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ประกาศโรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
เรื่อง  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังง้ิววิทยาคม ปี พ.ศ. 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

  เพื ่อให้โรงเรียนวังงิ ้ววิทยาคม  บร ิหารงานและจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนนิติบุคคล           
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เกิดความชัดเจน ด้านนโยบาย         
การบริหารโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ อย่างครบถ้วน ใช้หลักการกระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  จึงได้ประกาศใช้โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นกรอบ       
การปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม           
ฉบับนี้ 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1  กรกฎาคม  2563  
 
 
       
      (นายธนพล  ฉ่ำเพียร) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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วิสัยทัศน์ 
 

 มุ่งพัฒนานกัเรียนให้มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

 
พันธกิจ 

 
1. พัฒนานักเรียนใหม้ีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกที่ด ี
2. พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาครูใหม้ีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานทีมุ่่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ 
4. บรหิารจัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วม 

   
 

เป้าประสงค ์
 

1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 
3. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
4. โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ 

 
 

กลยุทธ ์
  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลกั 
                ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดบัครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

นายธนพล  ฉ่ำเพียร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

นางปริศนา  พุ่มพฤกษ ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
นายวัชระ  สุขเกษม 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ ์

- งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
- งานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- งานทะเบียน/ การวัดผลประเมินผล 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
- งานห้องสมุดและกิจกรรมรัก 
การอ่าน 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

- งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 

- งานสารสนเทศ 

- งานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานบุคลากร 

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินัย 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานนักการภารโรง 

- งานยานพาหนะ 

- งานธุรการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ 

- งานสวัสดิการร้านค้า 

- งานโภชนาการ 

- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- งานประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

- งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม 

- งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

- งานป้องกันอุบัติเหตุและจราจร 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานคุณธรรมและจริยธรรม 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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                 คำสั่งโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

ที่  082/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิหน้าที่ตามโครงสร้างการบรหิารงาน 

  ป ีพ.ศ. 2563 
…………………….............................................................................................………….. 

  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นายธนพล  ฉ่ำเพียร  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  สุขเกษม  ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
3. นายกิตติวัฒน ์ พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน กรรมการ 
4. นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
5. นางสาวจริาพร สินเอี่ยม  ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
6. นางสาวณัฐสริ ี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีและรบัผิดชอบงานดังนี ้
๑. วางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
๒. จัดระบบงาน กำหนดลกัษณะงาน มอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
๓. บริหารงานกำกับดูแล และติดตามการบริหารงานในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล กิจการนกัเรียนและ
บรหิารทั่วไป 
๔. กำหนดวิธีการดำเนินงาน และติดตามงานในด้านต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ควบคุม ดูแล การจัดกระบวนการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การวัดประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูเ่สมอ 
๖. นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแก่ครู  นักเรียนและบุคลากรอื่น  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
7. ปฏิบัตงิานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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แผนภูมิการบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(นายธนพล  ฉ่ำเพียร) 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

(นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
 

งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 

 

งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

(นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ) 
 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
(นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 

 

งานทะเบียน/ การวัดผลประเมินผล
(นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

 

งานแนะแนวการศึกษา 
(นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ) 

 

งานวิจัยและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 

 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
(นางสาวสกุัญญา  จำนงพรม) 

 

งานนิเทศการศึกษา 
(นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 

 

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยทีางการศึกษา
(นายเอกชัย  ศิลป์วัลย)์ 

 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

 

งานส่งเสริมวิชาการ 
(นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 

 

งานห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่าน 

(นางสาวจริาพร  สินเอี่ยม) 
 

งานอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย 
(นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีและรบัผิดชอบงานดังนี ้
๑. กำกับดูแลความเรียบร้อยของแผนปฏิบัติการในกลุ่มบริหารงานวิชาการใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ให้คำปรึกษางานกลุม่บริหารงานวิชาการ แก่ผู้บริหาร 
๓. รายงานการบรหิารงานกลุ่มบรหิารงานวิชาการ และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๔. วินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
5. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติราชการที่โรงเรียนได้ 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา          ผู้รบัผิดชอบ นางสาวณัฐสริี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา    
มีหน้าที่ดังนี ้
 2.1 แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทำหลักสูตรแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 2.4  ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 2.5  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 2.6 ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 

2. งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผู้รบัผิดชอบ  นางจารุวรรณ   พิทักษ์รักษาเลิศ   
มีหน้าที่ดังนี ้

1.1  การจัดกลุ่มการเรียน 
1.๒  การจัดตารางสอน 
๑.3  การจัดครเูข้าสอนแทน 
๑.4  การจัดสอนซ่อมเสริม 
1.5 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
มีหน้าที่ดังนี ้
        3.1 จัดวางระบบกระบวนการเรียนการสอนและดำเนินงานการเรียนการสอน ให้ครูรู้และเข้าใจโดย
ทั่วกันเพื่อให้ครู ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรบัผิดชอบ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย   

3.2 ครูผูส้อนทุกคนต้องมีแผนการสอนรายวิชา   มีบันทึกการสอนรายคาบ   และต้องสอนตาม
บันทึกการสอน 
        3.3 มกีารจัดทำแผนการเรียนการสอนตามสภาพของโรงเรยีน ทีส่นองความต้องการของท้องถ่ิน  
ผู้ปกครองนกัเรียนและนกัเรียน  
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3.4 มีแหลง่วิชาการและสถานประกอบการในชุมชนช่วยในการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามญั
และวิชาชีพ 
         3.5 มกีารจัดระบบบริการครผูู้สอน  โดยมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทางการศึกษาต่างๆ คู่มือครปูระกอบการ
เรียนการสอน หนังสือประกอบการเรียนของนกัเรียน จัดบรกิารให้ไปใช้ หรือยืมมาใช้สื่อการเรียนการสอนใน
ท้องถ่ิน จัดสวัสดิการ และใหบ้ริการต่างๆ ให้ครูทำงานเต็มความสามารถและเกิดความพึงพอใจ 
         3.6  จัดวางระบบพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมปฏิบัติการทดลองการศึกษาค้นคว้า  พัฒนา
ระบบห้องสมุดเพือ่การเรียนการสอน  จัดห้องสมุดรายวิชาในห้องเรียน  จัดใหม้ีระบบ “ศูนย์สื่อการเรียนการ
สอน” ในห้องรายวิชา 
         3.7  จัดให้ครูผูส้อนมีระบบการสร้าง  การผลิตวัสดุอุปกรณ์  จัดทำสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ   การ
จัดทำบทเรียนสำเรจ็รปู 
         3.8  จัดใหม้ีระบบควบคุมดูแล การติดตามการดำเนินงานการเรียนการสอน   จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลสถิติ   มีแบบการประเมินและแบบรายงานต่าง ๆ  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
         3.9  จัดระเบียบพฒันาครผูู้สอน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า   และนิเทศภายในการปฏิบัติงาน
วิชาการ  จัดประชุมปฏิบัติการกอ่นเปิดภาคเรียน โดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอกให้ครูได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเตรียมตัวเป็นครูที่ดี   

3.10  จัดให้ครูไปศึกษาดูงาน ไปทัศนศึกษา  ส่งคณะครูไปเข้าประชุมสัมมนา เข้าฝึกอบรมหรือไป
ศึกษาต่อ  และติดตามประสานประโยชน์  ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไข ให้ครูตลอดจนเจ้าหน้าที่ใหป้ฏิบัติงานตาม
หน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยความราบรื่นเรียบร้อย   ส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรในโรงเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพในการทำงานสงูข้ึน   เพิม่พูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากร  
         3.11   ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
         3.12   ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ  การเขียน
บทความ การแสดงผลงานที่ปฏิบัติ  
         3.13   สนับสนุนใหม้ีการจัดกลุ่มสร้างคุณภาพงาน (Quality Control Circle) 
         3.14   สนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปตา่งๆ เช่น สื่อการเรียนการสอนเทคนิคการ
สอน 

4. งานทะเบยีน/ การวัดผลประเมนิผล  ผู้รบัผิดชอบ  นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 งานทะเบียน    ผู้รบัผิดชอบ  นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 

มีหน้าที่ดังนี ้
1. ประสานงานกบัชุมชนและสถาบันอื่นในการสำรวจข้อมลูจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารบับริการทาง

การศึกษาและรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการรบันักเรียน 
2. กำหนดแผนการรบันักเรียนของโรงเรียนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนทีก่ำหนดโดยประสานงานกับงานรับนักเรียนของโรงเรียน 
4. จัดทำทะเบียนนักเรียน 
5. จัดระเบียนแสดงผลการเรียนของนกัเรียน จัดทำ GPA และรายงานผลการจบหลักสูตร 
6. ออกเอกสารสำคัญ เช่น ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ปพ. 1 – ปพ. 9 การตรวจสอบวุฒกิารศึกษา 

บัตรประจำตัวนักเรียน  ใบประกาศนียบัตรของนักเรียน ฯลฯ 
7. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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งานวัดผล     ผู้รบัผิดชอบ นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์   
มีหน้าที่ดังนี ้
1. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
2. ส่งเสรมิให้ครูทำแผนการวัดผลและประเมินผลในแต่ละวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา

และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง อิงพฒันาการของผู้เรียน 
3. จัดเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์กบัสถาบันอืน่ ตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
4. พัฒนาเครือ่งมอืและกระบวนการวัดประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
5. จัดทำใบลงทะเบียนวิชาเรียน  งานประเมินผลการเรียนระหว่างภาค และปลายภาค   ออกตาราง

สอบ   คำสัง่กรรมการคุมสอบ ฯ แต่งตั้งกรรมการโรเนียวข้อสอบ  
6. ติดตามนักเรียนที่มีปญัหาด้านวิชาการ เช่น นักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถงึร้อยละ  80 หรือสอบไม่

ผ่านเกณฑ์ และกำหนดแนวทางการสอนซ่อมเสริม 
7. ควบคุมดูแลการดำเนินการ “สอบแก้ตัว” ออกคำสัง่ดำเนินงาน  การสอบแก้ตัว  รับใบคำสัง่   

ตรวจหลักฐาน   ดำเนินการใหผู้้อำนวยการอนุมัตผิลการสอบ  ประกาศผลการสอบ และติดตามดำเนินการ
ตามรายช่ือผูส้อบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ดำเนินการไปตามระเบียบ 

8. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เกบ็ข้อมลูสถิติ รายช่ือผู้สอบแก้ตัว 2 ครัง้ ที่ไม่ผ่าน จัดทำข้อ
ปฏิบัติ และแบบรายงานการลงทะเบียนเรียนซ้ำให้ครูผูส้อน ติดตามดูแลประสานประโยชน์การเรียนซ้ำ จน
นักเรียนผ่าน ไดร้ะดับผลการเรียนออกมา 

9. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
5. งานแนะแนวการศึกษา ผู้รบัผิดชอบ  นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ   
มีหน้าที่ดังนี ้
 5.1  จัดระบบแนะแนวทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

5.2  ดำเนินการแนะแนว โดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน 
5.3  ติดตามประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวในโรงเรียน 
5.4 ประชาสมัพันธ์ให้ครทูุกคนรบัทราบและมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน 
5.5 ประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านแนะแนวกับบุคคลและสถาบันอื่นๆ 
5.6  ดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาอื่นๆ 
5.7 ประชาสมัพันธ์การศึกษาต่อของนักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
5.8 ดำเนินการออกแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ 
5.9 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

6. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา ผู้รบัผิดชอบ นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  
มีหน้าที่ดังนี ้
 6.1 ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียน เพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.2 ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.3  เผยแพรผ่ลงานวิจัย และผลการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

6.3  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้  ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวสุกญัญา  จำนงพรม   
มีหน้าที่ดังนี ้
        7.1  จัดทำแผน  การใช้แหลง่วิชาการและสถานประกอบการช่วยในการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชา
สามัญและวิชาชีพ  ใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอก 
         7.2  จัดระบบบริการครูผูส้อน ใหม้ีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทางการศึกษาต่างๆ คู่มือครปูระกอบการเรียน
การสอน หนังสือประกอบการเรียนของนกัเรียน จัดบริการให้ไปใช้ หรือยมืมาใช้สื่อการเรียนการสอนใน
ท้องถ่ิน จัดสวัสดิการ และใหบ้ริการต่างๆ ให้ครูทำงานเต็มความสามารถและเกิดความพึงพอใจ 
         7.3  จัดวางระบบพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมปฏิบัติการทดลองการศึกษาค้นคว้า  พัฒนา
ระบบห้องสมุดเพือ่การเรียนการสอน  จัดห้องสมุดรายวิชาในห้องเรียน  จัดใหม้ีระบบ “ศูนย์สื่อการเรียนการ
สอน” ในห้องรายวิชา   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมปัญญาชาวบา้น 
         7.4  จัดให้ครูผูส้อนมีระบบการสร้าง  การผลิตวัสดุอุปกรณ์  จัดทำสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ   การ
จัดทำบทเรียนสำเรจ็รปู 

8. งานนิเทศการศึกษา       ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
มีหน้าที่ดังนี ้
 8.1  จัดระบบการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
 8.2 ดำเนินการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามกระบวนการที่เหมาะสมกบัโรงเรียน 
 8.3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 
 8.4 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

9.  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ผูร้ับผิดชอบ  นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  
มีหน้าที่ดังนี ้
 9.1 ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 9.2 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 9.3 รวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรูทุ้กรายวิชา 
 9.4 จัดหา ผลิต รวบรวมสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ   
การพัฒนางานด้านวิชาการ  
 9.5 งานพัฒนาบรหิารระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
 9.6  จัดทำทะเบียนการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
 9.7 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย    

10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ผู้รับผิดชอบ  นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์   
มีหน้าที่ดังนี ้
 10.1. กิจกรรมแนะแนว  ผูร้ับผิดชอบ  นางจารุวรรณ  พทิักษ์รักษาเลิศ     
มีหน้าที่ดังนี ้

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รกัษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปญัหา กำหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจผูเ้รียน ทัง้ยังเป็นกจิกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแกผู่้ปกครองในการมสี่วนรวมพฒันา
ผู้เรียน  
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10. 2. กิจกรรมนักเรยีน ผูร้ับผิดชอบ  นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์  /ว่าที่ ร.ท.ทศพร จันทวงษ์สิงห ์
กิจกรรมที่มุง่พัฒนาความเป็นระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผูต้ามที่ด ีความรบัผิดชอบ การทำงาน

ร่วมกัน การรู้จกัแก้ปญัหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทร สมานฉันท์ 
โดยจัดใหส้อดคล้องกบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุก
ข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรบัปรุงการทำงาน เน้นการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย  

1. กจิกรรมลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
2. กจิกรรมชุมนมุ ชมรม  
10.3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผูร้ับผิดชอบ   นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ 

มีหน้าที่ดังนี ้
เป็นกจิกรรมที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต์่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ตามความ

สนใจในลกัษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรบัผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอ่สงัคม และการมจีิต
สาธารณะ เช่น กจิกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กจิกรรมสร้างสรรค์สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

11. งานส่งเสริมวิชาการ  ผู้รบัผิดชอบ นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   
มีหน้าที่ดังนี ้

11.1  สำมะโนนักเรียน    ผู้รบัผิดชอบ  นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์   
มีหน้าที่ดังนี ้

1. ประสานกับชุมชนและท้องถ่ินในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผูเ้รียนที่จะเข้า 
                   รับบรกิาร 
   2. เสนอสำมะโนผู้เรียนใหเ้ขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 
   3. จัดระบบข้อมลูสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรียน 
   4. เสนอข้อมลูสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียนในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
   5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย    
 

11.2   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผู้รบัผิดชอบ นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. จัดทำบันทกึเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
    

11.3 การรับนักเรยีน   ผูร้ับผิดชอบ นางสาวสุกญัญา  จำนงพรม  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดเขตพื้นทีบ่รกิารการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

   2. กำหนดแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา        
   3.  ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
   4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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11.4  การประสานหน่วยงานภายนอก ผู้รบัผิดชอบ นางสาวสกุัญญา  จำนงพรม  
มีหน้าที่ดังนี ้

1.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูก้ับหน่วยงานต่างๆ 
2.  ร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดทำหลักสูตรสาระท้องถ่ิน 
3.  ร่วมจัดกิจกรรมงานวิชาการโดยใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระฯ 
4.  จัดครูรับผิดชอบควบคุมนกัเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่ 
5. ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก ในการให้บริการสถานที่ จดักิจกรรมการแข่งขันนักเรียน 
    ที่มีความสามารถพเิศษ 
6. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย    

11.5   การคัดเลือกหนังสือเรียน   ผู้รบัผิดชอบ นางจารุวรรณ  พิทักษ์รกัษาเลิศ   
มีหน้าที่ดังนี ้
  1.  สำรวจรายการหนังสือแบบเรียน 

  2.  คัดเลือกหนงัสอืตามนโยบายของ สพฐ. 
           3.  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนงัสือ 
           4.  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย ดำเนินการคัดเลือกหนังสือ 
  5. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย    

11.6  งานปฐมนิเทศนักเรียน  ผู้รบัผิดชอบ นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   
                 ว่าที่ ร.ท.ทศพร จันทวงษ์สิงห ์
  1. จัดทำเอกสารการปฐมนเิทศนักเรียนใหม่ 
  2. ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย    
 11.7  งานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉมินิเทศ   ผู้รับผิดชอบ  นางจารุวรรณ  พิทักษ์รกัษาเลิศ 

  1. จัดทำใบประกาศนียบัตรของนักเรียน 
  2. ดำเนินกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน 
  3. ดำเนินกิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

12. งานห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่าน    ผูร้ับผิดชอบ นางสาวจริาพร  สินเอี่ยม 
มีหน้าที่ดังนี ้
 1. จัดทำแผนพฒันาและแผนปฏิบัติการบรหิารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานการบรหิารจัดการ
ห้องสมุด 
 2. จัดกิจกรรมสง่เสรมิการใช้ห้องสมุด และกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน 
 3. ดูแลบำรงุรักษาห้องสมุดให้สะอาดสวยงาม มบีรรยากาศการเรียนรู้ 
 4. ให้บรกิารยืม – คืนหนังสือ สือ่ และบริการอื่นๆ ทีเ่ป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ 
 5. ประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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แผนภูมิการบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(นายธนพล  ฉ่ำเพียร) 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

(นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
 

งานแผนงานและงบประมาณ 
(นางภัสวรรณ  กันนา) 

 

งานการเงิน 
(นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 

 

งานบัญชี 
(นางภาวิณี  บัวพันธ์) 

 

งานพัสดุและสินทรัพย ์
(นายวัชระ  สุขเกษม) 

 

งานควบคุมภายใน 
(นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 

 

งานสารสนเทศ 
(นายเอกชัย  ศิลป์วัลย)์ 

 

งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(นางภัสวรรณ  กันนา) 
 

งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
(นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าท่ีและรบัผิดชอบงานดังนี ้
๑. กำกับดูแลความเรียบร้อยของแผนปฏิบัติการในกลุ่มบริหารงานงบประมาณใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
๒. ให้คำปรึกษางานกลุม่บริหารงานงบประมาณแกผู่้บริหาร 
๓. รายงานการบรหิารงานกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๔. วินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
๕. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๑. งานแผนงานและงบประมาณ    ผู้รบัผิดชอบ นางภัสวรรณ  กันนา, 
         นางภาวิณี  บัวพันธ์, 
         นายเอกชัย  ศิลป์วัลย ์
มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. การจัดและเสนอของบประมาณ 
     ๑.๑ การวิเคราะห์ และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
          ๑.๑.๑ วิเคราะหท์ิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ๑.๑.๒ ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัตงิานและเป้าหมายการใหบ้ริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัตงิานของเขตพื้นที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกบัเขตพื้นที่การศึกษา 
        ๑.๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
        ๑.๑.๔ วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกบัเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ 
        ๑.๑.๕ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผล
การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทีม่ีผลกระทบตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ๑.๑.๖ เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศใหเ้ขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรบัทราบ 
     ๑.๒  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
        ๑.๒.๑  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน
โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพฒันามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ข้ันตอน
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และวิธีการจัดต้ังงบประมาณใหส้ถานศึกษาดำเนินการ 
        ๑.๒.๒  จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนอืที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานปงีบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน ๓ ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรบัแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ใหส้อดคล้องกบัประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
       ๑.๒.๓  จัดทำคำขอรบังบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพจิารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย       
       ๑.๒.๔  จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาทีจ่ะต้องทำ
กับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รบังบประมาณ โดยมีเป้าหมายการใหบ้ริการทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๒. การจัดสรรงบประมาณ 
     ๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
           ๒.๑.๑ จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นทีก่ารศึกษา เมื่อไดร้ับ
งบประมาณ       
           ๒.๑.๒  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผ่าน
เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งใหส้ถานศึกษาทราบในเรือ่งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
           ๒.๑.๓  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทีเ่ขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร     
           ๒.๑.๔  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานทีจ่ะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และ
ตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของ
แต่ละสายงาน งานโครงการ ใหเ้ป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รบั และวงเงินนอกงบประมาณตาม
แผนระดมทรพัยากร 
          ๒.๑.๕  ปรับปรงุกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ใหส้อดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับ 
          ๒.๑.๖  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการทีส่อดคลอ้ง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
         ๒.๑.๗  จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รบัผิดชอบ 
         ๒.๑.๘  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
         ๒.๑.๙  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารบัไปดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ 
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 ๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
     ๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน            
           ๓.๑.๑  จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงนิทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณ 
           ๓.๑.๒  จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรบัโครงการที่มีความเสี่ยง
สูง 
           ๓.๑.๓  ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ตดิตาม และนิเทศใหเ้ป็นไปตามแผนตรวจสอบ 
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสงู 
           ๓.๑.๔  จัดทำข้อสรปุผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทัง้เสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ
ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ 
           ๓.๑.๕  รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           ๓.๑.๖  สรุปข้อมลูสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา 
       ๓.๒ ประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
             ๓.๒.๑ กำหนดปจัจัยหลกัความสำคัญ และตัวช้ีวัด (Key Performance lndicators:KPls) ของ
สถานศึกษา 
             ๓.๒.๒ จัดทำตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของผลิตทีก่ำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา 
             ๓.๒.๓ สร้างเครือ่งมอืเพื่อการประเมินผล ผลผลติตามตัวช้ีวัดความสำเรจ็ที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง
การใหบ้ริการผลผลิตของสถานศึกษา 
             ๓.๒.๔ ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี 
              ๓.๒.๕ รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

๒. งานการเงิน    ผู้รบัผิดชอบ       นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
มีหน้าที่ดังนี ้
๑.  เบิกจ่ายเงินงบประมาณ     
      ๑.๑  จัดทำแผนการใช้งบประมาณ โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ แล้วสรปุแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน   งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และ
ค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพเิศษ) 
      ๑.๒   เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพื้นที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ     
      ๑.๓  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนมุัติการใช้
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รบังบประมาณ 
๒.  โอนเงินงบประมาณให้เป็นไปตามขั้นต้นและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
๓.  การบริหารการเงิน     
     ๓.๑ เบิกจากคลงั การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
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๔. งานการเงินงบประมาณ  มีหน้าท่ีดูแลรบัผิดชอบ ดังนี้     
     ๔.๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
     ๔.๒ ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 
     ๔.๓ เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลกูจ้างประจำ 
     ๔.๔ เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 
     ๔.๕ เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  
     ๔.๖  ทำหลักฐานเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 
     ๔.๗ ดำเนินเรือ่งการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้านค้า 
     ๔.๘  จัดทำปฏิทินปฏิบัตงิานของงานการเงินโรงเรียน 
๕.  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๕.๑  รบัผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 
     ๕.๒   รับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณ 
     ๕.๓  ควบคุมการเบกิจ่ายเงินนอกงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
     ๕.๔  รบั , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย  
     ๕.๕  สง่เงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน 
     ๕.๖  ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 
     ๕.๗  ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน 
     ๕.๘  ควบคุมการยมืเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 
     ๕.๙  งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให้ 
     ๕.๑๐  ทำสมุดคุมการรบั – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
๖.  การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน  
    ๖.๑   จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงินประจำงวด 
     ๖.๒  จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
และจัดส่งรายงานประจำปี ใหส้ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสง่
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะเวลาที่กำหนด 
      ๖.๓  การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ข้ึนใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางทีเ่ขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
หน่วยงานต้นสงักัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้ึนเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก  
๗.  ประสานการทำงานของแผนกการเงิน 
๘.  ออกใบเสรจ็รบัเงินรายได้สถานศึกษา 
๙.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานบัญช ี   ผู้รบัผิดชอบ นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
มีหน้าที่ดังนี ้
๑. จัดทำบญัชีการเงิน 
    ๑.๑  บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรบัเงินงบประมาณ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ 
การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ การรับเงินบรจิาค การรบัเงิน
รายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน  
    ๑.๒  สรปุรายการบันทึกบญัชีทุกวันทำการ สรปุรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบญัชีแยกประเภท เงินสด  เงิน
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ฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปใหผ้่าน รายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   
     ๑.๓  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน ตลอดจน
ตรวจสอบความถูกต้องของบญัชีแยกประเภททั่วไป และการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
 
๔. งานพัสดุและสินทรัพย ์ ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวสุกญัญา จำนงพรม ,นายวัชระ  สุขเกษม  และ  

นายเอกชัย  ศิลป์วัลย ์
มีหน้าที่ดังนี ้
๑. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดทำระบบฐานข้อมลูสินทรพัย์ของสถานศึกษา 
     ๑.๑ ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพือ่ทราบ
สภาพการใช้งาน 
      ๑.๒ จำหน่าย บรจิาค หรือขายทอดตลาดใหเ้ป็นไปตามระเบียบในกรณีทีห่มดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน ์
      ๑.๓  จัดทำทะเบียนคุมทรพัย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ใหเ้ป็นปจัจบุัน ทั้งที่ซื้อหรอืจัดหาจาก เงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบรจิาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทกึทะเบียน
คุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย ์
      ๑.๔ จดทะเบียนเป็นที่ราชพสัดุสำหรบัที่ดิน อาคาร และสิ่งกอ่สร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ และที่ยงัไม่
สมบรูณ์ใหป้ระสานกบักรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารกัษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการใหเ้ป็นปัจจุบัน และใหจ้ัดทำ
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปจัจบุัน 
       ๑.๕ จัดทำระบบฐานข้อมลูทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก์็ได้ 
ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
       ๑.๖ จัดทำระเบียบการใช้ทรัพยส์ินทีเ่กิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. การจัดหาพัสด ุ
     ๒.๑  วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ทีจ่ัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพือ่ตรวจดกูิจกรรม
ที่ต้องใช้พัสดทุี่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพยส์ิน และเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ำหนดตามมาตรฐานกลาง 
       ๒.๒ จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดทุั้งในสว่นที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมอืกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
๓.  การกำหนดแบบรปูรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
      ๓.๑ จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีทีเ่ป็นแบบ
มาตรฐาน 
      ๓.๒ ตั้งคณะกรรมการข้ึนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรอืแบบรูปรายการในกรณีที่ไมเ่ป็นแบบมาตรฐาน 
โดยดำเนินการไปตามระเบียบ 
       ๓.๓  จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/
ขายแบบรปูรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสญัญาและเมือ่ตรวจรับงาน
ให้มอบเรือ่งแกเ่จ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบกิเงินเพื่อจ่ายแกผู่้ขาย/ผู้จ้าง 
๔. การควบคุม บำรงุรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     ๔.๑ จัดทำทะเบียนคุมทรัพยส์ินใหเ้ป็นปัจจุบัน 
     ๔.๒ กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการใช้ทรัพย์สิน 
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     ๔.๓ กำหนดให้มผีูร้ับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทกุปี 
     ๔.๔ ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งกอ่นและหลังการใช้งานสำหรับทรัพยส์ินทีม่ีสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิง่ปลูกสร้าง 
     ๔.๕  ลงทะเบียนพสัดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
     ๔.๖  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
     ๔.๗  ดำเนินการเบิก จ่าย วัสดุสำนักงานใหห้น่วยงานต่างๆ 
     ๔.๘  ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีตามระเบยีบ 
     ๔.๙.  ดำเนินการของอนญุาตจำหน่ายพสัดุ ครุภัณฑ์ 
๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕. งานควบคุมภายใน    ผู้รบัผิดชอบ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
มีหน้าที่ดังนี ้
๑.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปญัหาตามโครงสร้างและภารกจิสถานศึกษา 
๒.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปจัจัยเสีย่ง และจัดลำดับความเสี่ยง 
๓. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๔.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕.  ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการดำเนินงาน 
ตามภารกิจ 
๖.  ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการทีส่ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗.  ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรงุให้เหมาะสม 
๘.  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
๙.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. งานสารสนเทศ     ผู้รบัผิดชอบ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย ์
มีหน้าที่ดังนี ้
๑. จัดระบบฐานข้อมลูของสถานศึกษาเพือ่ใช้ในการบริหารจัดการภายในของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมลูของเขตพื้นที่การศึกษา 
๒. จัดระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๗. งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ผู้รบัผิดชอบ นางภัสวรรณ  กันนา 
มีหน้าที่ดังนี ้
๑. จัดทำข้อมลูนักเรียนกลุ่มและประชากร เพื่อการวางแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. จัดทำข้อมลูโรงเรียนด้านประวัติ และงานอาคารสถานที่โรงเรียน 
๓. จัดทำข้อมลูด้านบุคลากร นักเรียน ครูนักการภารโรง ยามรักษาการณ์ 
๔. จัดทำข้อมลูนักเรียนดีเด่น บุคลากรดเีด่น กิจกรรมดีเด่นในปีการศึกษา 
๕. ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๖. จัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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แผนภูมิการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(นายธนพล  ฉ่ำเพียร) 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

(นางสาวจริาพร  สินเอี่ยม) 
 

งานบุคลากร 
(นางสาวกิง่กมล  ศิริประเสริฐ) 

 

งานส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
(นางสาวกิง่กมล  ศิริประเสริฐ) 

 

งานวินัยและรกัษาวินัย 
(นายพีรพงศ์  บัวพันธ์) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  นางสาวจริาพร สินเอี่ยม       ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ปฏิบัติหน้าท่ีและรบัผิดชอบงานดังนี ้
๑. กำกับดูแลความเรียบร้อยของแผนปฏิบัติการในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ให้คำปรึกษางานกลุม่บริหารงานบุคคลแก่ผูบ้รหิาร 
๓. รายงานการบรหิารงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๔. วินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 
1. งานบุคลากร    ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

1.1 งานวางแผนอัตรากำลัง ผู้รบัผิดชอบ นางสาวจริาพร  สินเอี่ยม 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. วิเคราะห์ภารกจิและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกจิของสถานศึกษา 
2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
3. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ่ผู้อำนวยการโรงเรียน                             
4. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสูก่ารปฏิบัต ิ
5. ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   ผู้รับผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. กำหนดอัตรากำลังของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
2. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้าง 
3. ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งานเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการยา้ยขา้ราชการครูฯ ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. การโยกย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 การเลื่อนขั้นเงินเดือน   ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวกิ่งกมล ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง การจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.5 การลา  ผู้รบัผิดชอบ   นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำระบบบัญชีวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สรุปวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.6 งานบัญชลีงเวลาปฏิบัติราชการ    ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสายสมร  เกษแก้ว 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
2. จัดทำสมุดบัญชีเวรยามรักษาสถานทีร่าชการ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

1.7 การประเมนิผลการปฏิบัติงาน    ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกิ่งกมล  ศิรปิระเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดหาแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
2. ประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
3. รายงานผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง เสนอต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.8 การจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ   ผู้รับผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) ให้เป็นปจัจบุัน 
2. จัดทำหนงัสือขอมีบัตรประจำตัวของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.9 การขอเครื่องราชอิสรยิาภรณ์    ผู้รับผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำระบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. จัดบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชย์อิสริยาภรณ์ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.10 การขอใบประกอบวิชาชีพครู  ผูร้ับผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำระบบการขอใบประกอบวิชาชีพครู  บริการการขอใบประกอบวิชาชีพครู  ให้กับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอ่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังคุรสุภา 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.11 การสรปุการไปราชการ       ผู้รับผิดชอบ นางสาวสายสมร  เกษแก้ว 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำทะเบียนสรปุการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.12 การออกหนังสือรับรองเงินเดือน        ผู้รับผิดชอบ นางสาวสายสมร  เกษแก้ว 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. บริการการออกหนังสือรบัรองเงินเดือนให้กบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.13 การจัดระบบเก็บรักษาเกยีรติบัตร     ผู้รับผิดชอบ นางสาวสายสมร  เกษแก้ว 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำทะเบียนคุมเลขทีเ่กียรติบัตรของโรงเรียน 
2. จัดทำเกียรติบัตรของโรงเรียน 
3. จัดระบบเก็บรักษาเกียรติบัตรของครู นักเรียน และโรงเรยีน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
2.1 งานวิทยฐานะคร ู  ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. ส่งเสรมิให้ข้าราชการครเูสนอผลงานเพื่อขอมหีรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

  2. ช้ีแจงให้ข้าราชการครูเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. จัดทำระบบเสนอช่ือครูผูท้ี่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิ
2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผูม้ีผลงานดเีด่น และมีคุณงาม   

ความดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.3 งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสรฐิ 
 มีหน้าที่ดังนี ้

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหป้ระพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพ
และ จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา     

2. ควบคุมดูแลและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติดี  ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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2.4 งานวินัยคุณธรรมจริยธรรม   ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวจริาพร  สินเอี่ยม 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
2. เสรมิสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตนเอง 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.5 งานพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าที่ดังนี ้
1. วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
2. จัดทำแผนพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

3. งานวินัยและการรักษาวินัย  ผู้รบัผิดชอบ นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
3.1 การดำเนินการทางวินัย ผู้รบัผิดชอบ นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
มีหน้าที่ดังนี ้
๑. การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
๒. การสัง่พักราชการ และการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
๓. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
4. ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์   ผู้รบัผิดชอบ นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
มีหนา้ที่ดังนี ้
1. รบัเรื่องร้องทุกข์คำสัง่ลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วเสนอไปยัง

ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาในกรณีทีเ่สนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
2. รับเรื่องร้องทุกข์คำสัง่ลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วเสนอไปยัง

ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาในกรณีทีเ่สนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 การออกจากราชการ   ผู้รับผิดชอบ นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
 มีหน้าที่ดังนี ้
 1. ดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามกฎหมายกำหนดในกรณีตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหนง่ครูที่
ยังมีวิทยฐานะ 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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แผนภูมิการบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(นายธนพล ฉ่ำเพียร) 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
(นายวัชระ  สุขเกษม) 

 

งานอาคารสถานที ่
(นายวัชระ  สุขเกษม) 

 

งานนักการภารโรง 
(นายวัชระ  สุขเกษม) 

 

งานยานพาหนะ 
(นายวัชระ  สุขเกษม) 

 

งานธุรการ 
(นายพีรพงศ์  บัวพันธ์) 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
(นายเอกชัย  ศิลป์วัลย)์ 

 

งานโสตทัศนปูกรณ์ 
(นายพีรพงศ์  บัวพันธ์) 

 

งานสวัสดิการร้านค้า 
(นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ) 

 

งานโภชนาการ 
(นางสาวสกุัญญา  จำนงพรม) 

 

งานชุมชนสัมพันธ์ 
(นายวัชระ  สุขเกษม) 

 

งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(นายวัชระ  สุขเกษม) 
 

งานประกันชีวิตและอุบัตเิหต ุ
(นางภัสวรรณ  กันนา) 

 

งานอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย 
 (นายวัชระ  สุขเกษม) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
  นายวัชระ สุขเกษม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าท่ีและรบัผิดชอบงานดังนี ้
๑. กำกับดูแลความเรียบร้อยของแผนปฏิบัติการในกลุ่มบริหารงานทั่วไปใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ให้คำปรึกษางานกลุม่บริหารงานทั่วไปแกผู่้บริหาร 
๓. รายงานการบรหิารงานกลุ่มบรหิารงานทั่วไป และประเมนิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๔. วินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
๕. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติราชการที่โรงเรียนได้ 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 ๑. งานอาคารสถานท่ี                       ผู้รับผิดชอบ       นายวัชระ    สุขเกษม  

มีหน้าที่ดังนี ้
  1. วางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงาน 

2. มอบหมายงานให้นกัการภารโรงปฏิบัตงิานในแต่ละวัน 
3. บำรุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ใน   
    สภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

  4. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเอือ้ 
                          ประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
                    5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

 ๒. งานนักการภารโรง   ผู้รบัผิดชอบ นายวัชระ   สุขเกษม  
มีหน้าที่ดังนี ้

  1. วางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายงานให้นกัการภารโรงปฏิบัตงิานในแต่ละวัน 
3. บำรุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่   
    ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

  4. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเอือ้ประโยชน์   
                         ต่อการเรียนรู ้
                     5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

           ๓. งานยานพาหนะ   ผู้รบัผิดชอบ นายวัชระ   สุขเกษม 
 มีหน้าที่ดังนี ้

1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บำรงุรกัษา การให้บริการยานพาหนะแก่
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกำหนดงบประมาณ เสนอขออนุมัต ิ
 2. กำหนดกฎระเบียบ การใช้ยานพาหนะ  ตลอดจนพจิารณา จัด และให้บริการยานพาหนะ
แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 3. กำกบั ติดตาม จัดทำข้อมลู สถิติ การใช้ และใหบ้รกิารยานพาหนะของโรงเรียน 
 4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา 
ให้คำแนะนำ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัต ิ

  5. ติดตาม ประเมินผลและปรบัปรุงงานยานพาหนะให้มปีระสิทธิภาพ 
  6. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 ๔. งานธุรการ            ผู้รบัผิดชอบ         นายพีรพงศ์  บัวพันธ์   
 มีหน้าที่ดังนี ้

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

 2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการดำเนินงานให้มปีระสิทธิภาพโดยอาจนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานใหเ้หมาะสม 

 3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัตงิานธุรการตาม
ระบบที่กำหนดไว้ 

 4. จัดหา Hardware และ Software ใหส้ามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตาม
ระบบที่กำหนดไว้ 

 5. ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รอดเร็ว ประหยัด และ
คุ้มค่า 

 6. ติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

           ๕. งานประชาสัมพันธ์       ผูร้ับผิดชอบ         นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
 มีหน้าที่ดังนี ้

1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา 
       รวมทั้งความต้องการในการได้รบัข่าวสารข้อมลูทางการศึกษาของชุมชน 

 2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล  
      ชุมชน  องค์กร  สถาบัน  และสื่อสารมวลชนในท้องถ่ิน 

 3. จัดให้มเีครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
 4. พัฒนาบุคลากรผู้รบัผิดชอบงานประชาสมัพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการ 

      ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
 5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรปูแบบโดยยึดหลักการมสี่วน 
           ร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 6. ติดตามประเมินผลการประชาสมัพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไป   
          ดำเนินการปรบัปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
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๖. งานโสตทัศนปูกรณ ์     ผู้รบัผิดชอบ     นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
 มีหน้าที่ดังนี ้

1. วางแผนการปฏิบัติงาน 
  2. รับผิดชอบงานต่าง  ๆ  ในด้านการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ของสถานศึกษา 
  3. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  4. จัดสถานทีเ่ก็บรักษาใหเ้หมาะสม  
  5. จัดทำคู่มือปฏิบัติการระเบียบการใช้และการให้บริการ 
  6. ควบคุม  ดูแลรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนปูกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มใช้งาน 
  7. จัดทำสถิติการใหบ้ริการของงานโสตทัศนูปกรณ์ 
  8. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9 . ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

  ๗. งานสวัสดิการ                     ผู้รับผิดชอบ      นางจารุวรรณ  พิทักษ์รกัษาเลิศ 
 มีหน้าที่ดังนี ้

1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยการจัดกิจกรรมรา้นค้าในโรงเรียน 

 2.  จัดทำโครงสร้างงาน กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 3. ควบคุมการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ โดยยึดระเบียบข้อบังคับที่กระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดใหเ้ป็นแนวปฏิบัต ิ
 4. จัดระบบการดำเนินงานกิจกรรมในส่วนของกรรมการดำเนินงาน ผู้จัดการสหกรณ์ และ

เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักระเบียบข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ 
 5. ควบคุมดูแลการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง

เป็นปจัจบุัน สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ 
 6. สรุปผลการดำเนินงานกจิกรรมสหกรณ์เสนอต่อผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

         8. งานโภชนาการ       ผู้รบัผิดชอบ นางสาวสุกญัญา จำนงพรม 
 มีหนา้ที่ดังนี ้
  1. วางแผนเกี่ยวกบัการดำเนินงานโภชนาการอาหารและน้ำ 

 2. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานโภชนาการ 
 3. ควบคุมดูแลโรงอาหารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหารของผูป้ระกอบการร้าค้าในโรงเรียน 
 5. จัดกิจกรรมสง่เสรมิให้ความรู้งานโภชนาการโรงเรียน 
 6. จัดเกบ็ข้อมลู และรายงานเรื่องโภชนาการและน้ำดื่มเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
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9. งานชุมชนสัมพันธ ์     ผู้รบัผิดชอบ นายวัชระ   สุขเกษม  
มีหน้าที่ดังนี ้

1. วางแผนงาน/โครงการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  2. สร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติอันดีของโรงเรียนสู่ชุมชน 
  3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการชุมชนในทุก  ๆ  ด้าน 

4. สรุปประเมินผลงานตามแผน/โครงการและรายงานการดำเนินงาน 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

10. งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้รบัผิดชอบ นายวัชระ  สุขเกษม                                                                                                                                                                             
 มีหน้าที่ดังนี ้

1. วางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงาน 
  2. รับผิดชอบในงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     

3. ประสานงานฝ่าย/งานทีเ่กี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
จัดทำวาระการประชุมตลอดจนการบันทึกการประชุม    

4 .ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      
5. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บรหิารสถานศึกษาทราบ 

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 1๑. งานประกันชีวิตและอุบัติเหตุนักเรียน            ผู้รับผิดชอบ       นางภัสวรรณ   กันนา 
 มีหน้าที่ดังนี ้
  1. วางแผนการปฏิบัติงาน 

 2. ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใหบ้รกิารและดูแลสุขภาพแก่ 
           บคุลากรในสถานศึกษา 
 3. กำหนดระเบียบและคำแนะนำในการรบับริการ 
 4. สรุปประเมินผลงานตามแผน/โครงการและรายงานการดำเนินงาน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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แผนภูมิการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(นายธนพล  ฉ่ำเพียร) 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 

(นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
 

งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม 
(ว่าที่ ร.ต. ทศพร  จันทวงษ์สิงห์) 

 

งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
(นางสาวกิง่กมล  ศิริประเสริฐ) 

 

งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
(นางสาวกิง่กมล  ศิริประเสริฐ) 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
(นางภาวิณี  บัวพันธ์) 

 

งานคุณธรรมและจริยธรรม 
(นางภาวิณี  บัวพันธ์) 

 

งานกิจกรรมนักเรียน 
(ว่าที่ ร.ต. ทศพร  จันทวงษ์สิงห์) 

 

งานอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย 
 (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ว่าที่ ร.ต. ทศพร  จันทวงษ์สิงห์) 

 

งานป้องกันอุบัตเิหตุและจราจร 
(ว่าที่ ร.ต. ทศพร  จันทวงษ์สิงห์) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                      นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงานกจิการนักเรียน 

ปฏิบัติหน้าท่ีและรบัผิดชอบงานดังนี ้
๑. กำกับดูแลความเรียบร้อยของแผนปฏิบัติการในกลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียนใหเ้ป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ให้คำปรึกษางานกลุม่บริหารงานกจิการนักเรียนแกผู่้บรหิาร 
๓. รายงานการบรหิารงานกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๔. วินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
๕. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติราชการที่โรงเรียนได้ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
1. งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม  ผู้รบัผิดชอบ ว่าที่ รต. ทศพร จันทวงษ์สิงห์, 
        นางภัสวรรณ    กันนา 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดทำข้อมลูนักเรียนทีม่ีความประพฤติไม่เหมาะสม 
2. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของนักเรียน 
3. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด 
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
5. ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
6. ประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ

นักเรียน 
7. ประสานกบัผูป้กครอง ครูประจำช้ัน เพือ่ร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มพีฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 
8. จัดทำเอกสารเพือ่คัดกรองนักเรียน 
9. การติดตามประเมินผลและรายงานใหผู้้บังคับบญัชาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานส่งเสรมิสุขภาพนักเรียน   ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ
ให้สอดคล้องกบันโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกบักลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านโภชนาการ 
3. จัดบรกิารสถานที่ จำหน่าย ที่นั่งรบัประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
4. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
5. จัดบรกิารน้ำดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ำดื่ม ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
6. กำหนด ตรวจสอบคุณภาพและประเภทของอาหาร ปรมิาณอาหารและจำนวนแม่ค้าใหเ้พียงพอแก่

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
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7. ให้คำแนะนำเบื้องต้นสง่เสรมิความรู้ทางด้านโภชนาในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
แก่ผู้ประกอบการและนกัเรียน 

8. ประสานกบังานแนะแนว ในการช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีปญัหาด้านสุขภาพ 
9. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบ

วินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสงัคม 
10. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจดัทำรายงานประจำปีของงานโภชนาการ 
11. การประสานการตรวจสุขภาพประจำปกีารศึกษา 
12. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น 
13.  ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาล จัดเครื่องมอื เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ใหส้ะอาด ถูก      

สุขลักษณะให้พร้อมและใช้การได้ทันท ี
14.  จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรในกรณีเจบ็ป่วย และนำสง่โรงพยาบาลตามความจำเป็น 
15.  จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและ

ส่วนสูงนกัเรียนให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน ประสานงานกบัครูแนะแนว ครูทีป่รึกษา
หรือครูผูส้อนเกี่ยวกับนักเรียนที่มปีัญหาด้านสุขภาพ 

16.  ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียน 
17.  ติดต่อประสานงานกับผูป้กครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจบ็ป่วย 
18.  รณรงค์และเชิญชวนให้นักเรียน ครูและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต 
19.  จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงาน

อนามัย 
20.  จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนกัเรียน 
21.  การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ 
22.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้รบัผิดชอบ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
  มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

๑. จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียน 
๒. จัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหก้ับครูทีป่รกึษา 
๓. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูทีป่รกึษาประจำช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดบัช้ัน 
๕. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๖. ประสานงานกบัหัวหน้าระดบัช้ัน ในการกำกบัดูแลการปฏิบตัิงานของครูทีป่รกึษา 
๗. ประสานครูทีป่รกึษาเพื่อออกเยี่ยมบ้านนกัเรียนตามความเหมาะสม 
๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. งานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  ผู้รบัผิดชอบ ว่าที่ รต. ทศพร จันทวงษ์สิงห ์
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 1. วางแผน กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. สืบสวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
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 3. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุม่เป้าหมาย (Re-X-Ray) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4. บันทึกประวัตินักเรียนทีม่ีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิ 
5. วางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือนกัเรียนที่มพีฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
6. ติดตามแก้ไขนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิ 
7. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในโรงเรียนและองค์กรต่างๆ เพื่อแกป้ัญหายาเสพติดทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 
8. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
9. รายงานข้อมลูยาเสพติดในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ (CATAS) 
10. รายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาในระบบสารสนเทศยาเสพติดจงัหวัด 

(NISPA) 
11. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

5. งานป้องกันอุบัติเหตุและจราจร  ผู้รบัผิดชอบ ว่าที่ รต. ทศพร จันทวงษ์สิงห ์
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 1. วางแผนกำหนดแนวทางการป้องกันอุบัติเหต ุ
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนกัเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอบุัติเหตุ 
 3. จัดระบบและแนวทางปฏิบัติการจราจรภายในโรงเรียน กำหนดระบบการจราจรในโรงเรียน เช่น 
การจอดรถของนักเรียน  การเดินแถวของนักเรียน 
 4. กำหนดความปลอดภัยของยานพาหนะของนักเรียน 
 5. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย  

6. งานส่งเสรมิประชาธปิไตย   ผู้รบัผิดชอบ นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดทำเอกสารช้ีแจง เผยแพรห่ลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
2. จัดให้มหีลกัฐานการจัดกจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกจิกรรมคณะกรรมการนกัเรียน ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. สนับสนุนสง่เสรมิให้มบีรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
5. จัดให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครัง้ 
6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ

สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
7. ประสานกับนกัเรียนในการทำความเข้าใจในกจิการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบ

นอบ ของนักเรียนต่อคร ู
8. ส่งเสรมิ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกจิกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน

ขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
9. จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
10. ส่งเสริมให้นกัเรียนจัดกจิกรรมและเข้าร่วมกจิกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา / 

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
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12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 
13. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

7. งานคุณธรรมและจรยิธรรม  ผู้รบัผิดชอบ นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนทีม่ีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรเีพ็ญพทิย์ เกียรติบัตรยกยอ่งชมเชยนักเรียนทีท่ำความดีด้านต่าง ๆ 

2. จัดค่ายคุณธรรมเพือ่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีนทกุระดับช้ันอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
3. ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพฒันา และดูแลบรเิวณโรงเรียน 

เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
4. ให้ความร่วมมือในกจิกรรม/การพฒันาของชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ 
5. จัดให้มีกจิกรรมสง่เสรมิ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. จัดกิจกรรมปจัฉิมนเิทศเพือ่แสดงออกถึงความรักความผกูพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการ

สร้างขวัญกำลงัใจให้นกัเรียนทีส่ำเร็จการศึกษา 
7. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

6. งานกิจกรรมนักเรียน   ผู้รบัผิดชอบ ว่าที่ รต. ทศพร จันทวงษ์สิงห ์
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. ร่วมให้คำปรึกษา และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบงัคับเกีย่วกับงานกจิการนกัเรียน จัดทำแผนงาน
กลุ่มกจิการนักเรียน 
  2. วางแผน กำหนดแนวทางการสง่เสรมิการจัดกจิกรรมนกัเรียน  โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มสี่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรม
อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
  4. จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ทำได้  ทำเป็น  และเกิดการใฝรู่้
อย่างต่อเนื่อง 

5. นิเทศ กำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
6. นำผลประเมินไปปรบัปรุงพฒันาการจัดกจิกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถบังเกิดผลดีต่อ      

ทางราชการอย่างต่อไป  
    
     สั่ง ณ  วันที่    1   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
     ลงช่ือ 
                   (นายธนพล  ฉ่ำเพียร) 

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 


