
 
คําสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาท่ี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

..................................................... 

ดวยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ไดแบงโครงสรางการบริหารงานภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรา ๓๔(๒) 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๓๔ (๒) วรรคสามและวรรคสี่ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัด

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานเรือ่ง การกระจายอํานาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๕ และขอ ๖ จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารงานโรงเรยีน 

นายอดิเรก  รัตนธัญญา  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายปรีชา  สนแจง   กรรมการท่ีปรึกษา 

นายสุทธิ  ภบิาลแทน  กรรมการท่ีปรึกษา 

นายรังษี  ยังพะกูล   กรรมการท่ีปรึกษา 

นายประเสริฐ ตันสกุล   กรรมการท่ีปรึกษา 

ดร.สนั่น  บุญเลิศ   กรรมการท่ีปรึกษา 

นางกาญจนา  หงษวิไล   กรรมการท่ีปรึกษา 

หนาท่ี ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และอํานวยการใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

  

คณะกรรมการบริหารงานโรงเรยีนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

๑. นางอดิสา  วัชรอําไพวัณย   ประธานกรรมการ 

๒. นางเพ็ญศิริ  บุณยเกตุ   รองประธาน 

๓. นางรุงทิพย  ศรีปราโมช   รองประธาน 

๔. นายบุญทวี  นรโคตร    กรรมการ 

๕. นายชัยยะ  พันธมุข    กรรมการ 

๖. นายณัฐพงศ  แสงสิริไพศาล   กรรมการ 

๗. วาท่ี ร.ต. ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   กรรมการ 

/๘. นางนภัส... 
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๘. นางนภัส  นรโคตร    กรรมการ 

๙. นางมณีรัตน  ประสมสินธิ์   กรรมการ 

๑๐. นางอมรรัตน ชางสลัก    กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวทิพวรรณ จันทรโม    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  

๑. ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และอํานวยการใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. เปนผูรวมพิจารณา  กําหนดแนวปฏิบัติ  เสนอขอมูลในการพิจารณาการตัดสินใจ 

๓. ชวยสรางภาพพจน  แกไขปญหา  สรางความเขาใจกับบุคลากรตางๆในสถานศึกษา  ชุมชน และบุคคลอ่ืน 

๔. นําแนวคิดขอเสนอแนะหรือความเห็นชอบอ่ืนๆของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานหรือ

องคกรท่ีเก่ียวของมาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีรับมอบหมาย   

 

๑. กลุมบริหารวิชาการ 

 

  นางเพ็ญศิริ  บุณยเกตุ  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

หนาท่ี 

 ๑. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาและดําเนินการเก่ียวกับ 

           การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 ๒. วางแผนงานดานวิชาการ งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน 

           ดานวิชาการของสถานศึกษา 

 ๓. วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา นิเทศการศึกษา แนะแนว พัฒนาและสงเสรมิใหมี 

           แหลงเรียนรู และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา 

 ๔. สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ 

           สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ประสานความรวมมือในการ   

           พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีรับมอบหมาย จากผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

๑.๑ คณะกรรมการบริหาร กลุมบริหารวิชาการ 

 ๑. นางเพ็ญศิริ  บุณยเกตุ   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางรุงทิพย  ศรีปราโมช   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางมณีรัตน  ประสมสินธ   กรรมการ 

๔. นางอมรรัตน  ชางสลัก    กรรมการ 

 ๕. นางสาวจิรภา  สองเมืองสขุ   กรรมการ 

/๖. นางสาว. 
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๖. นางสาวชุติมา  มากคงแกว   กรรมการ 

 ๗. นางสาวณัฐวราพร รัตนโสภณวิศิษฎ   กรรมการ 

 ๘. นางสาวไพจิตร คลศิลป    กรรมการ 

 ๙. นายณัฐพงศ   แสงสิริไพศาล   กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   กรรมการ 

 ๑๑. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวนพรัตน ธิสานนท   กรรมการ 

 ๑๓. นางสุกัญญา  บูรณเกียรติศักดิ์   กรรมการ 

 ๑๔. นางธิญดา  พุทธจิราวัล   กรรมการ 

 ๑๕. นางสาวปาริชาติ บัวเฉย    กรรมการ 

 ๑๖. นางสาวพิรงรอง บุญจักษุ    กรรมการ 

 ๑๗. นางสาวบังอร สาระวรรณ   กรรมการ 

 ๑๘. นางสาวธริสา ไผสนจําลองศรี   กรรมการ 

 ๑๙. นายประพันธ    ขจัดภัย              กรรมการ 

 ๒๐. นางสาวเบญจวรรณ ศิริชัยอินทร   กรรมการ   

 ๒๑. นายยงยุทธ  จนัทิมา    กรรมการ 

 ๒๒. นางสาวจิราพร มรกฎเขียว   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๓. นางสาวณัฐกา อุปกลิ่น    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. มีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป และพิจารณางบประมาณประจําปของกลุม   

บริหารวิชาการ 

 ๒. รวมประชุม ใหขอมูล ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน 

 ๓. รวมจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

           ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และชุมชน 

 ๔. วางแผน พัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํากิจกรรมทางวิชาการ การจัดอัตรากําลังครูตามความเหมาะสม 

 ๕. นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสวนท่ีเปนวิชาการ  

          และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 นางรุงทิพย  ศรีปราโมช  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  

หนาท่ี 

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารวิชาการในกรณีท่ีรองผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติ    

          หนาท่ีได 

/๒. ดูแล... 
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 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานวิชาการ เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษาดานวิชาการ เปนกรรมการบริหารโรงเรียน  

          และรองประธานคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแลงานสํานักงาน งานทะเบียนนักเรียน งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 

          ผลการเรียนรู งานรับนักเรียน งานพัฒนาระบบและเครือขายสารสนเทศกลุมงานบริหารวิชาการ และงาน 

          กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 

  นางมณีรัตน  ประสมสินธ   หัวหนากลุมบริหารวิชาการและทะเบียน 

หนาท่ี 

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและทะเบียน ในกรณีท่ีผูชวยรองผูอํานวยการไม 

  สามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานวิชาการ เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษาดานวิชาการ และเปนกรรมการบริหารโรงเรียน  

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแลงานสํานักงาน งานทะเบียนนักเรียน งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 

          ผลการเรียนรู งานรับนักเรียน งานพัฒนาระบบและเครือขายสารสนเทศกลุมงานบริหารวิชาการ และงาน 

          กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและทะเบยีน 

 

๑.๒ งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ  

 ๑. นางสาวจิราพร มรกฎเขียว   หัวหนา 

 ๒. นางสาวณัฐกา  อุปกลิ่น    ผูชวย 

 ๓. นางสาวนงนุช  ราชภักดี    ผูชวย 

 ๔. นางสาวปทุมพร ไชยสขุ    ผูชวย 

 ๕. นายปยะพงษ  โสภาคํา    ผูชวย  

 ๖. นางสีนวน  ปดตาทะเนาว   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. รับผิดชอบงานสารบรรณของฝายวิชาการ 

 ๒. รับ-สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดเก็บหนังสือราชการ 

 ๓. เขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร กลุมบริหารวิชาการ 

 ๔. ประสานงานกับฝาย กลุมสาระการเรียนรู งานตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ดานการตรวจสอบ ติดตาม  

          ประเมิน และรายงาน เพ่ือใหงานของกลุมบริหารวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๕. ติดตาม รายงาน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารวิชาการ 

 ๖. ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอกับกลุมบริหารวิชาการ 

 

/๗. ติดตาม... 
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 ๗. ติดตามสมุดบันทึกการสอนรายวัน เพ่ือแจงปญหาการไมเขาสอนไปยังกลุมสาระการเรียนรูและเพ่ือรายงานไป 

          ยังผูชวยรองผูอํานวยการและรองผูอํานวยการตามลําดับ 

 ๘. ดูแลรับผิดชอบการบริหารงบประมาณและงานพัสดุของกลุมบริหารวิชาการ 

 ๙. จัดทําบอรดประชาสัมพันธงานของกลุมบริหารวิชาการ 

 ๑๐. ควบคุม ตรวจสอบ การโรเนียวเอกสาร ถายเอกสาร ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในการบํารุงรักษา 

            เครื่องผลิตเอกสาร 

 ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๓ งานทะเบียนนกัเรยีน 

 ๑. นางมณีรัตน  ประสมสินธ   นายทะเบียนโรงเรียน 

 ๒. นายยงยุทธ  จนัทิมา    รองหัวหนา 

 ๓. นางสาวศิริขวัญ สทีา    ผูชวย 

 ๔. นายนัฐพล  อนวิเศษ    ผูชวย 

 ๕. นางธิญดา  พุทธจิราวัล   ผูชวย 

 ๖. นางสาวซารีฝะฮ เหล็มนุย    ผูชวย 

 ๗. นางสาวชุติมา  มากคงแกว   ผูชวย 

 ๘. นางสาวจุฑารัตน คําเจริญ    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. เปนคณะกรรมการบริหารกลุมบริหารวิชาการ เปนท่ีปรึกษาดานงานทะเบียนวัดผลและงานวิชาการ 

 ๒. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน 

 ๓. จัดทําแผนการบริหารงานทะเบียน และดําเนินการบริหารอยางถูกตอง รวดเร็ว ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

 ๔. ติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานทะเบียน พรอมท้ังแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหถูกตองตามระเบียบ 

 ๕. ดําเนินการใหความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนท่ีจบการศึกษา 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๔ งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู 

 ๑. นางสาวลัดดาพร มหาโชคลาภ   ท่ีปรึกษา 

 ๒. นางสาวจิรภา  สองเมืองสขุ   หัวหนา 

 ๓. นายยงยุทธ  จนัทิมา    รองหัวหนา 

 ๔. นางสาวศิริขวัญ สทีา    ผูชวย 

 ๕. นายนัฐพล  อนวิเศษ    ผูชวย 

๖. นางธิญดา  พุทธจิราวัล   ผูชวย 

 ๗. นางสาวจุฑารัตน คําเจริญ    ผูชวย 

/๘. นางสาว... 

 



~ ๖ ~ 
 

 ๘. นางสาวชุติมา  มากคงแกว   ผูชวย 

 ๙. นางสาวซารีฝะฮ เหล็มนุย    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําแผนงาน โครงการและปฏิทินงานวัดผลใหมีลําดับข้ันตอนชัดเจน แจงผูเก่ียวของปฏิบัติ 

 ๒. ดําเนินงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานวัดผล 

 ๓. กํากับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอนให 

          ถูกตอง เปนปจจุบันตามเวลาท่ีกําหนด วิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

          ผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย 

 ๔. ดําเนินการวัดผลการเรียน สอบแกตัว เรียนซํ้า เปลี่ยนวิชา ตลอดจนออกคําสั่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการวัดประเมินผล 

 ๕. ติดตาม  ควบคุม การดําเนินงานวัดผลพรอมทั้งประสานขอมูลดานวิชาการกับหัวหนาระดับและครูผู สอน       

ในระดับชั้น เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในดานผลการเรียน 

 ๖. ติดตาม ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงาน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบแนว 

          ปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๗. ประเมินและรายงานผลขอมูลการปฏิบัติงานของครูและงานในฝายตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๕ งานรับนักเรียน 

 ๑. นางสาวณัฐกา  อุปกลิ่น    หัวหนา 

 ๒. นางสาวจิราพร   มรกฎเขียว   ผูชวย 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนงานการรับนักเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการรับนักเรียน และสํานักงาน 

          เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

 ๒. ดําเนินการตามแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา 

 ๓. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๖ งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 ๑. นายยงยุทธ  จนัทิมา    หัวหนา   

 ๒. นางสาวจุฑารัตน คําเจริญ    ผูชวย 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําแผนงานและโครงการงานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 ๒. จัดระบบฐานขอมูล เว็บไซตของงานทะเบียนวัดผล 

 ๓. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย       /๑.๗ งาน... 

 



~ ๗ ~ 
 

๑.๗ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๑. นายประพันธ  ขจัดภัย    หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๒. นายบุญทวี  นรโคตร    ผูชวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.๑ 

 ๓. นายชัยยะ  พันธมุข    ผูชวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.๒

 ๔. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   ผูชวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.๓ 

 ๕. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   ผูชวย กิจกรรมยุวกาชาด  

 ๖. นายวรวิทย  ประทีป ณ ถลาง   ผูชวย กิจกรรมชุมนุม 

 ๗. นางสาวนูรมา  บือราเฮง   ผูชวย กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

 ๘. วาท่ี ร.ต.โชคชัย บุญญะสุต   ผูชวย กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

หนาท่ี 

 ๑. วางแผนเปดวิชาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือสนองนโยบายของโรงเรียนและความตองการ ศักยภาพ  

          ความถนัด ความสามารถของผูเรียนรวมกับงานวิชาการ 

 ๒. บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารใหเปนไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนของสถานศึกษา 

 ๓. กํากับ ติดตามการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการกิจกรรมใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

          ทุกภาคเรียน 

 ๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 นางเพ็ญศิริ  บุณยเกตุ   ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

หนาท่ี 

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารวิชาการในกรณีท่ีรองผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติ 

          หนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานวิชาการ เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษาดานวิชาการเปนกรรมการบริหารโรงเรียน  

          และประธานคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแลงานประสาน สงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว ชุมชน  

          องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษางานหลักสูตรสถานศึกษา งานวิจัยคุณภาพการศึกษา  

          งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู งานนเิทศการศึกษา  

          งานแนะแนวการศึกษา , งานจัดการเรียนรวมและเรียนรวม งานศูนยคอมพิวเตอร และงานศูนยพัฒนาคุณภาพ 

          วิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สพม. ๒ งานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการศึกษา งานพัฒนา สงเสริมชุมชน 

     แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

/นางอมรรัตน... 

 



~ ๘ ~ 
 

  นางอมรรัตน  ชางสลัก  หัวหนากลุมบริหารวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

หนาท่ี 

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ในกรณีท่ีผูชวย 

  รองผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานวิชาการ เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษา ดานวิชาการ และเปนกรรมการบริหารโรงเรียน  

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแลงานประสาน สงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว ชุมชน  

          องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษางานหลักสูตรสถานศึกษา งานวิจัยคุณภาพ การศึกษา  

          งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู งานนิเทศการศึกษา  

          งานแนะแนวการศึกษา , งานจัดการเรียนรวมและเรียนรวม งานศูนยคอมพิวเตอร และงานศูนยพัฒนาคุณภาพ 

          วิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สพม. ๒ งานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการศึกษา งานพัฒนา สงเสริมชุมชน 

     แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและการสงเสริมคุณภาพ 

  การศึกษา 

 

๑.๘ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    

 ๑. นางอมรรัตน  ชางสลัก    หัวหนา 

 ๒. นางสาวชุติมา  มากคงแกว   ผูชวย 

 ๓. นางสาวณัฐวราพร รัตนโสภณวิศิษฎ   ผูชวย 

 ๔. นางสาวไพจิตร คลศิลป    ผูชวย  

 ๕. นายณัฐพงศ   แสงสิริไพศาล   ผูชวย 

 ๖. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   ผูชวย 

 ๗. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   ผูชวย 

 ๘. นางสาวนพรัตน ธิสานนท   ผูชวย 

 ๙. นางสุกัญญา  บูรณเกียรติศักดิ์   ผูชวย 

 ๑๐. นางสาวนงนุช ราชภักดี    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําหลักสูตร คูมือการใชหลักสูตร คูมือการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเปนรูปเลม โดยประสาน 

          และแจกใหทุกฝายท่ีเก่ียวของรวมท้ังชี้แจงการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. กํากับ ควบคุมการเปดวิชาเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมาย 

          ของหลักสูตร โดยยึดความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓. ประสานการดําเนินการจัดตารางสอนในแตละปการศึกษา 

 ๔. วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ 

           ความตองการของผูเรียน ทุก ๓ ป 

/๕. จัดประชุม... 

 



~ ๙ ~ 
 

 ๕. จัดประชุม สัมมนา รวบรวมปญหา และวิธีการแกไขปญหา ในการนําหลักสูตรไปใช ใหบรรลุเปาหมาย ทุกสิ้นป 

          การศึกษา 

 ๖. นิเทศ ติดตาม การนําหลักสูตรไปใชของทุกกลุมสาระการเรียนรู สรุปและรวบรวมปญหาตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๙ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 ๑. นางสาวชุติมา  มากคงแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 ๒. นางสาวณัฐวราพร รัตนโสภณวิศิษฎ   หวัหนากลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 

 ๓. นางสาวไพจติร คลศิลป    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 ๔. นายณัฐพงศ   แสงสิริไพศาล   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 

        ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษา 

 ๖. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

 ๗. นางสาวนพรัตน ธิสานนท   หวัหนากลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 

        และเทคโนโลยี 

 ๘. นางสุกัญญา  บูรณเกียรติศักดิ์   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําโครงสรางการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

 ๒. จัดทําแผนงาน โครงการ และขอมูลสารสนเทศของกลุมสาระการเรียนรู 

 ๓. ดูแลรับผิดชอบและพัฒนางานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรู 

 ๔. ปฏิบัติการสอนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ อยางนอย ๑๒ คาบ/สัปดาห 

 ๕. สงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อนวัตกรรมตามสาระการเรียนรู 

 ๖. ควบคุม ดูแล การจัดการเรียนการสอน ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ ใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 

 ๗. ใหคําแนะนํา ปรึกษา นิเทศการสอน แกครูในกลุมสาระการเรียนรู 

 ๘. จัดประชุมครูในกลุมสาระการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๙. กํากับ ดูแลการวัดและประเมินผลของครูในกลุมสาระการเรียนรู ใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 

 ๑๐. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ ภายในกลุมสาระการเรียนรู 

 ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๑๐ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

 ๑. นางธิญดา  พุทธจิราวัล   หัวหนา 

 ๒. นางสาวทวีวรรณ จินดาวัฒน   ผูชวย  

 ๓. นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง    ผูชวยและเลขานุการ  

/หนาท่ี... 

 



~ ๑๐ ~ 
 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําแผนงานและโครงการสนับสนุนและสงเสริมใหครูวิเคราะห วิจัย พัฒนาคุณภาพการเรียนรูในกลุมสาระ 

          การเรียนรู 

 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยกลุมสาระการเรียนรู 

๓. การศึกษาคนควา และทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางนอยปละ ๑  เรื่อง 

 ๔. วิเคราะหสภาพปญหาท่ีตองการพัฒนาและแกปญหา 

 ๕. จัดอบรมใหความรู เรื่องงานวิจัยการศึกษาแกครูและสงเสริมใหครูทําวิจัย  

 ๖. ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญวิทยากรใหความรู ขอเสนอแนะ ปรับปรุงวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

๗. การสงเสริมและสนับสนุนใหครูทํางานวิจัยทางการศึกษา (ท้ังเปนทีมและรายบุคคล) 

๘. ดําเนินการเผยแพรเอกสารความรูเก่ียวกับงานวิจัยแกครู องคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของและสถาบันอ่ืน 

๙. อํานวยการ  ประสานการเก็บขอมูลงานวิจัยจากบุคคลและองคกรภายนอก 

๑๐. การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา และการนําผลไปวางแผนการพัฒนาในปตอไป 

๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๑๑ งานพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 

 ๑. นางสาวปาริชาติ บัวเฉย    หัวหนา 

 ๒. นางสาวพรนภิส ตุมประโคน   ผูชวย 

 ๓. วาท่ีร.ต.ธัชชัย  ขจรนันทชัย   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. บริหารกิจการภายในหองสมุด 

 ๒. จัดซ้ือหรือจัดจาง วัสดุและครุภัณฑ ตรวจสอบ วิเคราะหทรัพยากรภายในหองสมุดและเบิก-จายพัสดุของหองสมุด 

 ๓. ปฏิบัติงานดานบริการข้ันพ้ืนฐาน เชน การยืมคืน จองหนังสือ ระบบการจัดเก็บหนังสือและวารสารบนชั้นบริการ 

 ๔. สรุปรายงานสถิติการใชบริการของหองสมุดประจําเดือน 

 ๕. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานภายในและภายนอกหองสมุด 

 ๖. จัดบรรยากาศหองสมุดใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ๗. ตรวจสอบการทําบรรณานุกรม (รายชื่อหนังสือใหม) ตรวจสอบและลงทะเบียน วารสาร หนังสือพิมพ  

          จุลสารบริจาคทุกชนิด 

 ๘. เตรียมสิ่งพิมพกอนออกใหบริการ เชน ประทับตราหนังสือ ติดสันหนังสือ ติดซองบัตร หนังสือ ดูแล 

          และซอมแซมสิ่งพิมพตางๆ 

 ๙. กํากับ ดูแลและใหบริการสืบคนอินเตอรเน็ตบริการหนังสือจอง หนังสืออางอิง สําหรับครูและนักเรียน 

 ๑๐. ประเมินผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/๑.๑๒ งาน... 

 



~ ๑๑ ~ 
 

๑.๑๒ งานนิเทศการศึกษา 

 ๑. นางเพ็ญศิริ  บุณยเกตุ   หัวหนา 

 ๒. นายวรวิทย  ประทีป ณ ถลาง   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศภายในเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

 ๒. การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ ตามลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียน 

 ๓. การดําเนินงานนิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพ่ือใหไดตามความตองการหรือเปาหมายท่ีวางไว 

 ๔. สรุปผลการนิเทศภายในและประเมินผลการนิเทศตอรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและ ผูอํานวยการ 

          สถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๑๓ งานแนะแนวการศึกษา 

 ๑. นางสาวเบญจวรรณ ศิริชัยอินทร   หัวหนา 

 ๒. นายจักรี  ทุมเกิด    ผูชวย 

 ๓. นางสาวพิรงรอง บุญจักษุ    ผูชวย 

 ๔. นางบุศรินทร  ศรีรีรัตน    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษาและดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด 

 ๒. ใหบรกิารแนะแนว ๕ บรกิารหลกั โดยใหครอบคลมุขอบขายการแนะแนวท้ัง ๓ ดานคือ ดานการศึกษา ดานอาชีพ   

          และดานสวนตัวและสังคม 

 ๓. ประสานงานและดําเนินงานรวมกับงานวิชาการ และงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในการแกไขปญหา

สงเสริมและพัฒนานักเรียนในเรื่องการเรียนและแกปญหาพฤติกรรมของนักเรียน 

 ๔. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการใหบริการแนะแนว ๕ บริการหลักและรายงานผลการดําเนินงานตอผูอํานวยการ 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๑๔ งานประสาน สงเสรมิ และสนบัสนนุงานวิชาการแกครอบครวั ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน 

        ท่ีจัดการศึกษา 

 ๑. นางเพ็ญศิริ  บุณยเกตุ   หัวหนา 

 ๒. นายประพันธ  ขจัดภัย    ผูชวย 

 ๓. นางสาวจุฑารัตน คําเจริญ    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. ศึกษาและสํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 

 ๒. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ และสงเสริมใหองคกรและชุมชน เขามามี 

  สวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา              /๓.ประสาน... 

 



~ ๑๒ ~ 
 

 ๓. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือสงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความสามารถพิเศษดานตาง ๆ 

 ๔. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศของนักเรียน 

 ๕. ดูแลฝกสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ 

 ๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑.๑๕ งานศูนยคอมพิวเตอร 

 ๑. นางสาวนพรัตน ธิสานนท   หัวหนา 

 ๒. นางมณีรัตน  ประสมสินธ   ผูชวย 

 ๓. นางนภัส  นรโคตร    ผูชวย 

 ๔. นางสาวบังอร  สาระวรรณ   ผูชวย 

 ๕. นางสาวจุฑารัตน คําเจริญ    ผูชวย 

 ๖. นายไพศาล  ผกัไหม    ผูชวย 

๗. นางสาวประภาสินี นิรมลพิศาล   ผูชวย 

 ๘. นางสาวอนุตรา เพ็ชรแอน   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 

 ๒. ดําเนินงานจัดการศูนยคอมพิวเตอรดานการจัดซ้ือ การซอมบํารุง และพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของโรงเรียน 

          ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 ๓. เผยแพรความรูดานคอมพิวเตอรแกบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

 ๔. จัดบุคลากรรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาท่ีงานคอมพิวเตอร ท้ังการเรียนการสอนและการบริการ 

 ๕. จัดทําบัญชีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ของศูนยคอมพิวเตอร 

 ๖. นิเทศ กํากับ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

 ๗. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑.๑๖ งานศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สพม. ๒ 

 ๑. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   หัวหนา 

 ๒. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   รองหัวหนา 

 ๓. นายกุลดนัย  ทวมสขุ    ผูชวย 

 ๔. นายธนาพิพัฒน สิงหเฉลิม   ผูชวย 

 ๕. นายณัฐนันท  เสือแกวนอย   ผูชวย 

 ๖. นางสาวสุภาพร แซเต็ง    ผูชวย 

 ๗. นางสาววรรณทณี บุตรอินทร   ผูชวย 

/๘. นางสาว... 

 



~ ๑๓ ~ 
 

 ๘. นางสาวพรกมล กาญจนศรี   ผูชวย 

 ๙. นางสาววณิชชา สขุศิริ    ผูชวย 

 ๑๐. นายธรรมรงค เอียดรอด   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. ดําเนินการบริหารศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สพม. ๒ 

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๑๗ งานการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 

 ๑. นางสาวพิรงรอง บุญจักษุ    หัวหนา 

๒. นางสาวเบญจวรรณ ศิริชัยอินทร   ผูชวย 

 ๓. นายจักรี  ทุมเกิด    ผูชวย 

๔. นางบุศรินทร  ศรีรีรัตน    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนงาน โครงการ และดําเนินการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 

 ๒. ประสานงานกับสหวิชาชีพในการสงเสริม พัฒนา นักเรียนเรียนรวมและเรียนรวม กับครูและผูปกครอง 

 ๓. ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการจัดการเรียนรวมและเรียนรวมรายงานการปฏิบัติงาน 

ตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑.๑๘ งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 ๑. นางสาวบังอร  สาระวรรณ   หัวหนา 

๒. นางสาวนพรัตน ธิสานนท   ผูชวย 

 ๓. นางสาวจุฑารัตน คําเจริญ    ผูชวย 

 ๔. นางสาวอนุตรา เพ็ชรแอน   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. วางแผนการดําเนินการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 ๒. จัดอบรมพัฒนานักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 ๓. จัดทํา  ดูแลระบบเว็ปไซดของสถานศึกษา 

 ๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/๑.๑๙ งานพัฒนา... 

 



~ ๑๔ ~ 
 

๑.๑๙ งานพัฒนา และสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)สูสถานศึกษา 

 ๑. นางสาวธริสา  ไผสนจําลองศรี   หัวหนา 

 ๒. นางสาวสิวารี  แสงเย็นพันธ   ผูชวย 

๓. นางบุศรินทร  ศรีรีรัตน    ผูชวย 

๔. นางสาวพรรณทิพา สิทธิ    ผูชวย 

๕. นายปกรณกฤษฏ ปะกิลาเค   ผูชวย 

๖. นางธิญดา  พุทธจิราวัล   ผูชวย 

๘. นางสาวอนุตรา เพ็ชรแอน   ผูชวย 

๙. นางสาวกาญจนัญถ ไตรถาวร   ผูชวย 

๑๐. นางสาวฉมานนัท ไพรหลวง   ผูชวย 

๑๑. นางสาวสุภาพร แซเต็ง    ผูชวย 

๑๒. นางสาวนูรมา บือราเฮง   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. วางแผน/ออกแบบการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)สูสถานศึกษา 

๒. เสนอโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 

๓. กําหนดปฏิทินงานในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 

๔. สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชกระบวนการ

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)สูการปฏิบัติในหองเรียนและสถานศึกษา 

๕. สงเสริม  สนับสนุนการบันทึกขอมูลใน Logbookของครู 

๖. นิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. กลุมบริหารงบประมาณ 

 

 นายณัฐพงศ  แสงสิริไพศาล  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

หนาท่ี   

 ๑. จัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ จัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับจัดสรรรายงานผล 

  การเบิกจายงบประมาณ 

 ๒. จัดทําบัญชีการเงิน รายงานทางการเงินและงบการเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน ตรวจสอบ  

  ติดตามและรายงานการใชงบประมาณรวมท้ัง ผลผลิตจากงบประมาณ 

 ๓. การวางแผนพัสดุ กําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงิน 

  งบประมาณ พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทํา จัดหา ควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

 ๔. บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จัดหาผลประโยชนจาก 

  ทรัพยสิน และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา    /๒.๑ คณะ... 



~ ๑๕ ~ 
 

๒.๑ คณะกรรมการบริหารกลุมบริหารงบประมาณ   

 ๑. นางอดิสา  วัชรอําไพวัณย   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายณัฐพงศ  แสงสิริไพศาล   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางนภัส  นรโคตร    กรรมการ 

 ๔. นางพิมพร  ใจเย็น    กรรมการ 

 ๕. นางสาวหนิง  ประจิตร    กรรมการ 

 ๖. นางสาวพิชญา ศิลามอม   กรรมการ 

๗. นายนัฐพล  อนวิเศษ    กรรมการ 

๘. นางสาวทิพฆนทา เงินยวง    กรรมการ 

 ๙. นายจุฑา  สิงหาคํา    กรรมการ 

 ๑๐. นางสาววรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑. นางสาวสกาวเดือน การสรรพ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. มีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป และพิจารณางบประมาณประจําปของกลุม 

  บริหารงบประมาณ 

 ๒. รวมประชุม ใหขอมูลปญหา และแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานกลุมบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

 ๓. มีสวนรวมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณ 

 ๔. จัดทําบัญชีการเงิน รายงานทางการเงินและงบการเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน ตรวจสอบ  

  ติดตามและรายงานการใชงบประมาณรวมท้ัง ผลผลิตจากงบประมาณ 

 ๕. การวางแผนพัสดุ กําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงิน 

  งบประมาณ พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทํา จัดหา ควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

 ๖. บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จัดหาผลประโยชนจาก 

  ทรัพยสิน และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 นางอดิสา    วัชรอําไพวัณย   ผูช วยรองผูอาํนวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 

หนาท่ี 

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงบประมาณในกรณีท่ีรองผูอํานวยการไมสามารถ 

  ปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานกลุมบริหารงบประมาณ เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียนดานงานกลุมบริหารงาน 

  งบประมาณเปนกรรมการบริหารโรงเรียน และประธานคณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแล งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ งานระดมทรัพยากรและ การลงทุน  

เพ่ือการศึกษา งานบริหารการเงิน งานบริหารการบัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรัพย งานตรวจสอบภายใน 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ       /นาง.... 

 



~ ๑๖ ~ 
 

นางนภัส  นรโคตร    หวัหนากลุมบรหิารงบประมาณ 

หนาท่ี 

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูชวยรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงบประมาณในกรณีท่ีผูชวยรองผูอํานวยการ 

  ไมสามารปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานกลุมบริหารงบประมาณ เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษา ดานงานกลุมบริหารงาน 

  งบประมาณ และเปนกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแล งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ งานระดมทรัพยากร และการ 

  ลงทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารการเงิน งานบริหารการบัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรัพย งานตรวจสอบภายใน 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

๒.๒ งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

 ๑. นางอดิสา  วัชรอําไพวัณย   หัวหนา 

 ๒. นางสาวสกาวเดือน การสรรพ   ผูชวย  

๓. นางสาวภาวิไล บุญญสิทธิกุล   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. ประสานงานท้ังภายในและภายนอกกลุมบริหารงบประมาณ 

 ๒. งานเลขานุการกลุมบริหารงานงบประมาณ 

 ๓. สํารวจปญหาความตองการจําเปน อุปสรรค แนวทางปรับปรุง แกไข เพ่ือพัฒนางานกลุมบริหารงบประมาณ 

 ๔.วางแผนเพ่ือพัฒนางานดานงบประมาณใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนเปนสําคัญ 

 ๕. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานฝายการเงิน 

 ๖. รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 

 ๗. รวมวิเคราะหรายจายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ 

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

๒.๓ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 ๑. นางอดิสา  วัชรอําไพวัณย   หัวหนา 

๒. นายณัฐพงศ  แสงสิริไพศาล   ผูชวย 

๓. นางสาววรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน   ผูชวย 

๔. นางสาวจารุวรรณ พุกภัย    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. ศึกษา วิเคราะหกิจกรรมและภาระงานโครงการ กรอบงบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติ 

  ราชการ ๑ ป 

 ๒.  สํารวจขอมูลนักเรียนท่ีมีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา 

 ๓.  ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และศักยภาพทองถ่ิน  /๔. จัดทํา... 

 



~ ๑๗ ~ 
 

 ๔.  จัดทําแนวทางหารายไดและผลประโยชน และจัดทําทะเบียนควบคุม 

 ๕.  จัดทําแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาโดยกําหนดวิธีการ แหลงสนับสนุน เปาหมาย 

   เวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 

 ๖.  วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ๗.  สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการ 

  เรียนการสอน 

 ๘.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๙.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๔ งานบริหารการเงินและการบัญชี 

 ๑. นางนภัส  นรโคตร    หัวหนางานบริหารการเงินและการบัญชี 

 ๒. นางสุกัญญา    บูรณเกียรติศักดิ์   งานบรหิารการเงิน   

 ๓.  นางสาวลดัดา  พวงมณี    งานบรหิารการเงิน 

 ๔. นางสาวจารุวรรณ พุกภัย    งานบรหิารการบญัช ี

 ๕. นางสาววรรณวิจิตร  ชลธารสีหวัฒน   งานบริหารการเงินและงานสวัสดิการ  

 ๖. นางสาวภาวิไล บุญญสิทธิกุล   งานบรหิารการเงินและงานสวัสดิการ 

หนาท่ี 

 ๑.เบิกเงินและจายเงินตามระเบียบ 

 ๒.รับเงินและเก็บรักษาเงิน 

 ๓.นําสงเงิน โอนเงิน กันเงินไวเบิกเหลื่อมปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 ๔.ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 ๕. รับเงินบํารุงการศึกษาและเงินบํารุงสมาคม 

 ๖. รับ-จาย เงินสวัสดิการนักเรียนและครู 

 ๗. รับเงินรายไดอ่ืน ๆ 

 ๘. จัดเก็บเลมใบเสร็จและจายเงินเรียนฟรี ๑๕ ป 

 ๙. นําสงเงินสมทบประกันสังคมแตละเดือนของครูอัตราจาง 

 ๑๐. นําสงภาษีหัก ณ ท่ีจายในแตละเดือน 

 ๑๑. จายเช็คบริษัทรานคา 

 ๑๒. ทํารายการเบิก-จายเงินเดือนครูอัตราจาง 

 ๑๓. ทําขอมูลภาษีแตละเดือน 

 ๑๔. ลงบัญชีเงินสดบัญชีแยกประเภท   

 ๑๕. ทํางบเดือน 

 ๑๖. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

/๑๗. ประเมิน... 

 



~ ๑๘ ~ 
 

 ๑๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๑๘. ดูแลรับผิดชอบเงินสวัสดิการของโรงเรียน 

 ๑๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๕ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 ๑. นางอดิสา    วัชรอําไพวัณย   หัวหนา 

 ๒. นายไพศาล  ผกัไหม    ผูชวย 

 ๓. นางสาวธารทิพย ทองมี    ผูชวย 

 ๔. นางสาวสกาวเดือน การสรรพ   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 

 ๒. จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ  

  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓. จัดทําแผนการใชพัสดุตามกรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

 ๔. จัดทําเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางในกรณีท่ีเปนแบบมาตรฐาน 

 ๕. ตั้งคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไมเปนแบบมาตรฐาน 

 ๖. จัดซ้ือ จัดจาง จัดซอม วัสดุครุภัณฑในหนวยงานตางๆ โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา 

 ๗. ดูแลความเรียบรอยของเอกสารท่ีดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง และทําทะเบียนควบคุม จัดทําบัญชีรายการวัสดุ 

  อุปกรณ วัสดุถาวร วัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 

 ๘. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

 ๙. กําหนดทะเบียนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน 

 ๑๐. ควบคุม บํารุงรักษา จําหนายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ 

 ๑๑. จําหนายวัสดุและครุภัณฑท่ีชํารุดหรือไมใชในราชการ 

 ๑๒. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป 

 ๑๓. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย         

 

๒.๖ งานตรวจสอบภายใน 

 ๑. นางพิมพร    ใจเย็น    หัวหนา 

 ๒. นางสาวทวีวรรณ จินดาวัฒน   ผูชวย 

 ๓. นางวรัญญา  เท่ียงตรง   ผูชวย 

หนาท่ี 

 ๑. วางแผนการตรวจสอบ 

/๒. ดําเนิน... 

 



~ ๑๙ ~ 
 

 ๒. ดําเนินการตรวจสอบบัญชีท้ังเงินงบประมาณ รายไดสถานศึกษา และเงินอ่ืนๆ ใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 

 ๓. ประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง 

 ๔. รายงานการตรวจสอบภายใน 

 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นายณัฐพงศ    แสงสิริไพศาล   ผูช วยรองผูอาํนวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 

หนาท่ี 

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงบประมาณดานงานแผนงานและประกันคุณภาพ  

  ในกรณีท่ีรองผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานดานงานแผนงานและประกันคุณภาพ เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียนดานงานแผนงาน 

  และประกันคุณภาพเปนกรรมการบริหารโรงเรียน และรองประธานคณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแล งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน งานวิเคราะหและจัดทําแผนของ 

  สถานศึกษา งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน งานจัดทําขอตกลงการ 

  ปฏิบัติราชการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานธนาคารโรงเรียน 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

นายณัฐพงศ    แสงสิริไพศาล  หัวหนากลุมนโยบาย แผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

หนาท่ี  

๑. วางแผน กําหนดนโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน และกลุมงานนโยบายฯ 

๒. รอบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของกลุมงานนโยบายฯ 

๓. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในกลุมงานฯ 

๔. จัดทําแผนภูมิการแบงสวนราชการโรงเรียน และกลุมบริหารงาน 

๕. จัดทํามาตรฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พรรณนางาน  ปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน   

๖. พิจารณาเสนอสั่งการและตรวจความถูกตองของหนังสือราชการกอนเสนอรองผูอานวยการกลุมบริหาร

งบประมาณและแผนงานและผูอํานวยการโรงเรียน  

๗. ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศในกลุมงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ใหดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย ถูกตองตาม ระเบียบทางราชการ เปนปจจุบัน และมีประสิทธภิาพ  

๘. ควบคุม ดูแลการเบิกจายเงินพัสดุ และดําเนินงานนโยบาย  แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาใหถูกตอง

ตามระเบียบของทางราชการและเปนปจจุบัน  

๙. กํากับติดตามการเบิกจายเงิน และการดําเนินงานของกลุมบริหารงาน  ๘ กลุมสาระการเรียนรู งานตางๆ ให

เปนไปตามแผนงาน /โครงการ              /๑๐. ติดตาม... 



~ ๒๐ ~ 
 

๑๐. ติดตามการใชงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของกลุมบริหารและกลุมงานตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปของโรงเรียน 

๑๑. นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ เสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๑๒. จัดทําเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานติดตามประเมินผลและรายงานผล  

๑๓. ชวยเหลือ ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  

๑๔. วิเคราะหและสังเคราะห สรุป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป

ของโรงเรียน และสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พรอมท้ังเสนอขอปญหาท่ีอาจทําใหการดําเนินงาน ไม

ประสบผลสําเร็จ เพ่ือใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ  

๑๕. ควบคุม กํากับ ติดตาม วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให

บรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา  การทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report ; 

SSR) รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report ; SAR) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา

และหนวยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๖. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ 

๑๗. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาป 

๑๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

๒.๗ งานวิเคราะหและจัดทําแผนของสถานศึกษา 

 ๑. นายณัฐพงศ    แสงสิริไพศาล   หัวหนา 

 ๒. นางสาวสกาวเดือน การสรรพ   ผูชวย 

 ๓. นายอภิสิทธิ์  บรมวิทย   ผูชวย 

 ๔. นางสาวอําไพ  หงษยนต   ผูชวย 

 ๕. นายนัฐพล  อนวิเศษ    หัวหนา 

๖. นางสาวธารทิพย ทองมี    ผูชวย 

 ๗. นางสาวธริสา   ไผสนจําลองศรี   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. ศึกษา รวบรวมขอมูลสารสนเทศ สภาพปจจุบันและปญหา และความตองการจําเปนของโรงเรียน 

 ๒. จดัทํานโยบายปฏบิตักิาร (Operation-Policy) โดยใหอยูในกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร สํานักงาน 

  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓. จัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษา ระยะ ๓-๕ ป 

 ๔. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  พรรณนางาน และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา 

/๕. ประสาน... 

 



~ ๒๑ ~ 
 

 ๕. ประสานงานและรวบรวมปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารกลุมสาระการเรียนรูงาน เพ่ือจัดทําปฏิทิน    

  ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 ๖. ประสานงานในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานโครงการของโรงเรียนใหเปนไปตาม 

     ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๘ งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 

 ๑. นายณัฐพงศ    แสงสิริไพศาล   หัวหนา 

 ๒. นางสาวอําไพ  หงษยนต   ผูชวย 

 ๓. นางสาวสกาวเดือน การสรรพ   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทํารายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหสอดคลองกับผลผลิตและผลลัพธตามตัวชี้วัด 

  ความสําเร็จของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สาํนกังานคณะกรรมการ 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสาํนกังานรบัรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 ๒. จัดทําขอตั้งงบประมาณของสถานศึกษา 

 ๓. นําเสนอรางงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๔. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดจัดสรร และตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณจากการระดมทรัพยากร 

  ๕. แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานภายในสถานศึกษาทราบ เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๙ งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๑. นางสาวพิชญา ศิลามอม   หัวหนา 

 ๒. นางสาวเวณุกา สิงหแกว    ผูชวย 

 ๓. นางสาวพิชชาภา กลั่นกลิ่น   ผูชวย 

 ๔. นายจุฑา  สิงหาคํา    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. วางระบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ 

 ๒. กําหนดผูรับผิดชอบพรอมเกณฑการประเมิน กําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 ๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

/๔. จัดทํา... 

 



~ ๒๒ ~ 
 

 ๔. จัดทําเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ  

  และกลุมบริหารท่ัวไป 

 ๕. จัดทําแผนดําเนินงานและคูมือปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีวางไว 

 ๖. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน ประเมินทบทวนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 ๗. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) และรายงานประจําป (Annual Report) 

  เสนอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

 ๘. ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 

  การศึกษาภายในของสถานศึกษา 

 ๙. ประสานกับสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา  

  เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน 

 ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๑๐ งานจดัระบบควบคมุภายในหนวยงาน 

 ๑. นางสาวหนิง  ประจิตร    หัวหนา 

 ๒. นางสาวณัฐวราพร รัตนโสภณวศิษิฎ   ผูชวย 

 ๓. นางสาวสุภัชญา สขุศิริ    ผูชวย 

 ๔. นางสาวฉมานนัท ไพรหลวง   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 

 ๒. วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงานพรอมกําหนดปจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 

 ๓. กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 ๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

 ๕. กําหนดผูรับผิดชอบในการปองกันความเสี่ยง 

 ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๑๑ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

 ๑. นายนัฐพล  อนวิเศษ    หัวหนา 

 ๒. นางสาวภิญญดา   ศรีธนาโสดา   ผูชวย 

๓. นางสาวธารทิพย ทองมี    ผูชวย 

๔. นางสาวนูรมา  บือราเฮง   ผูชวยและเลขานุการ 

 

/หนาท่ี... 

 



~ ๒๓ ~ 
 

หนาท่ี 

๑. จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 

๒. จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 

๓. ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจติดตามของสถานศึกษา 

๔. กําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัด (KPI) ของสถานศึกษา จัดทําตามท่ีกําหนดไวตามขอตกลง 

 การใหบริการ ผลผลิตของสถานศึกษา 

๕. ประเมินแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ๑ ป เพ่ือรายงานตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 และสาธารณชน 

๖. จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนเิทศ พรอมท้ังเสนอปญหาท่ีอาจทาใหการดําเนินงานไมประสบ

ผลสําเร็จ เพ่ือใหสถานศึกษาพิจารณาแกปญหาใหทันสถานการณ 

๗. สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดทํารายงานขอมูลการใชงบประมาณ ผลการดําเนนิงานของสถานศึกษา ตอ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๘. ประเมินแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําป 

๙. รายงานผลการประเมินประจําป ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอานวยการโรงเรียน 

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

 

๒.๑๒ งานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 ๑. นางสาวหนิง  ประจิตร    หัวหนา 

 ๒. นางสาวณัฐวราพร รัตนโสภณวิศิษฎ   ผูชวย 

 ๓. นางสาวสุภัชญา สขุศิริ    ผูชวย 

 ๔. นางสาวฉมานนัท ไพรหลวง   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําขอตกลงและคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ๒. ประสานทุกกลุมบริหารท่ีมีสวนเก่ียวของในการกําหนดตัวชี้วัด 

 ๓. กํากับ ติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาใหเขาถึงเกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 ๔. รวบรวมและจัดทํารายงาน เพ่ือเสนอตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และชมุชน 

 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงเรียน 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/๒.๑๓ งาน... 

 



~ ๒๔ ~ 
 

๒.๑๓ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑. นางสาวทิพฆนฑา เงินยวง    หัวหนา 

 ๒. สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู    ผูชวย 

 ๓. นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. วางแผนกําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 

 ๒. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพ่ือใชในการบริหารจัดการภายใน 

 ๓. จัดหาเทคโนโลยีและจัดทําแผนแมบทใชงานตางๆ 

 ๔. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยี 

 ๕. รายงานขอมูลสถานศึกษา 

 ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  

๒.๑๔ งานธนาคารโรงเรียน 

 ๑. นายจุฑา  สิงหาคํา    หัวหนา 

 ๒. นางสาวนูรมา  บือราเฮง   รองหัวหนา 

 ๓. นางสาวเบ็ญจลักษณ ผลกาจ    ผูชวย 

 ๔. นางสาวณัฐกา  อุปกลิ่น    ผูชวย 

 ๕. นางสาวลําไพ  หงษยนต   ผูชวย 

 ๖. นางสาวธารทิพย ทองมี    ผูชวย 

 ๗. นางสาวสกาวเดือน   การสรรพ   ผูชวย 

 ๘. นายอภิสิทธิ์  บรมวิทย   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

๑. จัดทําแผนงาน และโครงการงานธนาคารโรงเรียน 

๒. เซ็นอนุมัติ สลิปเงินฝากในแตละวัน และสมุดบัญชีของผูฝาก 

๓. อนุมัติสลิปเงินถอน โดยใบถอนนี้จะตองตรวจเช็คลายเซ็นผูถอนใหตรงกับลายเซ็นท่ีเปดบัญชีและการถอนทุกครั้ง

จะตองนําบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาดวย ในกรณีท่ีผูเปดบัญชีเปนเงินหองหรือ เงินกลุมตองมีลายเซ็น

อยางนอย ๒ ใน ๓ หรือถามีแค ๒ คนก็ตองมีลายเซ็นครบท้ัง ๒ คน จึงจะสามารถเซ็นอนุมัติการถอนเงินได 

๔. อนุมัติการเปดบัญชีใหม การปดบัญชี 

๕. รายงานการเคลื่อนไหวตามประเภทสลิป รายงานการเคลื่อนไหวประจําวันตามลําดับเหตุการณรายงานรับจาย

ประจําวัน รายงานแสดงยอดเงินรวมและจํานวนบัญชีของผูฝาก รายงานการเปด ปดบัญชีประจําวัน 

๖. รายงานสรุปยอดเงินฝาก – ถอน ของแตละวัน 

๗. ตรวจเช็คสมุดเงินฝากของธนาคารโรงเรียนวาตรงกับบัญชีนําสงเงินประจําวันของธนาคารโรงเรียน  

/๘. นําเงิน... 



~ ๒๕ ~ 
 

๘. นําเงินฝาก-ถอน พรอมนําเงินสงใหพนักงานธนาคารออมสิน  และเงินถอนของสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน เพ่ือ

เตรียมไวสําหรับสํารองไวเปนเงินคงเหลือ ใน วันทําการ วันตอไป 

๙. ดูแลความสะอาดเรียบรอยของธนาคารโรงเรียน 

๑๐. ประเมินผลและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

 

๒.๑๕ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสมาคมผูปกครองและครูฯ 

 ๑. นายณัฐพงศ  แสงสิริไพศาล   หัวหนา 

๖. นางสาวธริสา   ไผสนจําลองศรี   ผูชวย งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. นายนัฐพล  อนวิเศษ    ผูชวย งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษา

๔. นางสาวธารทิพย ทองมี    ผูชวย งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๔. นางสาวจารุวรรณ พุกภัย    ผูชวย  งานเลขานกุารสมาคมผูปกครองและครฯู 

 ๕. นางสาววรรณวิจิตร  ชลธารสีหวัฒน   ผูชวย  งานเลขานกุารสมาคมผูปกครองและครูฯ  

 ๖. นางสาวภาวิไล บุญญสิทธิกุล   ผูชวย  งานเลขานกุารสมาคมผูปกครองและครฯู 

หนาท่ี 

๑. ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและเอกชน 

๒. สรางสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองฯ ศิษยเกาและเครือขายผูปกครองนักเรียนเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของโรงเรียน 

๓. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

๔. บันทึกการประชุม จัดทําระเบียบวาระและรายงานการประชุมและแจงมติในท่ีประชุมใหผูเก่ียวของรับทราบ 

๕. ประสานการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการดําเนินการและรายงานผล

การดําเนินงานใหคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสมาคมผูปกครองและครูฯ         

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ในงานท่ีเก่ียวของกับคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสมาคมผูปกครองและครฯู 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา และนายกสมาคม

ผูปกครองและครฯู         

    

๓. กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 นายชัยยะ  พันธมุข   ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

หนาท่ี  

 ๑. วางแผนและจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสรรและบรรจุแตงตั้งพัฒนา 

          ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒. ดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน เปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

/๓. จัดระบบ... 

 



~ ๒๖ ~ 
 

 ๓. จัดระบบและทําทะเบียนประวัติ ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการ 

           เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ     

 ๔. สงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

          วิชาชีพ  ยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ๕. ดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ สั่งพักราชการและสั่งใหออกจากราชการ รายงานการดําเนินการทางวินัย 

          และการลงโทษ การอุทธรณ การรองทุกข และการออกจากราชการ 

 ๖. จัดทําสํามะโนผูเรียน พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสริม สนับสนุนและประสานการจัด 

          การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

๓.๑ คณะกรรมการบริหาร กลุมบริหารงานบุคคล 

 ๑. นายชัยยะ  พันธมุข    ประธานกรรมการ 

 ๒. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   รองประธานกรรมการ 

๓. นายประพันธ  ขจัดภัย    กรรมการ 

๔. นางสาวชุติมา  อันชนะ    กรรมการ 

๕. นายธรรมรงค  เอียดรอด   กรรมการ 

๖. นางสาวหนิง  ประจิตร    กรรมการ 

 ๗. นางสาวอนันตญา ยิ่งคง    กรรมการ 

 ๘. นายพัทรพงศ  นิลตีบ     กรรมการ 

๙. นายปกรณกฤษฎ ปะกิลาเค   กรรมการ 

 ๑๐. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวธีรนันท ศรีวิทัศน   กรรมการ 

 ๑๒. นายจักรี  ทุมเกิด    กรรมการ 

 ๑๓. นางสาวลีลาภัสร ไชยณรงค   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. นางสาววนิดา ปนโนจา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. มีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป และพิจารณางบประมาณประจําปของ 

              กลุมบริหารงานบุคคล 

 ๒. รวมประชุม ใหขอมูลปญหา และแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

 ๓. มีสวนรวมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/นายชัยยะ... 

 



~ ๒๗ ~ 
 

 นายชัยยะ  พันธมุข    ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

หนาท่ี  

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานบุคคลในกรณีท่ีรองผูอํานวยการ         

           ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานกลุมบริหารงานบุคคล เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษาดานงานกลุมบริหาร   

          งานบคุคลเปนกรรมการบริหารโรงเรียน และประธานคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งานประสานและพัฒนาเครอืขายการศึกษา 

 ๔. งานสงเสริมกิจการนักเรียน งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งานสงเสริมประชาธิปไตย งานระดับชั้นและ 

           ครูท่ีปรึกษา งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติด เอดส อบายมุข และงานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 

๓.๒ งานสงเสริมกิจการนักเรียน 

 ๑. นางสาวชุติมา  อันชนะ    หัวหนา 

 ๒. นายธรรมรงค  เอียดรอด   รองหัวหนา 

๓. นายสุรเดช  กลมเกลยีว   ผูชวย 

 ๔. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   ผูชวย 

 ๕. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   ผูชวย 

 ๖. นายจักรี  ทุมเกิด    ผูชวย 

 ๗. นายพัทรพงศ  นิลตีบ    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทํานโยบาย เปาหมาย แผนโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมงานเปนรูปเลม 

 ๒. ประชุมชี้แจงบุคลากรในกลุมงานใหเขาใจเปาหมาย  ยุทธศาสตร  และกระบวนการทํางานเพ่ือบรรลุ 

เปาหมายโครงการแผน 

 ๓. นําเสนอแผนการปฏิบัติงานเพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณกลุมงาน 

 ๔. นิเทศติดตามชวยเหลือบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการใหดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

 ๕. สรุปผลรายงานการปฏิบัติงาน (SSR) 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๓ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ๑. นายจักรี  ทุมเกิด    หัวหนา 

๒. นางสาวเบญจวรรณ ศิริชัยอินทร   รองหัวหนา 

๓. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   ผูชวย  

๔. นางบุศรินทร  ศรีรีรัตน    ผูชวย  

/๕. นางสาว... 

 



~ ๒๘ ~ 
 

๕. นางสาวอนุตรา เพ็ชรแอน   ผูชวย 

๖. นางสาวพิรงรอง บุญจักษุ    ผูชวย  

๗. นางสาวศิรประภา นาคธน    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. ออกแบบสํารวจรวบรวมขอมูลนักเรียนดานตางๆ ใหสนองตอความตองการของโรงเรียน 

 ๒. ดําเนินการสํารวจ รวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล หองเรียน ระดับชั้น และระดับโรงเรียน 

 ๓. วิเคราะหประเภทขอมูล กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมตองชวยเหลือฯลฯ 

 ๔. จัดทําโปรแกรมจัดเก็บขอมูลการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนปจจุบัน 

 ๕. แจงผลการจัดทําขอมูลใหครูท่ีปรึกษา หัวหนาระดับ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการทราบเพ่ือเปน   

          ขอมูลแกปญหา 

 ๖. รวบรวมขอมูลการดําเนินการแกปญหาและการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

 ๗. จัดทําตารางสรุปขอมูลการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูอํานวยการทราบทุกครั้งท่ีมีการสํารวจหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล 

 ๘. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการทราบทุกสิ้นภาคเรียนเปนรูปเลม 

 ๙. รับผิดชอบดําเนินการประชุมผูปกครองชั้นเรียนและผูปกครองเครือขาย 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๔ งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 ๑. นายประพันธ  ขจัดภัย    หัวหนา 

๒. นายวรวิทย  ประทีป ณ ถลาง   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําโครงการกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมท่ีพึงประสงคใหสอดคลองกับปรัชญา อัตลักษณ  

เอกลกัษณของโรงเรียน 

 ๒. จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมใหผูมีสวนรับผิดชอบไดทราบตลอดภาคเรียน 

 ๓. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีวางไวตามกําหนดเวลา 

 ๔. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผูท่ีเก่ียวของใหรับผิดชอบกิจกรรมเต็มความสามารถ 

 ๕. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและสรุปรายงานผูอํานวยการทราบภายใน ๗ วัน หลังสิ้นสุดกิจกรรม 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๕ งานสงเสริมประชาธิปไตย 

 ๑. นายธรรมรงค   เอียดรอด   หัวหนา 

 ๒. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   ผูชวย 

 ๓. นายณัฐนันท  เสือแกวนอย   ผูชวย 

 ๔. นางสาวชุติมา  อันชนะ    ผูชวย 

/หนาท่ี... 

 



~ ๒๙ ~ 
 

หนาท่ี  

 ๑. รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหองเรียน 

 ๒. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนภายในภาคเรียนท่ี ๒ ของแตละปเปนคําสั่งโรงเรียน 

 ๓. เสนอแตงตั้งครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน 

 ๔. กํากับดแูลคณะกรรมการนกัเรยีน จดัทําแผน โครงการ กิจกรรมนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายโรงเรยีน 

 ๕. รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียนเสนอกลุมงานบริหารเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของโรงเรียน 

 ๖. จัดทําโครงการ ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๖ งานระดับช้ัน และครูท่ีปรึกษา 

 ๑. นายชัยยะ  พันธมุข    หัวหนางานระดับชั้น 

๒. นางสาวหนิง  ประจิตร    หัวหนาระดับชั้น ม.๑ 

 ๓. นางสาวชุติมา  อันชนะ    รองหัวหนาระดับชั้น ม.๑ 

 ๔. นางสาวอนันตญา ยิ่งคง    หัวหนาระดับชั้น ม.๒ 

๕. นายณัฐนันท  เสือแกวนอย   รองหัวหนาระดับชั้น ม.๒ 

 ๖. นายพัทรพงศ  นิลตีบ     หัวหนาระดับชั้น ม.๓ 

๗. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   รองหัวหนาระดับชั้น ม.๓ 

๘. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   หัวหนาระดับชั้น ม.๔  

๙. นายประพันธ  ขจัดภัย    รองหัวหนาระดับชั้น ม.๔ 

๑๐. นายปกรณกฤษฎ ปะกิลาเค   หัวหนาระดับชั้น ม.๕ 

๑๑. นายธรรมรงค เอียดรอด   รองหัวหนาระดับชั้น ม.๕ 

 ๑๒. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   หัวหนาระดับชั้น ม.๖ 

 ๑๓. นายสุรเดช  กลมเกลยีว   รองหัวหนาระดับชั้น ม.๖ 

 ๑๔. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   เลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. เปนผูนําในการจัดทําแผนโครงการพัฒนานักเรียนในระดับชั้นใหเปนเยาวชนท่ีดตีามนโยบายของโรงเรยีน 

 ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีดี และความสามารถในการเรียนรูแกนักเรียนในระดับชั้น 

 ๓. กํากับควบคุมการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 

 ๔. เปนหัวหนาในการนําครูท่ีปรึกษาปฏิบัติกิจกรรมควบคุมนักเรียนใหมีวินัยในการเดินเขาแถวเคารพธงชาติ 

          ควบคุมนักเรียนในการทํากิจกรรมท่ีโรงเรียน กําหนดพิจารณาลงโทษนักเรียนในระดับชั้นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          ยกยองชมเชย  นักเรียนที่ประพฤติดี  มีผลงานรวบรวมขอมูลความประพฤติและจัดทําทะเบียนประวัตินักเรียน 

          ในระดับชั้น 

/๕. รับผิดชอบ... 

 



~ ๓๐ ~ 
 

 ๕. รับผิดชอบและอนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณสถานศึกษา และรวบรวมขอมูลนักเรียนประจําวันสง 

          รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๖. ประสานงานผูปกครองเพ่ือรวมมือกันแกปญหานักเรียนในระดับชั้น 

 ๗. ประชุมครูท่ีปรึกษาและเขารวมประชุมคณะกรรมการเครือขาย อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือ  

          สรุปปญหาและผลการปฏิบัติงาน 

 ๘. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานระดับชั้นทุกภาคเรียน 

 ๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของครูท่ีปรึกษาในระดับชั้น 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๗ งานปองกันและแกไขปญหาส่ิงเสพติด เอดส และอบายมุข 

 ๑. นายปกรณกฤษฎ ปะกิลาเค   หัวหนา 

๒. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   ผูชวย  

๓. นายสัญชัย  โสมทอง    ผูชวย    

 ๔. วาท่ีร.ต.ธัชชัย  ขจรนันทชัย     ผูชวย 

 ๕. นางสาวพรรณทิพา สิทธิ    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. เขียนโครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขภายในโรงเรียน 

 ๒. สํารวจรวบรวมกลุมนักเรียนท่ีมีปญหาดานยาเสพติดและอบายมุขตางๆ 

 ๓. กําหนดวิธีการดําเนินการแกไขปญหาของกลุมนักเรียนท่ีไดรวบรวมไว และดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง 

 ๔. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหาตามกลุมนักเรียนท่ีจัด 

 ๕. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญมาชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

 ๖. ดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือติดตามการผลการแกปญหาอยางสมํ่าเสมอ 

 ๗. ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการปองกันและแกปญหายาเสพติดและอบายมุขตอผูอํานวยการทุกภาคเรียน 

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๘ งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

๑. นายชัยยะ  พันธมุข    หัวหนา  

๒. นายปกรณกฤษฎ ปะกิลาเค   ผูชวย 

๓. นายสุรเดช  กลมเกลยีว   ผูชวย 

๔. นางสาวชุติมา  อันชนะ    ผูชวย 

๕. นายณัฐนันท  เสือแกวนอย   ผูชวย 

 ๖. นางสาวอนันตญา ยิ่งคง    ผูชวย 

 ๗. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   ผูชวย 

/๘. นาย... 

 



~ ๓๑ ~ 
 

 ๘. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   ผูชวย 

๙. นายประพันธ  ขจัดภัย    ผูชวย    

๑๐. นายจักรี  ทุมเกิด    ผูชวย 

๑๑. นายธรรมรงค เอียดรอด   ผูชวย 

 ๑๒. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   ผูชวย  

 ๑๓. นางสาวหนิง  ประจิตร    ผูชวย 

 ๑๔. วาท่ี ร.ต. ธัชชัย ขจรนันทชัย   ผูชวย 

 ๑๕. นายศรายุทธ ศรีอําไพ    ผูชวย 

 ๑๖. นายพัทรพงศ นิลตีบ    ผูชวย 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนงาน และโครงการงานวินัยและความประพฤตินักเรียน     

 ๒. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเก่ียวกับผูปกครอง จัดระบบการจัดทําแบบบันทึกตางๆ ท่ีใชในงาน 

          วินัยและความประพฤตินักเรียน 

 ๓. วิเคราะห วิจัยปญหา และสาเหตุอันเปนท่ีมาของความประพฤติท่ีไมพึงประสงคของนักเรียนแลวประสานงานแกไข 

 ๔. กําหนดมาตรการ และวิธีการเพ่ือการแกไข ความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน 

 ๕. ขอความรวมมือ หรือใหความรวมมือแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และบุคคลเก่ียวกับ 

          การแกไขความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน      

 ๖. ดําเนินการใหมาตรการ และวิธีการในการแกไขความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน มีผลบังคับ 

          ใชอยางแทจริง และเปนไปดวยความยุติธรรม               

 ๗. วางแผน ควบคุม และแกปญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน   

 ๘. ประสานกับผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา อาจารยแนะแนวในการแกปญหานักเรียน 

 ๙. ติดตาม ดูแลใหครูผูสอนชวยดําเนินการแกไขพฤติกรรมและการรักษาระเบียบวินัยในหองเรียน เชน กอนและ

หลังการสอน ใหครูตรวจสอบความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน ใหนักเรียนรับผิดชอบความสะอาด 

และดูแลโตะเกาอ้ีในเขตของตน มีการตรวจรายชื่อ เรียกชื่อ ผูเขาเรียน ทําโทษผูเขาหองชา สํารวจวัสดุอุปกรณ

การเรียน ติดตามผูขาดหายระหวางชั่วโมงเรียนของตน 

 ๑๐. ติดตามการดําเนินงานแกไขพฤติกรรมความประพฤติและการปฏิบัติที ่ไมเหมาะสม โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรม ติดตามใหมีการแกไขพฤติกรรม ความประพฤติที่นักเรียนไดใหสัญญาไว การรวบรวมแบบบันทึก

พฤตกิรรม           

 ๑๑. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๙ งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

 ๑. นายชัยยะ  พันธมุข    หัวหนา  

/๒. วาท่ี... 

 



~ ๓๒ ~ 
 

 ๒. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   รองหัวหนา   

๒. นางสาวหนิง  ประจิตร    ผูชวย 

 ๔. นางสาวอนันตญา ยิ่งคง    ผูชวย 

 ๖. นายพัทรพงศ  นิลตีบ     ผูชวย 

๑๐. นายปกรณกฤษฎ ปะกิลาเค   ผูชวย 

 ๑๒. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ 

สถานศึกษา และเขาประชุมกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง  

 ๒. จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา 

 ๓. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา 

 ๔. ประสานงานกับเครือขายผูปกครอง เพ่ือแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน  

  งานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๕. เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเก่ียวของทราบ  

 ๖. รวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษา และเขตพื้นทีก่ารศึกษาอยางตอเนือ่ง

 ๗. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา     

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

หนาท่ี  

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานบุคคลในกรณีท่ีรองผูอํานวยการไมสามารถ 

          ปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานกลุมบริหารงานบุคคล เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียนดานงานกลุมบริหารงานบุคคล 

  เปนกรรมการบริหารโรงเรียน และรองประธานคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแลงานสาํนกังานกลุมบรหิารงานบคุคล งานวางแผนอัตรากําลงัและ           

  การกําหนดตาํแหนง งานสรรหา บรรจ ุแตงตัง้ ลงเวลา ลา และการออกจากราชการ งานทะเบยีนประวตัแิละ 

  บาํเหนจ็ความชอบ งานวินัยและการรักษาวินัย งานคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ และผูตรวจเวร 

  รกัษาการณ            

 ๔. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแลงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 

๓.๑๐ งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๑. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   หัวหนา  

 ๒. นางสาวธีรนันท ศรีวิทัศน   รองหัวหนา  

/๓. นางสาว... 



~ ๓๓ ~ 
 

 ๓. นางสาวลีลาภัสร ไชยณรงค   ผูชวย 

 ๔. นางสาวสุภาพร แซเต็ง    ผูชวย 

๕. นางสาววรรณทนี บุตรอินทร   ผูชวย 

 ๖. นางสาวพรกมล กาญจนศรี   ผูชวย 

 ๗. นางสาวศิรประภา นาคธน    ผูชวย 

 ๘. นางสาววนิดา  ปนโนจา    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. รับผิดชอบงานสํานักงานในกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๒. จัดใหมีการจัดทําแผนโครงการปฏิบัติการของกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๓. จัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติ พรอมจัดเก็บใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 

 ๔. จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 ๕. ติดตอประสานงานกับผูปกครอง ครู และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๖. ประชาสัมพันธงานเพ่ือสรางความเขาใจใหกลุมงานตางๆ ทราบ 

 ๗. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ และผูตรวจเวรรักษาการณ 

 ๘. กํากับ ควบคุมดูแลงานในความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

 ๙. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๑๑ งานวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง  

๑. นางสาวธีรนันท ศรีวิทัศน   หัวหนา 

๒. นางสาวลีลาภัสร ไชยณรงค   ผูชวย 

๓. นางสาวสุภาพร แซเต็ง    ผูชวย 

๔. นางสาววรรณทนี บุตรอินทร   ผูชวย 

๕. นางสาววนิดา  ปนโนจา    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน        

 ๒. การกําหนดตําแหนง 

 ๓. การขอเลื่อนตําแหนงครแูละบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะขาราชการครู    

 ๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา     

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

/๓.๑๒ งาน... 

 



~ ๓๔ ~ 
 

๓.๑๒ งานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา และการออกจากราชการ 

๑. นางสาวลีลาภัสร ไชยณรงค   หัวหนา 

๒. นางสาวธีรนันท ศรีวิทัศน   ผูชวย 

๓. นางสาววนิดา  ปนโนจา    ผูชวย 

๔. นางสาววรรณทนี บุตรอินทร   ผูชวย 

๕. นางสาวสุภาพร แซเต็ง    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. สรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณี 

          ไดรับมอบอํานาจจาก เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒. การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

 ๓. การแตงตั้งโยกยาย โอน และการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔. การบรรจุกลับเขารับราชการ         

 ๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา     

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๑๓ งานทะเบียนประวัตแิละบําเหนจ็ความชอบ 

๑. วาท่ี ร.ต. ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   หัวหนา 

 ๒. นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง    ผูชวย 

 ๓. นางวรัญญา  เท่ียงตรง   ผูชวย 

๔. นางสาวไพจิตร คลศิลป    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทํา และเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

 ๒. การแกไข วัน เดือน ปเกิดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง    

 ๓. ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ  

 ๔. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

 ๕. การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

 ๖. การเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว       

 ๗. การจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด      

 ๘. การเบิกจายเงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

 ๙. จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 

   ตามโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 

 ๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา     

 ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย       

/๓.๑๔ งานวินัย... 

 



~ ๓๕ ~ 
 

๓.๑๔ งานวินัยและการรักษาวินัยขาราชการครู 

 ๑. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   หัวหนา 

 ๒. นางสาวธีรนันท ศรีวิทัศน   ผูชวย 

 ๓. นางสาวลีลาภัสร ไชยณรงค   ผูชวย 

 ๔. นางสาววนิดา  ปนโนจา    ผูชวย 

 ๕. นางสาวไพจิตร คลศิลป    ผูชวย 

 ๖. นางสาวสุภาพร แซเต็ง    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนงาน และโครงการงานวินัยและการรักษาวินัย      

 ๒. ดําเนินการทางวินัยกรณีความผิดวินัยไมรายแรงและความผิดวินัยรายแรง 

 ๓. การอุทธรณและรองทุกข 

 ๔. เสริมสรางวินัยและการปองกันการกระทําผิดวินัย        

 ๕. การออกจากราชการ           

 ๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา     

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๑๕ งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 ๑. วาท่ี ร.ต.ศุกลพัชร กอนนาคพิพัชร   หัวหนา      

๒. นายชัยยะ  พันธมุข    ผูชวย 

 ๓. นางสาวธีรนันท ศรีวิทัศน   ผูชวย 

๔. นางสาววนิดา  ปนโนจา    ผูชวย 

๕. นางสาววรรณทนี บุตรอินทร   ผูชวย 

๖. นางสาวสุภาพร แซเต็ง    ผูชวย  

๗. นางสาวลีลาภัสร ไชยณรงค   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนา 

  องคกรใหเปนองคกรเขมแข็ง          

 ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี และระหวางปฏิบัติหนาท่ี 

 ๓. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเลื่อนตําแหนง 

 ๔. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ 

 ๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/๔. กลุมบริหาร... 
 



~ ๓๖ ~ 
 

๔. กลุมบริหารท่ัวไป 
 

 นายบุญทวี  นรโคตร   ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

หนาท่ี   

 ๑. บริหารงานกลุมบริหารท่ัวไปใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวให ถูกตองเรียบรอย  

  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒. วางแผน กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และแกไขปญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ในกลุมบริหารท่ัวไปในดานทรัพยากร การบริหาร และขวัญกําลังใจ 

 ๓. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 

 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

๔.๑ คณะกรรมการบริหาร กลุมบริหารท่ัวไป 

 ๑. นายบุญทวี  นรโคตร    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวทิพวรรณ จันทรโม    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสาวภิญญดา ศรีธนาโสดา   กรรมการ 

 ๔. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   กรรมการ 

 ๕. นางสาวกุสุมา  สมัคร    กรรมการ 

 ๖. นายสัญชัย  โสมทอง    กรรมการ 

๗. นางสาวณลาวัลย จตุรนตรัศมี   กรรมการ 

 ๘. นายธนาพิพัฒน สิงหเฉลิม   กรรมการ 

 ๙. นายปวริศร  ศรทีะแกว   กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวประภาสินี นิรมนพิศาล   กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวกาญจนัญถ ไตรถาวร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒. นางรังสิมา    เสมาขันธ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี   

 ๑. บริหารงานกลุมบริหารท่ัวไปใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวให ถูกตองเรียบรอย  

  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒. วางแผน กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และแกไขปญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ในกลุมบริหารท่ัวไปในดานทรัพยากร การบริหาร และขวัญกําลังใจ 

 ๓. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 

 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

/นางสาว... 



~ ๓๗ ~ 
 

  นางสาวทิพวรรณ จันทรโม       ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

หนาท่ี  

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารท่ัวไป ในกรณีท่ีรองผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติ 

  หนาท่ีได             

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานกลุมบริหารท่ัวไป เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียนดานงานกลุมบริหารท่ัวไป 

  เปนกรรมการบริหารโรงเรียน และรองประธานคณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแล งานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป งานสวัสดิการ งานโภชนาการ 

  งานอนามัยโรงเรียน งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

 

๔.๒ งานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

 ๑. นางสาวทิพวรรณ จันทรโม    หัวหนา 

 ๒. นางสาวกุสุมา  สมัคร    ผูชวย 

 ๓. นางสาวเบ็ญจลักษณ ผลกาจ    ผูชวย 

 ๔. นายวิศวะ  ผลกอง    ผูชวย 

 ๕. นางสาวนงนุช  ราชภักดิ์    ผูชวย 

 ๖. นางสาวชนันทภัทร ชันษาพัฒนพงษ   ผูชวย     

 ๗. นางรังสิมา    เสมาขันธ   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. จัดทําแผนพัฒนางาน/ โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  

  เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

 ๒.  จัดหา จัดซ้ือทรัพยากรท่ีจําเปนในสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

 ๓.  จัดทําทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของฝายบริการใหเปน  

  หมวดหมู มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถคนหาเรื่องไดอยางรวดเร็ว 

 ๔. โตตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานใหถูกตองตามระเบียบของงานสารบรรณ 

  อยางรวดเร็วและทันเวลา 

 ๕. จัดพิมพเอกสารและจัดถายเอกสารตางๆของกลุมบริหารท่ัวไป เชน บันทึกขอความ แบบสํารวจ แบบสอบถาม  

  แบบประเมินผลงาน ระเบียบและคําสั่ง 

 ๖. จัดเตรียมเอกสารงานประชุมครูประจําเดือน 

 ๗. ประเมิน สรุปรายงานผลปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/๔.๓ งาน... 

 



~ ๓๘ ~ 
 

๔.๓ งานสวัสดิการ  

 ๑. นางสาวกุสุมา  สมัคร    หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบ็ญจลักษณ ผลกาจ    ผูชวย 

 ๓. นางวรรษมน  ผกาวรรณ   ผูชวย 

 ๔. นางสาวกาญจนัญถ ไตรถาวร   ผูชวย 

 ๕. นางรังสิมา   เสมาขันธ   ผูชวย 

 ๖. นางสาวชนันทภัทร ชันษาพัฒนพงษ   ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดบริการเยี่ยมไข คณะครู-อาจารย บุคลากรในโรงเรียน นักการท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย นอนรักษา 

  ตัวในโรงพยาบาล ๑ วัน นํากระเชาผลไมหรือดอกไมหรืออ่ืนๆไปเยี่ยมโดยมีหัวหนาหมวด หัวหนางาน  

  ฝายเปนผูรับผิดชอบ 

 ๒. ประสานงานกับเจาภาพและแจงใหบุคลากรในโรงเรียนทราบโดยท่ัวกัน ในการวางพวงหรีดหรือเปนเจาภาพ 

  ในงานสวดอภิธรรมศพของครู-อาจารย บิดา มารดาของครู อาจารย บิดามารดาของ คูสมรส นักเรียน  

  นักการภารโรงหรือญาติสายตรง 

 ๓. จัดยานพาหนะไปเยี่ยมไขผูหรือรวมงานศพ ผูมีอุปการคุณแกโรงเรียน และญาติผูมีอุปการะคุณ 

 ๔. ใหบริการอาหาร เครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

 ๕. ประเมิน สรุปรายงานผลการดําเนินงานตอผูเก่ียวของ 

 

๔.๔ งานโภชนาการ 

 ๑. นางสาวกาญจนัญถ ไตรถาวร   หัวหนา 

 ๒. นางวรรษมน  ผกาวรรณ   ผูชวย 

 ๓. นางสาวฉมานนัท ไพรหลวง   ผูชวย 

 ๔. นางสาวเวณุกา สิงหแกว    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนพัฒนางานโครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนองบประมาณสนับสนุน 

 ๒. จัดโรงอาหารใหมีปริมาณเพียงพอกับผูใชบริการ มีครุภัณฑประจําโรงอาหาร อุปกรณเครื่องดื่ม เครื่องใช  

  เครื่องดื่มอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ มีสภาพการจัดโรงอาหารไดอยางเหมาะสม เชน มีความสะอาด 

  ถูกหลักอนามัย มีความเปนระเบียบ สวยงาม มีโตะ เกาอ้ีสําหรับรับประทานอาหารสําหรับครู และนักเรียน 

  อยางเพียงพอ มีระบบการถายเทอากาศท่ีดี มีระบบรักษาความสะอาดท่ีดีไดมาตรฐาน 

 ๓. กําหนดวิธีการ การคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหาร ขนม ผลไม น้ําดื่ม เชน การแตงกายสวมชุดกันเปอน  

  ใสผาคลุมผม การลางถวย จาน ชาม ใหสะอาดถูกหลักอนามัย และกําหนดราคาจําหนายอาหาร คุณภาพ 

  อาหาร สุขภาพผูประกอบอาหาร ตลอดจนการใชน้ํา ไฟฟาอยางประหยัด 

 ๔. ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารและดูแล การจัดน้ําดื่มท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

/๕. พิจารณา... 

 



~ ๓๙ ~ 
 

 ๕. พิจารณาผูประกอบการจาํหนายอาหารท่ีกระทําผดิระเบยีบหรอืเง่ือนไขของโรงเรยีน รายงานฝายบรหิาร 

 ๖. จัดปายนิเทศ นิทรรศการใหความรูเก่ียวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

 ๗. ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานประจําป 

 ๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๔.๕ งานอนามัยโรงเรยีน 

 ๑. นายสัญชัย  โสมทอง    หัวหนา 

 ๒. นายชัยยะ  พันธมุข    ผูชวย 

 ๓. วาท่ีร.ต. โชคชัย บุญญะสุต   ผูชวย 

 ๔. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล   ผูชวย 

 ๕. นายทศพร  โรรีเวช    ผูชวย 

 ๖. นางสาวอิสรีย  ศรยีะวงศ   ผูชวย 

๗. นางสาวพรรณทิพา สิทธิ    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนพัฒนางานโครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอผูบริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

 ๒. จัดทรัพยากรท่ีใชในงานอนามัย เชน ยา และเครื่องดื่มเวชภัณฑท่ีจําเปนใหเพียงพอตามสภาพและความจําเปน 

  ของโรงเรียน 

 ๓. มีวัสดุและครุภัณฑ อุปกรณประจําหองพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอเหมาะสมจัดไวอยาง 

  เปนระเบียบ 

 ๔. จัดบรรยากาศภายในหองพยาบาลใหสะอาดเปนระเบียบ 

 ๕. จัดทําระเบียบปฏิบัติการขอใชหองพยาบาล 

 ๖. ปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย ในขณะท่ีอยูโรงเรียนและจัดสงโรงพยาบาลในกรณีท่ีจําเปน 

 ๗. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีท่ีเจ็บปวยและติดตามผลการรักษา 

 ๘. จัดทําบัตรสุขภาพ รวบรวมสถิติผูปวย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรในโรงเรียน และตรวจ 

  สุขภาพนักเรียนประจําป 

 ๙. รวมมือกับงานโภชนาการในดานสุขาภิบาลอาหาร แกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน ดูแลความสะอาดน้ําดื่ม น้ําใช  

  หองสวม และขยะมูลฝอย 

 ๑๐. ใหบริการตรวจสุขภาพประจําปครู ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน 

 ๑๑. ประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยท่ีใหความคุมครองและสิทธิประโยชนสูงสุดแกโรงเรียน นักเรียน 

    และบุคลากรในโรงเรียน 

 ๑๒. ประชาสัมพันธดานสุขภาพโดยการจัดทําเอกสาร แผนพับ โปสเตอร และปายนิเทศ 

 ๑๓. รวบรวมขอมูลจัดทําสถิติการใชบริการหองพยาบาล 

 ๑๔. ประเมินและสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป 

 ๑๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย       /๔.๖ งาน... 

 



~ ๔๐ ~ 
 

๔.๖ งานประชาสัมพันธ 

 ๑. นางสาวณลาวัลย จตุรนตรัศมี   หัวหนา 

 ๒. นางสาวนงนุช  ราชภักดิ์    ผูชวย 

 ๓. นายธีระพันธ  สุดสายเนตร   ผูชวย 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนพัฒนางานโครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอผูบริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

 ๒. ติดตามรวบรวมและเผยแพรความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตางๆภายในโรงเรียนหรือภายนอก 

  โรงเรียนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

 ๓. ใหขาวสาร ขอมูลตางๆของโรงเรียนตอชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณและรวมงานท่ีไดรับ 

  เชิญจากหนวยงานอ่ืน เพ่ือสรางความเขาใจอันดีใหเกิดข้ึนระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 ๔. เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆของโรงเรียนทางอินเตอรเน็ต 

 ๕. ใหการตอนรับ ตอบขอซักถาม การใหขาวสารและอํานวยความสะดวกตางๆแกบุคคลหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมาติดตอ 

  หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน 

 ๖. จัดทําวารสาร จุลสาร ขาวสาร แผนพับ เพ่ือเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตลอดท้ังความรูและวิทยาการ 

  ใหมๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา 

 ๗. ใหบริการการสื่อสารโทรคมนาคมในโรงเรยีน และการตดิตอภายในเปนระบบ สะดวกตอการใชบรกิาร 

 ๘. จัดทําปายประชาสัมพันธ เสนอขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียนบุคลากร และนักเรียน 

  ท่ีไดรับรางวัล ทําความความดี 

 ๙. ปฏิบัติหนาท่ีเปนพิธีกร พิธีการในงานกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

 ๑๐. เผยแพรขอมูลขาวสารโดยผานเสียงตามสาย ใหคําปรึกษา และดูแลการจัดการรายการของ คณะกรรมการ 

   นักเรียนประชาสัมพันธ 

 ๑๑. ประเมิน สรุปรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธตามแผนงานโครงการ 

 ๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๔.๗ งานยานพาหนะ 

 ๑. นายธนาพิพัฒน สิงหเฉลิม   หัวหนา 

 ๒. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   ผูชวย 

 ๓. นายวิศวะ  ผลกอง    ผูชวย 

 ๔. นายกร  เหมลา    ผูชวย 

๕. นางรงัสมิา  เสมาขันธ   ผูชวย 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ เก่ียวกับการจัดหา บํารุงรักษา การใหบริการยานพาหนะแกคณะครูและ 

  บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

/๒. กําหนด... 

 



~ ๔๑ ~ 
 

 ๒. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหความรู พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและใหบริการพาหนะแกบุคลากร 

 ๓. กํากับ ติดตาม จัดทําขอมูล สถิติการใชและใหบริการยานพาหนะของโรงเรียน 

 ๔. กําหนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารุง เพ่ือใหยานพาหนะใชการได และปลอดภัยตลอดเวลา 

 ๕. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

 

 นายบุญทวี  นรโคตร    ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

หนาท่ี  

 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารท่ัวไป ในกรณีท่ีรองผูอํานวยการไมสามารถ 

  ปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานกลุมบริหารท่ัวไป เปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษาดานงานกลุมบริหารท่ัวไป 

  เปนกรรมการบริหารโรงเรียน และประธานคณะกรรมการกลุมบริหารท่ัวไป 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ดูแล งานอาคารสถานท่ีบรรยากาศ งานสิ่งแวดลอม งานโสตทัศนศึกษา  

  งานประชาสัมพันธ งานสัมพันธชุมชน 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

 

๕.๘ งานอาคารสถานที ่ 

 ๑. นายปวริศร  ศรทีะแกว   หัวหนา 

๒. วาท่ี ร.ต. โชคชัย บุญญะสุต   รองหัวหนา 

๓. นายธรรมรงค  เอียดรอด   ผูชวย 

๔. นายเกียรติศักดิ์ เลิศคอนสาร   ผูชวย 

 ๕. นายกุลดนัย  ทวมสขุ    ผูชวย 

 ๖. นายกร  เหมลา    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

 ๑. วางแผนกําหนดงาน / โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหสอดคลอง 

  กับนโยบายของโรงเรียนและแผนที่กําหนดไว  

 ๒. กําหนดบุคลากรรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหสวยงาม 

  และปลอดภัย 

 ๓. ควบคุม ดูแลการใชอาคารสถานท่ี การใหบริการใหเหมาะสม เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 

          การใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 

 ๔. จัดระเบียบการใชและดูแลการใชหองประชุมมีนะโยธิน และหองประชุมตางๆ ของโรงเรียน 

 ๕. พัฒนาหรือปรับปรุง ซอมบํารุงอาคารสถานท่ีทุกสวนของโรงเรียนใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู 

 ๖. ควบคุม ดูแล พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ตกแตงอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ บริเวณโรงเรียนใหสะอาดเปน

ระเบียบเรียบรอย เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจนปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัย 

/๗. จัดหา... 

 



~ ๔๒ ~ 
 

 ๗. จัดหาโตะ และเกาอ้ีใหแกนักเรียนและครูอยางเพียงพอ 

 ๘. จัดสถานท่ีพักผอนและทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

 ๙. ประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุ ในเรื่องการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และจัดจาง ปรับปรุง ซอมบํารุงอาคารสถานท่ี 

 ๑๐. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ใหมีประสิทธิภาพ 

 ๑๑. ประสาน และอํานวยความสะดวกในเรื่องการจัดสถานท่ี จัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และใหบริการแก 

    บคุคลและองคกรภายนอก 

 ๑๒. ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจําปการศึกษา 

 ๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๔.๙ งานสงเสริมส่ิงแวดลอม 

๑. นายวรพจน  อิทธิยาภรณ   หัวหนา 

 ๒. นางสาวปวันรัตน นามดวง    ผูชวย 

 ๓. นายพัทรพงศ  นิลตีบ    ผูชวย  

๔. นายอมรเทพ  แซฮู    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี 

๑. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานสงเสริมสิ่งแวดลอม โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน(Eco - school) โครงการโรงเรียนสีเขียว ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและแผนงานท่ีกําหนดไว  

๒. จัดสภาพแวดลอมใหสวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนรู (Green School)ภายใน

สถานศึกษา 

๓. สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหองเรียนใหมีความสะอาด สวยงาม แหลงเรียนรูใหเอือ้ตอการจัดการเรียนรูและเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔. กําหนดแนวทาง  มาตรการ  วิธีการดําเนินการลดพลังงานไดแก ไฟฟา  ประปา  การบริหารจดัการขยะในโรงเรียน 

    ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา 

๕. จัดสถานท่ีสําหรับพักผอน การออกกําลงักายใหเหมาะสมและเพียงพอ 

๖. แบงเขตพ้ืนท่ีและจัดผูรับผิดชอบ ใหดูแล ปรับปรุงพัฒนา บริเวณท่ีรับผิดชอบใหมีสภาพเรียบรอย สะอาด 

ปลอดภัยและพรอมใชงานตลอดเวลา 

๗. จัดระบบในการดูแลและซอมบํารุงสภาพแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ 

๘. ดูแลบํารงุรกัษา ตกแตงตนไม  ไมดอกไมประดับในอาคารและบริเวณโรงเรียนใหเรียบรอย เปนระเบียบ  

๙. จัดซ้ือ จัดหาไมดอกไมประดับ  จัดสวนหยอมเพ่ือสรางบรรยากาศทําใหสะอาด  ปลอดโปรงสวยงามเสริมสราง

สุขภาพจิต สุขภาพกายแกนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน 

 ๑๐. ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจําปการศึกษา 

 ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/๔.๑๐ งาน... 

 



~ ๔๓ ~ 
 

๔.๑๐ งานโสตทัศนศึกษา 

 ๑. นางสาวประภาสินี นิรมลพิศาล   หัวหนา 

 ๒. นายธนาพิพัฒน สิงหเฉลิม   รองหัวหนา 

 ๓. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด   ผูชวย 

 ๔. นายธรรมรงค  เอียดรอด   ผูชวย 

 ๕. นางสาวปวันรัตน นามดวง    ผูชวย 

 ๖. นางสาววณิชชา สุรัตนะ    ผูชวย  

๗. นายอมรเทพ  แซฮู    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. จัดทําแผนพัฒนางานโครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือเสนอผูบริการจัดสรรงบประมาณ 

 ๒. จัดหาทรัพยากรท่ีใชในงานโสตทัศนศึกษา เชน อุปกรณโสตทัศนอุปกรณ วัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวย 

  ความสะดวกเพียงพอกับความตองการและอยูในสภาพใชงานไดดีและปลอดภัย 

 ๓. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณใหเปนปจจุบัน 

 ๔. จัดหองใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย จูงใจใหเขาไปใชบริการ 

 ๕. จัดระเบียบการใชหองโสตทัศนศึกษา และยืมวัสดุอุปกรณใหชัดเจน 

 ๖. ซอมบํารุง รักษาโสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีดี 

 ๗. บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายใน ภายนอกโรงเรียน 

 ๘. อํานวยความสะดวกในการท่ีโรงเรียนมีการประชุม อบรมสัมมนาในโอกาสตางๆของโรงเรียน 

 ๙. จัดทําสถิติการใชบริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔.๑๑ งานสัมพันธชุมชน 

 ๑. นางสาวภิญญดา   ศรีธนาโสดา   หัวหนา 

 ๒. นางวรรษมน   ผกาวรรณ   ผูชวย 

 ๓. นายอภิสิทธิ์  บรมวิทย   ผูชวย 

 ๔. นายปยะพงษ  โสภาคํา    ผูชวยและเลขานุการ 

หนาท่ี  

 ๑. วางแผนกําหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะตลอดจน 

  การติดตามการปฏิบัติงาน 

 ๒. รวบรวมวิเคราะหขอมูลของชุมชน เพ่ือนําไปใชในงานสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนและ 

  บริการสาธารณะ 

 ๓. ใหบริการชุมชนในดานขาวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และวิชาการ 

 ๔. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เชน การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภคใหความรูและจัดนิทรรศการ 

 

/๕. การมี... 



~ ๔๔ ~ 
 

 ๕. การมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเก่ียวกับชุมชน 

 ๖. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหารายไดเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 ๗. ประสานและใหบริการแกคณะครู ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนในดานอาคารสถานท่ี  

  วัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร งบประมาณ 

 ๘. ประเมิน สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการประจําปการศึกษา 

 ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๔.๑๒  งานสนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา 

นายหนูจันทร   สายสุด  ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี  

๑. ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาลูกจางชั่วคราว  กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบลูกจางชั่วคราว  ตลอดจนกํากับ ติดตาม

การปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางชั่วคราว 

๒. ดูแลเก็บกวาดทําความสะอาดอาคารอเนกประสงค บริเวณรอบเสาธง บริเวณถนนขางเสาธง สนามฟุตบอล-  

ฟุตซอล และงานติดตั้งปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ   

๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นายประเชิญ   แวนแกว  ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี 

๑. ขับรถยนตราชการใหบริการยานพาหนะแกขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

๒. งานติดตั้งปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นายบุญรอด   สงางาม   ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี 

๑. ขับรถยนตราชการใหบริการยานพาหนะแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

๒. ดูแลความสะอาดบริเวณอัฒจรรยขางสนามฟุตบอล 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 นายจําลอง   พริง้ไธสง  ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี 

๑. ขับรถยนตราชการใหบริการยานพาหนะแกขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   

๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/นาย... 

 



~ ๔๕ ~ 
 

นายทองสา   แมนศรนรา  ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี 

๑. รักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการและทรัพยสินทางราชการ 

๒. ปฏิบัติหนาท่ีในวันเปดทําการปกติ หรือในวันหยุดราชการท้ังกลางวันและกลางคืนโดยเครงครัด     

๒.๑ หามมิใหบุคคลภายนอกนอกพักคางคืนในบริเวณหรือสถานที่ราชการ เวนแต ครูเวรรักษาความปลอดภัย

หรือยามรักษาการณที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง  หามมิใหบุคคลใดนําทรัพยสินของทางราชการออกจาก

สถานท่ีราชการ เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน 

๒.๒  หามมิใหบุคคลใด ๆ  เสพของมึนเมา เลนการพนัน หรือนําสิ่งของมาจําหนายในสถานท่ีราชการโดยเดด็ขาด 

๓. ตรวจดแูลความปลอดภยัหรอืความสงบเรยีบรอยสถานท่ีราชการ และทรัพยสินใหอยูในความเรียบรอย  

๔. จัดทําบันทึกการอยูเวร บันทึกเหตุการณที่เกิดขึน้แกทรัพยสินและสถานที่ราชการ รวมท้ังเหตุอ่ืน ๆ อันควร 

กอนสงมอบเวร และลูกกุญแจ ใหผูมีหนาทีอ่ยูเวรตอไปรับมอบใหผูมีหนาที่อยูเวร ตอไป สอบถามเหตุการณที่

ผานมาและตรวจสอบสภาพความเสียหายที่เกิดขึน้แกทรัพยสินและสถานที่ราชการกอนรับมอบเวรและลูก

กุญแจ  หากมีความชํารุดเสียหายหรือมีเหตุการณอ่ืน ๆ อันควรก็ให บันทึกไวเปน 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีระหวางเวลาท่ีไดรับมอบหมาย ผลัดเชาชวงเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผลัดดึกชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 

การผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติจะตองใหผูท่ีมารับเวรผลัดตอไปมารับหนาท่ีกอน ผูท่ีอยู ปฏิบัติหนาท่ีจึงออกเวรได  

๖. ดูแลใหความสะดวกและความปลอดภัยแกยานพาหนะของครู ผูปกครองนักเรียน และ ผูมาติดตอราชการหนา

ประตูทางเขาโรงเรียน  

๗. ควบคุมดูแลความเรียบรอยและการเขา – ออกบริเวณของนักเรียนดังนี้  

๗.๑ ปดประตรูะหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. และ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป  

๗.๒ เปดประตูระหวางเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. และ  ๑๕.๑๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

๘. ใหคําแนะนําแกบุคคลภายนอกทีม่าติดตอกับทางโรงเรียนและแลกบัตรใหผูมาติดตอ พรอมบันทึกลงสมุดผูมา

ติดตอ และสงใหตรวจทุกวันศุกรเวลา ๑๖.๐๐ น.  

๙. วันปฏิบัติราชการปกติ เชิญธงชาติลงเวลา ๑๘.๐๐ น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันท่ีไมมีการ

เรียนการสอน เชิญธงชาติข้ึนเสาธงเวลา ๐๘.๐๐  น. และเชิญชาติลงเวลา ๑๘.๐๐ น.   

๑๐. เปดไฟฟาบรเิวณตามจดุตางๆ  ของโรงเรยีนท้ังหมดเวลา ๑๘.๐๐ น. และปดไฟเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป  

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

นางรังสิมา   เสมาขันธ  ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี 

๑. ปฏิบัติงานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป  

๒. ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ 

๒.๑ รับ-สงเอกสาร  

      - ลงทะเบียนหนังสือเขาทางระบบ MY OFFICE 

- จัดสงเอกสารไปยังหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

     - จัดทําทะเบียนหนังสือรับ - สง ของหนวยงาน ออกเลขทะเบียนคําสั่ง  ประกาศ  ศธ ๐๔๒๓๒.๒๗ 



~ ๔๖ ~ 
 

๒.๒ เสนอหนังสือ 

- เสนอหนังสือผูบริหาร 

     - จัดเวียนหนังสือใหบุคลากรทราบ 

๒.๓  การจัดเก็บเอกสารราชการและการทําลายท่ีหมดอายุการใชงาน 

๒.๔  โตตอบหนังสือไปยังหนวยงานภายในและภายนอก 

๒.๕  จัดพิมพงานของหนวยสารบรรณ  

๒.๖  ใหบริการรับ-สง จดหมายและพัสดุไปรษณียแกขาราชการครูและบุคลากร 

๒.๗  ตอนรับ ติดตอ ประสานงาน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ัวไป 

๒.๘  จัดทําวาระการประชุมครูและรายงานการประชุมครู 

๒.๙  รวบรวม ติดตาม ประเมินผล จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ๒.๑๐  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางสีนวน   ปดตาทะเนาว  ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี 

๑.  ดูแลทําความสะอาดสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ  สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ สํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป  

หองสมาคมขาราชการบํานาญฯ  ธนาคารโรงเรียน และหองโสตทัศนศึกษา  

๒.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

         

นางนิตยา   เตียงแกว  ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาดสํานักงานผูอํานวยการ หองประชุมเบญจปติ  หองศูนยคอมพิวเตอรและหองพักครู

ภาษาตางประเทศ 

๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางสาวสุทัศน   โพธิ์แสง  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคาร ๑ หองน้ําครู ทําความสะอาดระเบียง ทางเดิน บันได ผนัง กระจกหองน้ํา

อาคาร ๑ ชั้น ๑ ชั้น ๓ และอางลางมือหลงัหองแนะแนว   

๒. รับผิดชอบเก็บกวาดทําความสะอาดหองนอนครูเวร หองประชาสัมพันธ และหองประชุมมีนะโยธิน 

๓. นําขยะบนอาคาร ๑ ไปท้ิง ถังขยะรวม 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/นางสาว... 
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นางสาวจํานัน   พุมไสว   ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว    

หนาท่ี 

๑. รับผิดชอบเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณอาคารระเบียง ทางเดิน บันได ผนัง กระจกและหองน้ําทางเชื่อม

ระหวางอาคาร ๒ ชั้น ๒ และ ๔ นําขยะบนอาคาร ๒ ไปท้ิงถังขยะรวม 

๒. เก็บกวาดทําความสะอาดทางเชื่อมชั้น ๒ อาคาร ๒ 

๓. เก็บกวาดทําความสะอาดหองน้ําสํานักงานผูอํานวยการโรงเรียน 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางสาววาสนา    เพียรปรุใหญ  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคาร ๓ หองพักครู ทําความสะอาดระเบียงทางเดิน บันได ผนัง กระจกและ

หองน้ําอาคาร ๓ นําขยะบนอาคาร ๓ ไปท้ิงถังขยะรวม 

๒. เก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณทางเชื่อมชั้น ๒ อาคาร ๓ 

๓. ดูแลทําความสะอาดอางลางมือ และถังน้ําดื่มหนาอาคาร ๓ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางรําไพ   แมนศรนรา  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคาร ๔ ระเบียง ทางเดิน บันได ผนัง กระจกและหองน้าํอาคาร ๔ นําขยะบน

อาคาร ๔ ไปท้ิงถังขยะรวม 

๒. ดูแลทําความสะอาดหองพักครู หองปฏิบัติการประจําอาคาร ๔ 

๓. ดูแลทําความสะอาดหองกลุมบริหารงานบุคคล 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางดวงจันทร   เลิศสีดา  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว     

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคาร ๕ หองพักครู ทําความสะอาดระเบียง ทางเดิน บันได ผนัง กระจกและ

หองน้ําอาคาร ๕ 

๒. ดูแลทําความสะอาดหองนโยบายและแผนงาน 

๓. นําขยะบนอาคาร ๕ ไปทิ้งถังขยะรวม 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/นาง... 
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นางละมัย   สุพรรณนอก  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. รับผิดชอบขายน้ําดื่มของโรงเรียน 

๒. ดูแลทําความสะอาดบริเวณลานหลังคาโดมและสนามฟุตซอลขางอาคาร ๔ 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางวันนา   พานิชดี   ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาด ลางภาชนะโรงอาหาร 

๒. ดูแลทําความสะอาดลานชมพูพันธุทิพย (หนาอาคาร ๓) 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางผกาวดี   สงางาม   ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาด ลางภาชนะโรงอาหาร 

๒. ดูแลทําความสะอาดโรงจอดรถครู 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นายสุเทพ   ปดตาทะเนาว  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว     

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาด ทางเขาโรงเรียน บริเวณหนาอาคาร ๒ 

๒. ดูแลรดน้ําตกแตงตนไมบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นสวยงาม 

๓. งานปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นายวิชัย   จันทรหอม  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. รักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการและทรัพยสินทางราชการ 

๒. ปฏิบัติหนาท่ีในวันเปดทําการปกติ หรือในวันหยุดราชการท้ังกลางวันและกลางคืนโดยเครงครัด     

 ๒.๑  หามมิใหบุคคลภายนอกนอกพักคางคืนในบริเวณหรือสถานท่ีราชการ เวนแต ครูเวรรักษาความปลอดภัย

หรือยามรักษาการณท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง  หามมิใหบุคคลใดนําทรัพยสินของทางราชการออกจาก

สถานท่ีราชการ เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 ๒.๒  หามมิใหบคุคลใด ๆ  เสพของมึนเมา เลนการพนนั หรอืนําสิ่ งของมาจาํหนายในสถานท่ีราชการโดยเดด็ขาด 

/๓. ตรวจ... 
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๓. ตรวจดูแลความปลอดภยัหรือความสงบเรยีบรอยสถานท่ีราชการ และทรัพยสินใหอยูในความเรียบรอย  

๔. จัดทําบันทึกการอยูเวร บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินและสถานท่ีราชการ รวมท้ังเหตุอ่ืน ๆ อันควร 

กอนสงมอบเวร และลูกกุญแจ ใหผูมีหนาท่ีอยูเวรตอไปรับมอบใหผูมีหนาท่ีอยูเวร ตอไป สอบถามเหตุการณท่ี

ผานมาและตรวจสอบสภาพความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินและสถานท่ีราชการกอนรับมอบเวรและลูก

กุญแจ  หากมีความชํารุดเสียหายหรือมีเหตุการณอ่ืน ๆ อันควรก็ให บันทึกไวเปน 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีระหวางเวลาท่ีไดรับมอบหมาย ผลดัเชาชวงเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผลดัดกึชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 

การผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติจะตองใหผูท่ีมารับเวรผลัดตอไปมารับหนาท่ีกอน ผูท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ีจึงออกเวรได  

๖. ดูแลใหความสะดวกและความปลอดภัยแกยานพาหนะของครู ผูปกครองนักเรียน และ ผูมาติดตอราชการหนา

ประตูทางเขาโรงเรียน  

๗. ควบคุมดูแลความเรียบรอยและการเขา – ออกบริเวณของนักเรียนดังนี้  

๗.๑ ปดประตูระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. และ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น.  ของวนัถัดไป  

๗.๒ เปดประตูระหวางเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. และ  ๑๕.๑๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

๘. ใหคําแนะนําแกบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอกับทางโรงเรียนและแลกบัตรใหผูมาติดตอ พรอมบนัทึกลงสมุดผูมา

ติดตอ และสงใหตรวจทุกวันศุกรเวลา ๑๖.๐๐ น.  

๙. วันปฏิบัติราชการปกติ เชิญธงชาติลงเวลา ๑๘.๐๐ น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันท่ีไมมีการ

เรียนการสอน เชิญธงชาติข้ึนเสาธงเวลา ๐๘.๐๐  น. และเชิญชาติลงเวลา ๑๘.๐๐ น.   

๑๐. เปดไฟฟาบรเิวณตามจดุตาง  ๆของโรงเรยีนท้ังหมดเวลา ๑๘.๐๐ น. และปดไฟเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวนัถัดไป  

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

นายสมพิศ   คลายพันธุ   ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว   

หนาท่ี 

๑. ดูแลทําความสะอาดบริเวณหลังหองกลุมบริหารงานบุคคล 

๒. ดูแลทําความสะอาดบริเวณมาหินออนท่ีนั่งพักนักเรียนหนาอาคาร ๕ 

๓. ดูแลทําความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอลและบริเวณท่ัวไปของโรงเรียน 

๔. ดูแล  ตัดตกแตง  รดน้ําตนไม  และจัดสวนตนไมใหสวยงาม  

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนไป อยางเต็ม

กําลังความสามารถเพ่ือประโยชนแกทางราชการสืบไป 

   สั่ง ณ วันท่ี   ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 

      (นางอดิสา  วัชรอําไพวัณย) 

             คร ูคศ.๓ รักษาการในตําแหนง 

                ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง 


