุมเสนอรองผู้อานวยการ ผู้อานวยการตามขั้นตอน เพื่อทราบ
๕. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการทากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่
เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
๖. ให้คาปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน จัดทาหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยจัดทาเป็นรูปเล่ม
๗. ประสานฝ่ายต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
.
๘. ส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ/
ศาสนา / พระมหากษัตริย์และความเป็นไทยเพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย
๙. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงานงานส่งเสริมประชาธิปไตย
๑๐. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนกิจกรรมทั่วไป
นางฐิติพร
เทียนศรี
นางมัลลิกา
อรัญศรี
นายเชษฐา
เพชรคง
นายไตรรงค์
กล่าบุตร
นางสาวสิริอมร
หวลหอม
นางสาวฐิตินาฏ
ปันโงน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน
นายวัชรกฤษณ์
อินมี
นายอธิพันธ์
ชัยศรี
นางสาววิมลรัตน์
บุญคง
นายชัชวาลย์
กันเพชร
นางสาวสุพัตรา
หลักคา
มีหน้ำที่
๑.จัดทาแผน/โครงการงานกิจกรรมทั่วไป
๒.ดาเนินงานตามแผน/โครงการ

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

/3.รับผิดชอบในการกาหนดแนวทาง .....

๕๙
๓.รับผิดชอบในการกาหนดแนวทาง วางแผนการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนร่วมกับฝ่าย/
งานอื่นๆ ในสถานศึกษา
๔. ร่วมกับฝ่าย /งานอื่น ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ และกิจกรรมอืน่ ๆ ในและนอก
สถานศึกษา
๕. ให้การส่งเสริม/สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรักและสามัคคี
๖. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงานงานส่งเสริมประชาธิปไตย
๗. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนสัมพันธ์ชุมชน
นายไตรรงค์
กล่าบุตร
หัวหน้างาน
นางสุพิชฌาย์
นวรัตนารมย์
คณะทางาน
นางสาววัชรียา
จันทร์เกษร
คณะทางาน
นายประจวบ
ชูเชิด
คณะทางาน
นางมัลลิกา
อรัญศรี
คณะทางาน
นางจิดาภา
เข็มพล
คณะทางาน
นายอธิพันธ์
ชัยศรี
คณะทางาน
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน
คณะทางาน
นางสาวกฤษณ์พร
อุตมะ
คณะทางาน
นายรณวรรธน์
ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทางาน
นายธรรมปพน
บัวเขียว
คณะทางาน
มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผน/โครงการงานกิจกรรมทั่วไป
๒. ดาเนินงานตามแผน/โครงการ
๓. ให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสม
๔. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน
๕. ให้ความร่วมมือกับฝ่าย/งานอื่น ๆ ในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชนที่เกี่ยวข้องคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น วันสาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ งานประเพณีต่าง ๆ
๖. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงานงานงานสัมพันธ์ชุมชน
๗. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งำน TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยำเสพติด
นางสาวฐิตินาฏ
ปันโงน
หัวหน้างาน
นางฐิติพร
เทียนศรี
คณะทางาน
นายเชษฐา
เพชรคง
คณะทางาน
/นายไตรรงค์ กล่าบุตร .....

๖๐
นายไตรรงค์
นางสาวสิริอมร
นางสาวกฤษณ์พร
นายอธิพันธ์
นายรณวรรธน์
นางสาวสุพัตตรา
นายธรรมปพน

กล่าบุตร
หวลหอม
อุตมะ
ชัยศรี
ทรัพย์ประเสริฐ
หลักคา
บัวเขียว

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผน/โครงการงานกิจกรรมทั่วไป
๒. ดาเนินงานตามแผน/โครงการ
๓. รณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
๔. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
๖. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียน
๗. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงานงานงานสัมพันธ์ชุมชน
๘. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามคาสั่งนี้ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถ
เสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียนและงานราชการสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไปและจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

