คําสั่งโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
ที่ ๔๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากร
…………………………………………….
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
มีความคลองตัว สอดคลองกับภารกิจตามบริบทของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางเต็มที่
อาศั ย อํ า นาจพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย
๑.นายทรงศิลป หันประดิษฐ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
๒.พันตํารวจโทจํารอง ทับสีแกว ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.นายอุดม คําสีลา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔.นายมานิต เมฆศรี
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕.นายวันดี บุญมาต
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.นายสุเมธ แพงออน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗.นายฉลอง คําสีลา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘.นางมนตรีรัตน แดงเหลือง ผูแทนครู
กรรมการ
๙.นางขันทอง คําพันธ
ผูทรงองคกรชุมชน
กรรมการ
๑๐.นายสุนันท หัสดร
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
๑๑.นายสมนึก เบาตุย
ผูแทนศิษยเกา
กรรมการ
๑๒.นายบัณดิษฐ มีนารักษ
ผูแทนพระภิกษุสงฆและผูแทนองคกรศาสนาอื่น กรรมการ
๑๓.นายวิจิตร อํามาตย
ผูแทนพระภิกษุสงฆและผูแทนองคกรศาสนาอื่น กรรมการ
๑๔.นายวันชัย ผาเขาบวช
ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
๑๕.นายธวัชชัย โสมาสวน
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ให คํ า ปรึ ก ษา ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะแก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษา
๒. ใหก ารสนับ สนุนและสง เสริม การดําเนินงานและการจัดกิจ กรรมของสถานศึก ษารวมประชุม
กับคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดตางๆ ของสถานศึกษาตามวาระโอกาส

๒
๓. แนะนําและประชาสัมพันธเกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงานและภาพลักษณที่ดีงามของสถานศึกษา
ตอสาธารณะ

คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๑.นายธวัชชัย โสมาสวน
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๒.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
ครู
รองประธานกรรมการ
๓.นายมานะ เมฆศรี
ครู
กรรมการ
๔.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน ครู
กรรมการ
๕.นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะ
ครู
กรรมการ
๖.นางจินตนา หัสดร
ครู
กรรมการ
๗.นางมนตรีรัตน แดงเหลือง ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและเกิดผลดีแกทางราชการ
๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ประกอบดวย
คนที่ ๑ นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
ครู
คนที่ ๒ นายมานะ เมฆศรี
ครู
มีหนาที่
ปฏิบัติหนาทีร่ ักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓
คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
ครู
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
๒.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน ครู
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
๓.นายมานะ เมฆศรี
ครู
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
๔.นางจินตนา หัสดร
ครู
หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ
๕.นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะ
ครู
หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน
มีหนาที่
๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถิ่น

๓
๔. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๕. ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
๖. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
๗. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา ผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา
๘. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชน
และทองถิ่น
๑๐.ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ไดรับมอบหมายและตามที่กฎหมาย
กําหนด

๑. กลุมบริหารวิชาการ
นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
มีหนาที่
๑. ทําหนาที่หัวหนากลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน
๒. เปนคณะกรรมการฝายบริหาร
๓. สอนตามที่ไดรบั มอบหมาย
๔. ควบคุมดูแลการจัดการศึกษา การเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร
๕. ควบคุม ติดตาม ดูแลการเรียนการสอน การปฏิบัตงิ านดานวิชาการของครู – อาจารย
๖. กํากับ ดูแลการวางแผน ประสานงาน นิเทศ การปฏิบัติงานของ
- งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู
- งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
- งานแผนงานวิชาการ
- งานสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- งานรับนักเรียน
- งานวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานนิเทศการศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสํานักงานวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๔
- งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแหลงเรียนรู
- งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
๗. กําหนดระเบียบ ขอปฏิบัตเิ กี่ยวกับงานวิชาการโดยเห็นชอบของโรงเรียน
๘. สรุปประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุม วิชาการ
๙. ประสานงาน ใหความรวมมือและบริการสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชน และฝายอื่นๆที่เกี่ยวของ
๑๐. รักษาราชการในระหวางทีผ่ ูอํานวยการสถานศึกษาไปติดตอราชการภายนอกโรงเรียน
๑๑. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑.๑ งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู
๑. นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
๒. นางทวีรัตน ภวภูตานนท
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๓.นางวิภาวดี มุงเกิด
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
๔.นายจํารอง แดงเหลือง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.นายวสันต เมิกชวง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูก ารงานพื้นฐานอาชีพ
๖.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.นายนุกูล โคมทอง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพละศึกษา
๘.นางสาวปยภรณ ศิริมา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๙.นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษี
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ
มีหนาที่
๑. วางแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัตงิ านของกลุมสาระ
๒. ศึกษาและทําความเขาใจ ในจุดมุงหมาย โครงสราง การวัดผลประเมินผล ของหลักสูตร
สถานศึกษา
๓. วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความพรอมของโรงเรียน
และสอดคลองกับความตองการของผูเ รียน ชุมชน และใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร
๔. จัดครูเขาสอน
๕. จัดทําบัญชีขอมูลการพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระ
๖. สงเสริมใหมรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๗. กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือวัด ประเมินผล ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
๘. รับผิดชอบในการจัดหา สราง ซอม ผลิตสื่อวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในกลุมสาระ
๙. ทําบัญชีรายการสื่อนวัตกรรมของกลุมสาระ
๑๐. จัดใหมีการประชุมครูในกลุมสาระ และบันทึกรายงานเปนรายลักษณอักษรเก็บไวเปนหลักฐาน
๑๑. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑๒. นิเทศ ติดตามดําเนินการวิจัยและพัฒนาตามกลุม สาระ
๑๓. จัดทําขอมูลสารสนเทศ รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุม สาระ
๑๔. ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เอกสารการวัดผล ประเมินผล
ของครูในกลุมสาระกอนนําสงงานพัฒนาการเรียนการสอน
๑๕. ติดตามการแกไขผลการเรียนรู ของนักเรียนในรายวิชาของครูในกลุม สาระที่ตนรับผิดชอบและ
หาแนวทางพัฒนาใหมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรบั มอบหมาย

๕

๑.๒ งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๑.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนการเรียนรูท ุกกลุมสาระการเรียนรู โดยความรวมมือของเครือขายสถานศึกษา
๒. จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชวงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเ รียน
เปนสําคัญ บูรณาการการเรียนรูก ลุม สาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูของผูเ รียน
พัฒนาคุณธรรมนําความรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู
๔. จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุดหองปฏิบัตกิ ารตาง ๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู
๕. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
๖. สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการ ดอยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ งานวางแผนวิชาการ
๑.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูล และกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริม
ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
๒. ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ งานสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
๒.นายสัมพันธ พันชนกกุล
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดมสี วนรวมในการจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
๒. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๕ งานรับนักเรียน
๑.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน โครงการ งานรับนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐

๒.
๓.
๔.
๕.

๖
กําหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายการรับนักเรียน
ประสานงานกับฝายบริหาร จัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
จัดนักเรียนเขาชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและความเหมาะสม
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

๑.๖ งานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
๑.นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยใหสอดคลอง
กับนโยบายระดับประเทศ
๒. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
๓. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ผลการเรียนและอนุมัตผิ ลการเรียน
๔. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น และจัดใหมกี ารซอมเสริมกรณีทมี่ ีผเู รียนไมผานเกณฑ
การประเมิน
๕. จัดใหมีการพัฒนาเครือ่ งมือในการวัดและประเมินผล
๖. จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง
ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
๗. จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง
ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๗ งานทะเบียนนักเรียน
๑.นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
๒.นายวสันต เมิกขวง
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ทําหนาที่ “นายทะเบียน” ของโรงเรียน
๒. จัดทําปฏิทินงานทะเบียน และจัดทําโครงการ/งาน ของงานทะเบียน
๓. จัดทําแบบฟอรมตางๆทีเ่ กี่ยวกับงานทะเบียน
๔. บันทึกขอมูลประวัตินักเรียน ปรับปรุงแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน
๕. จัดเตรียมเอกสารตางๆ ในการรับมอบตัวนักเรียน ใหเลขประจําตัว พิมพรายชื่อ จัดหองเรียน
และรวบรวมขอมูลหลักฐานการมอบตัวนักเรียนจัดเก็บเขาแฟม
๖. ดําเนินการรับคํารองและแกไขหลักฐานของนักเรียน
๗. ดําเนินการรับนักเรียนเขาและจําหนายออก – ออกหลักฐานในการเรียน
๘. เทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
๙. จัดระบบการเก็บขอมูลแลหลักฐานตางๆ ของนักเรียน
๑๐. จัดทําแบบรายงานแจงผลการจบหลักสูตร
๑๑. ดําเนินการออกใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการจบหลักสูตรและการ
ดําเนินการเขียนใบประกาศนียบัตร และจัดทําทะเบียนคุมการออกใบประกาศนียบัตร
๑๑. ใหความรวมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนทีจ่ บการศึกษา

๗

๑๓. จัดทําสารสนเทศงานทะเบียน
๑๔. ควบคุมดูแลงานระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ดําเนินการจัดทําขอมูลนักเรียน
รายบุคคล นําเขาขอมูลนักเรียนเขาใหม ปรับปรุงขอมูลนักเรียนใหเปนปจจุบันยืนยันขอมูล
นักเรียนรายบุคคลใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตามปฏิทินสวนกลาง
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๘ งานนิเทศการศึกษา
๑.นายสัมพันธ พันชนกกุล
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. สรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปนกระบวนการ
ทํางานรวมกันที่ใชเหตุผล การนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคลใหมี
คุณภาพ การนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวา
ไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนาและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง
๒. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ทั่วถึงและตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ
๓. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๙ งานแนะแนวการศึกษา
๑.นางสาวปยภรณ ศิริมา
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาทีม่ ีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ โดยใหทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวการศึกษา
๒. สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวศึกษาตอ
๓. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวการศึกษา
๔. ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน ศาสนสถาน
ชุมชน ในลักษณะเครือขาย การแนะแนว
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๑๐ งานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.นางสาวปยภรณ ศิริมา
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและกระบวนการ
ทํางานของนักเรียน ครูและผูเกี่ยวของกับการศึกษา
๒. พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับ การปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญ
ในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้นทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา
การผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ
๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย
๔. รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อ การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ใหครูนําผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๘

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๑๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา
๑.นางสาวมัณทนา ผาใต
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของชุมชน
๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานและการสราง
ระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูลมีความสมบูรณเรียกใชงาย
สะดวก รวดเร็ว ปรับใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
๓. จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร)
๔. ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตองสรางระบบ
การทํางานที่เขมแข็งเนนการมีสวนรวมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมมิ่ง (Deming Cycle)
หรือที่รูจักกันวาวงจร PDCA
๕. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องดวยการสนับสนุนให
ครู ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
๖. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
๗. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน
๑.๑๒ งานสํานักงานวิชาการ
๑.นางสาวมัณทนา ผาใต
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑.รับปดชอบงานสารบรรณกลุมบริหารวิชาการ
๒.เก็บรวบรวมขอมูล เอกสารของกลุมบริหารวิชาการ
๓.รับผิดชอบดูแล ใหบริการเอกสารของกลุมบริหารวิชาการ
๔.ควบคุมดูแล บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑของกลุมบริหารวิชาการ
๑.๑๓ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.นางสาวมัณทนา ผาใต
หัวหนางาน
๒.นางสาวปยภรณ ศิริมา
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง โดย
๑.๑ จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ขึ้นใชเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมและเปนตนแบบใหกบั โรงเรียนอื่น
๑.๒ จัดทําหลักสูตรที่มงุ เนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูร วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

๙
๑.๓ จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซึง้ มากขึน้ สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ไดแก การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สงเสริมความ
เปนเลิศ ผูบกพรอง พิการและการศึกษาทางเลือก
๑.๕ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเ รียน
ผูปกครอง ชุมชน สังคมและโลก
๒. สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอื่น ๆ ให
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ โดยความรวมมือของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและเครือขายสถานศึกษา
๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับทราบ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

๑.๑๔ งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแหลงเรียนรู
๑.นางสาวมัณทนา ผาใต
หัวหนางาน
๒.นางสาวปยภรณ ศิริมา
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษา
๒. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา
๓. พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใชและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๗. จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียงเพื่อสนับสนุน
การแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู
๘. จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชนพัฒนาหองสมุด
ใหเปนแหลงการเรียนรู จัดใหมีหองสมุดหมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในหองเรียน หอง
พิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ศูนยวิชาการ ศูนยวิทยบริการ
Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เปนตน
๙. จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนของสถานศึกษา
ของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน หองสมุด
สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ

๑๐
๑๐. สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู และ
นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

๑.๑๕ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
๑.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
หัวหนางาน
๒. นายสัมพันธ พันชนกกุล
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ศึกษาวิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทีม่ ีคุณภาพสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนหนังสือแบบเรียนเพือ่ ใชในการจัดการเรียนการสอน
๒. พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ
แบบฝกหัด ในงานและในความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
๑.๑๖ งานหองสมุด
๑. นางทวีรัตน ภวภูตานนท
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. จัดทําแผน โครงการงานพัฒนาหองสมุด
๒. เลือก จัดหา และจัดเตรียมวัสดุสารนิเทศ และสื่อนวัตกรรมเพือ่ ใหบริการ
๓. ใหบริการแกนักเรียน คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป
๔. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยอยูเ สมอ
๕. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
๖. จัดเก็บสถิติ ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัตงิ านหองสมุด
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒. กลุมบริหารงานทั่วไป
๑.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่
๑. เปนหัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติหนาที่รวมกับกลุมงานตางๆ
๒. วางแผนปฏิบัติงาน และปฏิทินปฏิบัติงานประจําป
๓. ประสานงานกับชุมชน สวนราชการ และหนวยงานองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. สรุปประเมิน รายงานผลงานครูทปี่ ฏิบัติงานบริหารทั่วไปเสนอผูอ ํานวยการสถานสถานศึกษา
๕. กํากับ ดูแลการวางแผน ประสานงาน นิเทศ การปฏิบัติงานของ
- งานจัดการระบบควบคุมภายในหนวยงาน
- งาธุรการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสัมพันธชุมชน
- งานอาคารสถานที่
- งานบริการสาธารณะ
- งานอนามัย

๑๑

- งานโภชนาการ
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานปฏิคม
๖. สรุปประเมิน รายงาน ผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุม งานบริหารทั่วไป
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๑ งานจัดการระบบควบคุมภายในหนวยงาน
๑.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
หัวหนางาน
๒.นายวสันต เมิกขวง
กรรมการ
๓.นายนิกร คําแสนกุล
กรรมการ
๔.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน และการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานและหลักเกณฑ
๒. ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. ใหความรู สรางความตระหนักในการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ งานธุรการ
๑. นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
หัวหนางาน
๒. นางณัฐธยาน ณ อุบล
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําทะเบียน รับ – สง เอกสารและหนังสือราชการ ใหมีการลงทะเบียนถูกตอง ตามระเบียบ
งานสารบรรณ มี ร ะบบเกี่ ย วกั บ การจ า ยเรื่ อ ง การติ ด ตามเก็ บ เรื่ อ งคื น การจั ด เข า แฟ ม เรื่ อ ง
ตามระบบงานสารบรรณ
๒. การโตตอบหนังสือราชการ ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ อยางรวดเร็ว
ทั น เวลา มี ร ะบบตรวจสอบความถู ก ต อ ง ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย การโต ต อบหนั ง สื อ
การติดตามดําเนินการ และการสงหนังสือราชการ
๓. ประมวลระเบียบ แนวปฏิบัติใหผูเกี่ยวของรับทราบ ทําบันทึก ถายเอกสาร หรือพิมพเอกสาร
เผยแพร เชน กฎ ระเบียบ คําสั่ง ใหครูทราบ
๔. การแยกประเภทหนังสือ ใหรหัสเอกสาร จัดทําบัญชีคุมเอกสาร ทําทะเบียนเก็บเอกสารตาง ๆ
เปนหมวดหมู มีระบบการเก็บที่สามารถคนหาเรื่อง หนังสือราชการ หรือหลักฐานตาง ๆ ไดสะดวก
รวดเร็ว
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร แบบคํารองตาง ๆ อัดสําเนาแบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปน
ไวบริการ ดูแลตูใสแบบฟอรมตาง ๆ ไวบริการทั่วไป
๖. การจัดเก็บรัก ษา และทําลายหนังสือราชการมีระบบการเก็บรักษาและการทําลาย ถูกตอ ง
ตามระเบียบงานสารบรรณ
๗. จัดบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องใชในสํานักงานไวบริการ
จัดบุคลากรไวชวยงาน ใหความสะดวก ใหบริการ

๑๒

๘. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
๙. มีการประเมินผลดานการปฏิบัติงานสารบรรณ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ งานประชาสัมพันธ
๑.นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษี
หัวหนางาน
๒.นางสาวสุนันต รุง ภูเขียว
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการ สวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒. ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน
๓. วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. ดําเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางทีก่ ําหนด
๕. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาของสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๔ งานสัมพันธชุมชน
๑.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
หัวหนางาน
๒.นายนุกูล โคมทอง
กรรมการ
๓.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
กรรมการ
๔.นางสาวสุนันต รุง ภูเขียว
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินงานสัมพันธชุมชน
๒. ดําเนินงานตามแผนงาน และนโยบายของโรงเรียน
๓. สนับสนุนและรวมมือในการจัดกิจกรรมกับชุมชุนและเขารวมกิจกรรรมชุมชน
๔. ประสานผูเ กี่ยวของเพื่อเสริมสรางดานชุมชนสัมพันธ
๕. สงเสริมและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียนตอชุมชนอยางตอเนื่อง
๖. ติดตามขอมูล ประเมินผลและรายงานผล
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๕ งานอาคารสถานที่
๑.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
๒.นายมานะ เมฆศรี
๓.นายนุกูล โคมทอง
๔.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
๕.นางสาวจิตรตา หลาษา

หัวหนางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๓

มีหนาที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
จัดทําแผนงานซอมบํารุงสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา ภายในและภายนอกอาคาร
จัดทําแผนงานแนวทางปองกันการเกิดอุทกภัย อัคคีภัยและวาตภัยในสถานศึกษา
บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพพรอมใช
มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม
๕. ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
๖. งานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๖ งานบริการสาธารณะ
๑.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
หัวหนางาน
๒.นางสาวจิตรตา หลาษา
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ใหบริการสาธารณะภายใตกฎระเบียบการใหบริการที่โรงเรียนกําหนดโดยยึดหลักบริการที่ดีตอชุมชน
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๗ งานอนามัย
๑.นายนุกูล โคมทอง
หัวหนางาน
๒.นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษี
กรรมการ
๓.นายธานินทร บํารุงภักดี
กรรมการ
๔.นางสาวสุนันต รุง ภูเขียว
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผน/โครงการงานอนามัยโรงเรียนใหไดมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดและสอดคลองกับ
มาตรฐานทีห่ นวยงานรับผิดชอบระดับสูง
๒. ประสานงานกับโรงพยาบาล สถานีอนามัยอําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทุกหนวย
เพื่อรับบริการและความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน
๓. จัดบริการการปฐมพยาบาลแกนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
๔. จัดหายาและเวชภัณฑตางๆ ไวในหองพยาบาลตามความเหมาะสมและมีคุณภาพ
๕. ประชาสัมพันธใหคําแนะนําการใชยาสามัญประจําบานอยางถูกตอง
๖. จัดหองพยาบาลใหถูกสุขลักษณะ
๗. จัดทําบัตรบันทึกสุขภาพแกนักเรียนทุกคน
๘. เผยแพรขาวสารดานสุขภาพอนามัย
๙. จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตางๆ แกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๑๐. รวมมือกับหนวยงานดานสุขภาพอนามัย เพื่อรณรงคดานสุขภาพรางกายและตอตานภัยจาก
โรคตามโอกาส
๑๑. ประสานงานและบริการเจาหนาที่จากโรงพยาบาลหรือหนวยงานอื่นทีเ่ ขาตรวจสุขภาพและ
ใหความรูกับนักเรียนดานอนามัย
๑๒. จัดทําประกันอุบัตเิ หตุใหกบั นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
๑๓.. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๔

๒.๘ งานโภชนาการ
๑.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
หัวหนางาน
๒.นางจินตนา หัสดร
กรรมการ
๓.นางปรียนันท ดวงแกว
กรรมการ
๔.นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษี
กรรมการ
๕.นางสาวสุนันต รุง ภูเขียว
กรรมการ
๖.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
กรรมการ
๗.นางสาวจิตรตา หลาษา
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ทําแผนและโครงการงานโภชนาการ
๒. ควบคุมดูแลการจําหนายอาหารในโรงเรียนและการปรุงอาหารของแมคาใหถูกตองตามหลักโภชนาการ
๓. จัดบริการน้ําดื่มและจําหนายน้ําดื่มทีส่ ะอาดแกครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๔. ดูแลความสะอาดบริเวณจัดจําหนายอาหารและรับประทานอาหารใหถูกสุขหลักสุขาภิบาล
๕. ใหความรูโภชนาการแกนักเรียน
๖. ใหคําแนะนําการประกอบอาหารแกผจู ําหนายอาหารตามหลักสุขาภิบาล
๗. จัดทําขอมูลสารสนเทศของงานโภชนาการเพื่อเผยแพร
๘. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
๙. สรุปและประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแผน
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและโครงการ
๒.๙ งานบานพัก
๑.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
หัวหนางาน
๓.นางวิภาวดี มุงเกิด
กรรมการ
๕.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
กรรมการ
๖.นางสาวมัณทนา ผาใต
กรรมการ
๗.นางสาวจิตรตา หลาษา
กรรมการ
๘.นางสาวสุนันต รุง ภูเขียว
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ เกี่ยวกับการจัดขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ
๒. จัดทําแนวปฏิบัติในการจัดขาราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน เขาพักอาศัยบานพักของ
ทางราชการ
๓. จัดทําทะเบียนคุมบานพักของทางราชการ
๔. หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๐ งานโสตทัศนศึกษา
๑.นายมานะ เมฆศรี
๒.นายวสันต เมิกขวง
๓.นายนิกร คําแสนกุล

หัวหนางาน
กรรมการ
กรรมการ

๑๕

มีหนาที่
๑. ควบคุม ดูแล ซอมแซมและบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ
๒. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณตางๆในการประชุม การฝกอบรม และงานพิธีตางๆ
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๑๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศ
๑.นายวสันต เมิกขวง
หัวหนางาน
๒.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
กรรมการ
๓.นางณัฐธยาน ณ อุบล
กรรมการ
มีหนาที่
๑. วางแผน รวบรวม และจัดทําขอมูลสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของกับงานบริหาร
ทั่วไป สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศเพือ่ การ
รายงาน เผยแพรและประชาสัมพันธอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน
๒. รวบรวมเอกสารงานบริหารทั่วไป โดยจัดหมวดหมูใหเปนระเบียบ
๓. ใหบริการขอมูลสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศ
๔. ประเมิน และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
๕. กําหนดเปาหมายและขอบขายของระบบสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศของโรงเรียน
๖. สรางจัดเตรียมความพรอมวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
๗. ประสานขอมูลสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศโรงเรียนเพื่อวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน
และปญหาของโรงเรียน
๘. เก็บขอมูลสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศใหถูกตองตามระบบและโครงสรางของโรงเรียน
๙. จัดทําเอกสารสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศหนังสือเปนเลม ๑ ป ๑ เลม
๑๐. จัดเตรียมขอมูลแลวใหบริการขอมูลและสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศของโรงเรียน
ตามโปรแกรมใหสามารถเรียก
คนขอมูลบุคลากรไดทันที สะดวก รวดเร็ว
๑๑. พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศและทะเบียนสารสนเทศของโรงเรียน
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๒ งานปฏิคม
๑.นางจินตนา หัสดร
๒.นางปรียนันท ดวงแกว
๓.นางทวีรัตน ภวภูตานนท
๔.นางมนตรีรัตน แดงเหลือง
๕.นายนุกูล โคมทอง
๖.นางศิโรรัศมิ์ ขุราษี
๗.นายจํารอง แดงเหลือง
๘.นายธานินทร บํารุงภักดี
๙.นายนิกร คําแสนกุล
๑๐.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง

หัวหนางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๖

๑๑.นางสาวจิตรตา หลาษา
๑๒.นางสาวสุนันต รุงภูเขียว
๑๓.นางณัฐธยาน ณ อุบล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่
๑. ประชุม จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินการดําเนินงานของงานปฏิคมโรงเรียนและแบงงาน
ในคณะกรรมการ เพือ่ เตรียมการรับรอง ผูทมี่ าติดตอราชการ ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน กิจกรรม
สําคัญตางๆ
๒. จัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณทเี่ กี่ยวของใหเพียงพอและอยูในสถานที่เรียบรอย
๓. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง ภาชนะและอุปกรณ ตางๆ เพื่อใชในงานปฏิคมในการรับรองผูที่
เยือนโรงเรียนหรือผูทจี่ ะมาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามวาระอยางเหมาะสมแกโอกาส
๔. บริการอาหารเครื่องดื่ม อาหารวางและอื่นๆ กับผูม าเยือน
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓. กลุมบริหารงานบุคคล
๑.นายมานะ เมฆศรี
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
มีหนาที่
๑. เปนหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล และปฏิบัตหิ นาทีร่ วมกับกลุมงานตางๆ
๒. สรุปประเมิน รายงานผลงานครูที่ปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานบุคคล และเกี่ยวของเสนอ
ผูอํานวยการสถานสถานศึกษา
๓. กํากับ ดูแลการวางแผน ประสานงาน นิเทศ การปฏิบัติงานของ
- การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
- งานขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยาฐานะขาราชการครู
- งานแตงตั้ง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานวินัยลา การรักษาวินัย
- งานบรรจุกลับเขารับราชการ
- งานเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
- งานทะเบียนประวัติ
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- งานขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- งานวินัย
๔. สรุปประเมิน รายงาน ผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุม บริหารงานบุคคล
๕. ดําเนินการอื่น ๆ ดานบุคลากรทีเ่ กี่ยวของกับราชการ
๖. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

๑๗

๓.๑ การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
๑.นายมานะ เมฆศรี
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยผาน
ความเห็นของเครือขายสถานศึกษา
๒. ดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงอัตราจางประจําหรืออัตราจางชั่วคราว
และพนักงานราชการตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดโดยผานความเปนของกลุมเครือขายสถานศึกษา
ดวยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเปนรายลักษณอักษรแจงภาระงาน
ใหแกอัตราจางประจําอัตราจางชั่วคราวและพนักงานราชการ
๔. ดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการสําหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพรอ มและ
พัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนง “ครูผูชวย” ตามหลักเกณฑและวิธี
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูชวยเปนระยะ ๆ ทุกสามเดือนตามแบบประเมินที่
ก.ค.ศ. กําหนด และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวยและ
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในสวนของพนักงานราชการตองจัดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปละ ๒ ครั้ง
๖. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลวแต
กรณีตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗. ดํา เนิ น การแต ง ตั้ ง หรื อ สั่ ง ให พน จากสภาพการเป นข า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายกําหนดหรือเมื่อไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑.นางปรียนันท ดวงแกว
หัวหนางาน
๒.นายนิกร คําแสนกุล
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาตอ การสงครูเขารับการอบรม ประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนางาน พัฒนา
ความรูความสามารถของสายงานตาง ๆ
๒. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓ งานขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยาฐานะขาราชการครู
๑.นายมานะ เมฆศรี
หัวหนางาน
๒.นางปรียนันท ดวงแกว
กรรมการ
มีหนาที่
๑. ดําเนินการเรื่องการเลื่อนตําแหนง เลื่อนระดับ การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิ
๒. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๘
๓.๔ งานแตงตั้ง ยาย โอน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑.นางปรียนันท ดวงแกว
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยายและให
ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจะขอยายไป
ปฏิบัติงาน
๒. สถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอ
ยายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาในกรณีที่เห็นชอบการยายรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเสนอเรื่องไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในกรณีให
ความเห็นวาไมส มควรรับยายใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึก ษาตนสังกัดของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยายทราบ
๓. ดําเนินเรือ่ งการโอน ยาย สับเปลี่ยนอัตรา การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
๔. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓.๕ งานวินัย ลา การรักษาวินัย
๑.นายนิกร คําแสนกุล
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานวินัย ลา การรักษาวินัยของขาราชการครูและลูกจางประจํา
๒. อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตตามนโยบายหลักเกณฑและวิธกี ารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกําหนด
๓. เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอใหสํานักงานเขต
๔. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๖ งานบรรจุกลับเขารับราชการ
๑.นายมานะ เมฆศรี
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการขอบรรจุกลับเขารับราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๗ งานเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
๑.นายมานะ เมฆศรี
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. ประกาศเกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบใหแกขาราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วไป
๒. แตง ตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อ นขั้นเงินเดือ นระดับ สถานศึ ก ษาตามหลัก เกณฑและวิธีก ารที่
กฎหมายกําหนด
๓. รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอํานาจในการประเมินและใหความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ ๒ พิจารณา

๑๙
๔. แจงคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบพรอมเหตุผลที่ไม
เลื่อนขั้นเงินเดือน
๕. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓.๘ งานทะเบียนประวัติ
๑.นายนิกร คําแสนกุล
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. ควบคุมดูแลการจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ มีการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติราชการของครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ถู ก ต อ งเป น ป จ จุ บั น เก็ บ หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของบุคลากรโดยเฉพาะ สะดวกแกการคนหา และนําสถิติไปใชประโยชน
๒. ควบคุมดูแลขอมูลระบบตรวจสอบขอมูลบุคลากรสําหรับโรงเรียน P-School Checking Program :
PSC
๓. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๙ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๑.นางปรียนันท ดวงแกว
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. ดําเนินการในการขอเครื่อ งราชอิส ริยาภรณให แกขาราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษาและ
ลูกจางประจําในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผูมีอํานาจตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กฎหมายกําหนด
๒. จัดทําทะเบีย นผูได รับ เครื่อ งราชอิส ริยาภรณของขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาและ
ลูกจางประจําในสังกัด
๓. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๐ งานขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
๑.นายนิกร คําแสนกุล
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
๒. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๑ งานวินัย
๑.นายมานะ เมฆศรี

หัวหนางาน

มีหนาที่
๑. รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
๒. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๒๐

๓.๑๑ งานวินัย
๑.นายมานะ เมฆศรี

หัวหนางาน

มีหนาที่
๓. รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
๔. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.กลุม บริหารงบประมาณ
๑.นางจินตนา หัสดร หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ
มีหนาที่
วางแผนปฏิบัติงานกลุม บริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ การเก็บรักษาเงิน
การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลือ่ มป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด
- งานแผนงาน
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุและสินทรัพย
๔.๑ งานแผนงาน
๑.นายจํารอง แดงเหลือง
หัวหนางาน
๒.นายวสันต เมิกขวง
กรรมการ
๒.นายนิกร คําแสนกุล
กรรมการ
มีหนาที่
๑. วางแผนปฏิบัติงานกลุมบริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
๓. การจัดทําแผนงบประมาณ
๔. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชเงิน
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆตามที่ไดรบั มอบหมาย
๔.๒ งานการเงิน
๑.นางมนตรีรัตน แดงเหลือง
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. จัดทําหลักฐานการเงินใหถูกตองเปนปจจุบันเก็บไวเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
ควบคุมดูแลรับผิดชอบหลักฐานการเงินตาง ๆ ทุกรายการใหเปนปจจุบัน
๒. จัดเตรียมเอกสารการเงินและการบัญชี เพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ
การเงินและบัญชีของโรงเรียนประจําวัน
๓. การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บเงิน โดยปฏิบัติ
ถูกตองตามระเบียบ นําสงใหผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
เปนปจจุบันทุกวัน

๒๑
๔. การใชจายเงิน ใหควบคุมดูแลการใชจายเงิน ใหปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอน ครบทุกประเภท
รับผิดชอบการใชจายเงินตาง ๆ
๕. ควบคุมดูแลการใชจายเงินงบประมาณ รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ และ
การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ เงินสวัสดิการตาง ๆ เชน เงินชวยเหลือบุตร เงินคารักษาพยาบาล
ตรวจหลักฐานเบิกจายและลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภท
๖. ควบคุม ดูแลการใชจายเงิน ทําทะเบียนคุมการเก็บ เงิน เก็บ รัก ษาใบเสร็จรับเงิน ทําบัญ ชี
ควบคุมการใชใบเสร็จ เก็บ เอกสารการจายตรวจสอบใบสําคัญ ทําสุม ดบัญชีเ งินสดรายงานเงิน
คงเหลือ รายงานการรับ – จายเงิน รายงานประเภทเงินคงเหลือ สมุดคูมือการเบิกจายเงิน เพื่อจาย
ในราชการ ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน สมุดคูมือฝาก
๗. วิเคราะหรายจายของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการใชจา ยใหมีประสิทธิภาพ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๔.๓ งานการบัญชี
๑. นางจินตนา หัสดร
๒. นางปรียนันท ดวงแกว
๓. นางทวีรัตน ภวภูตานนท
มีหนาที่
๑. จัดทําทะเบียนคุมเงินประเภทตางๆ
๒. จัดทําบัญชีรับ – จายตามระเบียบของทางราชการ
๓. จัดทําขอมูลเงินเดือนใหกับบุคลากรในโรงเรียน
๔. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๕. ตรวจสอบความถูกตองของเงินและของบัญชี
๖. สรุปรายรับ – รายจายตามประเภทของบัญชี
๗. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ ทะเบียน และรายงาน
๘. ปฏิบัตหิ นาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

หัวหนางาน
กรรมการ
กรรมการ

๔.๔ งานพัสดุและสินทรัพย
๑. นางวิภาวดี มุงเกิด
ครู
หัวหนาพัสดุและสินทรัพย
๒. นายธานินทร บํารุงภักดี
ครู
เจาหนาที่พสั ดุ
๓. นายนิกร คําแสนกุล
ครู
เจาหนาที่พสั ดุ
๔. นางสาวจิตรตา หลาษา
ครู
เจาหนาที่พสั ดุ
มีหนาที่
๑. การวางแผนพัสดุ
๒. สํารวจวัสดุ ครุภัณฑและการจัดหาพัสดุ
๓. การจัดซื้อจัดจาง
๔. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งทีซ่ ื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาค ที่ยังไมไดบันทึกคุมไวโดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาทีร่ ับสินทรัพย
๕. จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ ในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน

๒๒
๖. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลระบบรายงานขอมูลสิ่งกอสราง (B-OBEC)
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. กลุม บริหารกิจการนักเรียน
๑.นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะ
หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน
มีหนาที่
๑. เปนหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน และปฏิบัติหนาที่รวมกับกลุมงานตางๆ
ของกลุม บริหารวิชาการ
- งานสํานักงานฝายบริหารกิจการนักเรียน
- งานระดับชั้น
- งานสถิตินักเรียน/บัตรประจําตัว
- งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- งานทุนการศึกษา
- งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- งานตรวจสอบติดตามแกไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
- งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานสงเสริมประชาธิปไตย
- งานประเมินผล
๒. ศึกษาวิเคราะหวางแผน และพัฒนางานฝายกิจการนักเรียนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของกับงานฝาย
พัฒนานักเรียน รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน โดยใหมีการ
ประชุมอยางนอย ๒ ครั้ง / เดือน แลวรายงานผูอํานวยการ เพื่อทราบและพิจารณา
๓. ทําหนาที่เปนคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฝายกิจการนักเรียน
๔. ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของงานตาง ๆ ที่สังกัดฝายกิจการนักเรียน
๕. ปฏิบัติตามแผนงานโครงการของฝายกิจการนักเรียน และตามนโยบายของโรงเรียน
๖. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. นิเทศติดตามผลการดําเนินงานฝายกิจการนักเรียน
๘. แกไขปญหาหรือใหคําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๑ งานสํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน
๑.นางกรรณิการ เอี้ยงลักขะ
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. รับปดชอบงานสารบรรณกลุม บริหารกิจการนักเรียน
๒. เก็บรวบรวมขอมูล เอกสารของกลุม บริหารกิจการนักเรียน
๓. รับผิดชอบดูแล ใหบริการเอกสารของกลุม บริหารกิจการนักเรียน
๔. ควบคุมดูแล บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑของกลุม บริหารกิจการนักเรียน

๒๓
๕. จัดทําแผนงาน/โครงการวัสดุ ครุภัณฑของฝายบริหารกิจการนักเรียน

๕.๒ งานระดับชั้น
๑.นางกรรณิการ เอี้ยงลักขะ
หัวหนางาน
๒.นายเพิ่มสิน สกุลธรรม
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน / โครงการงานระดับชั้น
๒. ออกใบรับรองความประพฤตินักเรียน
๓. ติดตามกํากับดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
๔. ประสานงานกับผูเ กี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียน
๕. จัดประชุมครูทปี่ รึกษาและครูผสู อนในระดับชั้นเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๖. รวมมือกับครูทปี่ รึกษาในการกํากับ ดูแลระเบียบวินัย การแตงกาย การมาโรงเรียน และ
การกลับบานของนักเรียน ตลอดจนหาทางปองกันและแกไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไมเหมาะสม
๗. จัดประชุมกลุม เพือ่ ปรึกษาหารือรายบุคคล
๘. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในโอกาสตอไป
๙.บันทึกหลักฐานการปฏิบัตงิ านและจัดทํารายงาน ประเมินผลสงคณะกรรมการฝายสถิติเพื่อ
รายงานผูอ ํานวยการโรงเรียนตอไป
๑๐. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ที่ไดรบั มอบหมาย
๕.๓ งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๑. นายนุกูล โคมทอง
หัวหนางาน
๒. นางปรียนันท ดวงแกว
กรรมการ
๓. นางวิภาวดี มุงเกิด
กรรมการ
๔. นางสาวจิตรตา หลาษา
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒. ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดูแลชวยเหลือนักเรียนทีม่ ีปญ
 หายาเสพติดใน
โรงเรียน
๓. ประสานงานกับทุกฝายทีเ่ กี่ยวของทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อชวยกันปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
๔. ตรวจสอบ บําบัด ติดตาม เยียวยาและฟนฟู นักเรียนที่ตดิ ยาเสพติด
๕. สรุปผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รายงานใหฝายบริหาร
กิจการนักเรียน เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
๖. รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จัดทําเอกสารตางๆ พรอมทัง้ จัดเก็บขอมูล
เอกสารในการดําเนินงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE
๗. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูเ ขารวมชมรม TO BE NUMBER ONE

๒๔
๘. จัดใหมีกจิ กรรมตางๆ ทีส่ นองตอความตองการของบุคลากรและสังคมตามยุทธศาสตรของ
โรงเรียน
๙. ดูแลเรือ่ งการเงินในการจัดกิจกรรมตางๆ
๑๐. สอดสองดูแลเพื่อกลุมเสี่ยงใหหางไกลยาเสพติด สังเกตการณที่มีพฤติกรรมนาสงสัยตอการ
ติดสิ่งเสพติด รับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับปญหาสิ่งเสพติด
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕.๔ งานทุนการศึกษา
๑.นางปรียนันท ดวงแกว
หัวหนางาน
๒.นางสาวสุนันต รุง ภูเขียว
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน / แตงตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
๒. ปฏิบัติงานซึง่ มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทุนการศึกษาทุกประเภท
๓. พิจารณาคัดเลิกนักเรียนที่ขอกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๔. ใหการสนับสนุนการบริหารงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๕. กํากับติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิดเพื่อใหการบริหารเปนไปตามกฎระเบียบที่วางไว
๖. ปฏิบัติงานอื่นทีเ่ กี่ยวของกับการคัดเลือกผูขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยมื เพือ่ การศึกษา
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๕ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑.นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษี
หัวหนางาน
๒.นายวสันต เมิกขวง
กรรมการ
๓.นายธานินทร บํารุงภักดี
กรรมการ
๔.นางสาวสุนันต รุง ภูเขียว
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๒. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๓. เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔. ประสานงานระหวางคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมทํา) คณะกรรมการประเมินผล (ทีมประเมิน)
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๕. จัดเอกสาร เตรียมเครื่องมือใชในการดําเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารในดานตางๆ
แกบุคลากร
๖. นิเทศ ติดตามผลการกํากับดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทัง้ ระบบ
๗. รายงานสรุปผลการดําเนินงานใหฝายบริหารกิจการนักเรียนทราบ เพื่อเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

๒๕
๕.๖ งานตรวจสอบติดตามแกไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
๑.นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะ
หัวหนางาน
๒.นายจํารอง แดงเหลือง
กรรมการ
มีหนาที่
๑. กํากับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
๒. ตรวจสอบการแตงกายและพฤติกรรมนักเรียน
๓. วากลาวตักเตือน ลงโทษ ประสานงานผูป กครอง เพื่อปรับปรุงแกไขพฤติกรรมไมพงึ ประสงค
ของนักเรียน
๔. ใหคําปรึกษาฝายบริหารกิจการนักเรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย๒๕

๕.๗ งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๑.นางกรรณิการ เอี้ยงลักขะ
หัวหนางาน
๒.นางจินตนา หัสดร
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
๒. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
๓. ประสานงานกับวัดตางๆ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝกอบรมดานศีลธรรม จริยธรรม
แกนักเรียน
๔. จัดกิจกรรมยกยอง / ประกาศเกียรติคุณใหกําลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเปนแบบอยางที่ดกี ับ
นักเรียน
๕. จัดกิจกรรมทีส่ งเสริมความเปนผูนํา และผูตามที่ดีใหกบั นักเรียน
๖. จัดใหนักเรียนไดฝก ปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ
๑ ครั้ง รวมทั้งวันสําคัญทางศาสนา
๗. จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
๘. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
๙. ประเมินผลกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม จากพฤติกรรมนักเรียน
๑๐. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานใหฝายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๘ งานรักษาความปลอดภัย
๑.นายนุกูล โคมทอง
๒.นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
๓.นายเพิ่มสิน สกุลธรรม
๔.นายมานะ เมฆศรี
๕.นายวสันต เมิกขวง
๖.นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะ
๗.นายมกรธวัช สุริยะกาญจน

หัวหนางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๖

๘.นายจํารอง แดงเหลือง
๙.นายธานินทร บํารุงภักดี
๑๐.นายนิกร คําแสนกุล
๑๑.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
๑๒.นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษี
๑๓.นางสาวมัณทนา ผาใต
๑๔.นางสาวจิตรตา หลาษา
๑๕.นางสาวสุนันต รุงภูเขียว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน/โครงการงานรักษาความปลอดภัย
๒. ดูแลความเปนเรียบรอยของรถรับสงนักเรียน
๓. ควบคุมการใชพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
๔. ดูแลพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนดานความปลอดภัย
๕. ใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย
๖.ดําเนินงานกํากับติดตามการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุม ครองเด็ก โดยแตง ตั้ง
คณะทํางานโรงเรียนคุมครองเด็ก ใหความสําคัญในการดําเนินโครงการ และมีบทบาทในการรวมคิด
รวมวางแผน ใหขอ คิดเห็น ดําเนินตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุม ครองเด็กอยางตอเนื่อง และมี
การประเมินการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุม ครองเด็ก โดยผูบ ริห าร คณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาตามแบบการประเมิ นตนเอง และเข า รว มประชุ ม สั ม มนา อบรม
ตามโครงการการดําเนินงานโรงเรียนคุมครองเด็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กในแตละป
๗. รายงานผลการดําเนินงานใหฝายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๙ งานสงเสริมประชาธิปไตย
๑.นางกรรณิการ เอี้ยงลักขะ
หัวหนางาน
๒.นายคุณาวุฒิ สิงหทอง
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนงาน / โครงการงานสงเสริมประชาธิปไตย
๒. ใหความรูในเรือ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๓. จัดใหมีการเลือกตัง้ ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
๔. เปนทีป่ รึกษาคณะกรรมการนักเรียน
๕. ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๒๗

๕.๑๐ งานประเมินผล
๑.นางกรรณิการ เอี้ยงลักขะ
หัวหนางาน
มีหนาที่
๑. ออกแบบการติดตามประเมินผลงานฝายบริหารกิจการนักเรียน
๒. ติดตาม / ประเมินการปฏิบัติงานของฝายบริหารกิจการนักเรียน
๓. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของฝายบริหารกิจการนักเรียน
๔. รายงานการประเมินใหฝายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอใหขาราชการที่ไดรบั แตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดผลดีตอโรงเรียนและ
ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นายธวัชชัย โสมาสวน
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

