๒

คำสั่ งโรงเรียนศรีแก้วประชำสรรค์
เลขที่ ๑๗๕ /๒๕๖๓
เรื่ อง แต่ งตั้งและมอบหมำยให้ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ ำทีต่ ำมโครงสร้ ำงกำรบริหำรโรงเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๓
เพื่อให้การบริ หารและการจัดการของสถานศึ กษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง การกระจายอานาจการบริ หารและ
การจัดการศึ กษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา และ
สถานศึ กษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ จึ งแต่งตั้ง
ข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในสังกัด ปฏิ บัติหน้าที่ และรั บผิดชอบงานตามโครงสร้ างการบริ ห ารโรงเรี ย น
ประจาภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
๑. นายเกียรติสุนทร พลเยีย่ ม
๒. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๓. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๔. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
๕. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุม่ บริ หารงบประมาณ
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุม่ บริ หารงานวิชาการ
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ ำที่
๑. กาหนดนโยบาย ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพิจารณาให้ความเห็ นการบริ การจัดการของโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. ให้ค าปรึ กษา แนะน า สนับ สนุ น และช่ ว ยแก้ปั ญ หา เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
๓. วางแผน ประสานงาน กากับติดตามผล กากับดูแล ประเมินผลการดาเนินงานการบริ หารจัดการการศึกษา
๔. กาหนดนโยบาย แผนงาน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ตน้ สังกัดกาหนด ดังนี้
๔.๑ กำรจัดระบบกำรบริหำร
๑. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจการดาเนินงาน ปริ มาณ คุณภาพ และสภาพการศึกษา
๒. วางแผน ออกแบบ การจัดระบบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทางาน
และการบริ หารงานของสถานศึกษา
๓. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปทราบ
๔. ติดตามประเมินผล และปรับปรุ งการจัดระบบบริ หารให้มีประสิทธิภาพ

๓
๔.๒ กำรพัฒนำองค์ กร
๑. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล สภาพปั จจุบนั ปั ญหาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา
๒. กาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ปัญหาและความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษา
๓. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
๔. กาหนดเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
๖. นาผลการประเมินไปปรับปรุ ง พัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๒. งำนรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
เพื่อให้โครงสร้ างการบริ ห ารงานโรงเรี ยนมี ค วามสมบู รณ์ เป็ นไปตามหลักการกระจายอ านาจการบริ ห ารงาน
โรงเรี ยน จึงมอบหมายให้บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ านวยการ โดยยึดหลักอาวุโสตามอายุและประสบการณ์การ
ทางานบริ หารงานโรงเรี ยนเป็ นหลักสาคัญ จึงมอบหมายให้ นำยอิทธิพล ไชยสุ ทธิ์ ปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
เป็ นการภายใน โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.ช่วยเหลืองานบริ หารงานราชการของโรงเรี ยนให้ดาเนิ นไปด้วยความสะดวก เรี ยบร้อย บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒.ช่วยกากับ ตรวจ ติดตาม ส่ งเสริ มสนับสนุน ป้ องกัน ช่วยเหลือให้การปฏิบตั ิงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริ หารงานทัว่ ไป ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ
๓.ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๓. กลุ่มบริ หำรงำนวิชำกำร
๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๔. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๕. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
๖. นางสาวศศิธร บุญล้น

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงานวิชาการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุ งแก้ไข นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานศึกษาธิ การจังหวัดยโสธร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น

๔
๒. ให้การสนับสนุน อานวยความสะดวก แนะนา และช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดาเนินงานไปด้วยความ
เรี ยบร้อยบรรลุเป้ าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๓. เป็ นกรรมการดาเนิ นงาน ในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ และ กากับ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนางานภาระงานดังต่อไปนี้
๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๒ การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
๓.๓ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
๓.๔ การจัดบรรยากาศส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
๓.๕ การวัดและการประเมินผลการเรี ยน
๓.๖ การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
๓.๗ การจัดหาและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.๘ การประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ
๓.๙ ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๔.วางแผนดาเนิ นงานวิชาการ กาหนดสาระการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษา และแนวการจัดสัดส่ วนสาระการ
เรี ยนรู ้ และกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของสถานศึ กษา ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิ จ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล และการแนะแนวให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และแนวทางการดาเนินการของหลักสูตร
๖. ส่งเสริ มและพัฒนางานของส านักงานวิชาการให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
๗. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๘. จัดทาคู่มือการบริ หารหลักสู ตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิ เทศ กากับ ติดตาม ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. ประสานความร่ วมมื อจากบุคคล หน่ วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุ มชน เพื่อให้การใช้หลักสู ตรเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
๑๐. ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรแก่ นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และผูเ้ กี่ ยวข้อง และนาข้อมูล
ป้ อนกลับจากกลุ่มต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๑๑. ส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้
๑๒. นิ เทศ ติดตามผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้น และระดับกลุ่มวิชา ในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๑๓. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู และการบริ หารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานของครู และการบริ หารหลักสูตรปี การศึกษาต่อไป
๑๔. รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการบริ หารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาธารณชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๕. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๑๖. พิจารณาและจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานและคู่มือดาเนินงานของกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๑๗. พิจารณาและจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน

๕
๑๘. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลงานการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน
๑๙. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
๒๐. ปฏิบตั ิงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. หัวหน้ ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
ผูช้ ่วยหัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษามอบหมาย
๒. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๔. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๕. เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓. งำนพัฒนำหลักสู ตรสถำนศึกษำ
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ครู
กรรมการ
๔. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวศศิธร บุญล้น
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. ส่ งเสริ ม ช่ วยเหลื อครู ได้ศึกษาวิเคราะห์ หลักสู ตร เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักสู ตรสถานศึ กษา
สามารถนา หลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้องและเกิดคุณภาพ
๒. ติ ดตามและประเมิ นผลการใช้หลักสู ตร สรุ ปปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา เพื่อปรั บปรุ งหลักสู ตรให้
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรี ยน
๓. ให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน การจัดหรื อปรับปรุ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับโรงเรี ยน และนโยบายของสถานศึกษา
๔. ควบคุมการใช้หนังสื อประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มการผลิต สื่ อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยน
การสอน
๕. ดาเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีสื่อการสอน วัสดุฝึกที่ได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศทางวิชาการ
๖. ศึ กษา วิเคราะห์แผนการเรี ยน การจัดรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน และ
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๗. วางแผน และดาเนินการให้มีการจัดสอนเสริ มให้กบั นักเรี ยนตามโอกาส
๘. อานวยความสะดวกด้านการจัดการเรี ยนรู ้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
๙. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั ครู อย่างต่อเนื่อง

๖
๑๐. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางการเรี ยนการสอน ตารางการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตารางสอนประจาชั้นให้
เป็ นปั จจุบนั
๑๑. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๔. งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒.นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
ผูช้ ่วย
๓.นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
ครู ผชู ้ ่วย
ผูช้ ่วย
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ส่งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามสาระและหน่วยการเรี ยนรู ้โดยเน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสาคัญ
๒. จัดครู เข้าสอนแทนในชัว่ โมงเรี ยนที่ครู ขาด ลาหรื อไปราชการ
๓. ส่งเสริ มให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยดาเนินการดังนี้
๓.๑ จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
๓.๒ ส่ งเสริ มให้รักการอ่าน และใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง การผสมผสานความรู ้ต่าง ๆให้สมดุลกันปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรม
๓.๓ ส่ งเสริ มให้ครู ใช้เทคนิ ค วิธีการสอน พร้อมนวัตกรรม สื่ อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั สมัยมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน อย่างหลากหลายสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและธรรมชาติสาระวิชา
๓.๔ จัดบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรื อเครื อข่าย ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม
๔. ให้คาแนะนา ปรึ กษาการนิเทศการเรี ยนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการ นิเทศ ที่ร่วมมือช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกัน หรื อแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๕. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
๖. กากับติดตามการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพ และให้คาปรึ กษาแนะนาเมื่อมีปัญหาด้านการเรี ยนการสอน
๗. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๕. งำนหัวหน้ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
๒. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
๓. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
๔. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๕. นางจิราพร ใยวัน
๖. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๗. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
๘. นายยงยุทธ บุญทวี

ครู ผชู ้ ่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพฯ

๗

มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่เป็ นกรรมการกลุ่มบริ หารงานวิชาการโดยตาแหน่ง
๒. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
๓. นาข้อตกลงและนโยบายของฝ่ ายบริ หารไปสู่การปฏิบตั ิ
๔. ควบคุมดูแลและติดตามการเรี ยนการสอนของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามหลักสูตร
และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
๕. แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครู ใหม่และนักศึกษาฝึ กสอน
๗. ประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๘. เผยแพร่ กิจกรรมและควบคุมการปฏิบตั ิตามโครงการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๙. ประชุมครู ในกลุ่มสาระเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๑๐. จัดตารางสอนร่ วมกับกลุ่มบริ หารงานวิชาการและจัดสอนแทนเมื่อครู ในกลุ่มสาระไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่
๑๑. ประสานงานให้ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
๑๒.วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ติดตามดูแลกิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๑๓. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น การจัดนิ ทรรศการ กิจกรรม วิชาการ การประกวด
แข่งขัน จัดสอนเสริ มจัดการเรี ยนการสอนให้นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
๑๔. จัดหา และส่งเสริ มให้ครู ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
๑๕. ติดตามดูแลการสอบแก้ตวั และสอนซ่อมเสริ มเพื่อสอบแก้ตวั เมื่อนักเรี ยนติด “0” “ร” “มส” ให้ดาเนินการ
ตามระเบียบวัดผล
๑๖. ดูแลการดาเนิ นการเรื่ องการวัดผลตามหลักสู ตร สร้างและปรับปรุ งเครื่ องมือในการวัดผล การเรี ยนควบคุม
เรื่ องการทดสอบ กาหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั ติ ดตามดูแลตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดาเนิ นการติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค
และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกรายวิชา ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล
๑๗. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของกลุ่มสาระฯ ดาเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
แก่ผอู ้ านวยการ ประเมินผลงานครู ในกลุ่มสาระทุกภาคเรี ยน เพื่อเสนอตามลาดับขั้น
๑๘. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
๒. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๓. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๔. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๕. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสื อ/เนตรนารี
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
หัวหน้ากิจกรรมชมรมไหว้สวย
หัวหน้ากิจกรรมชมรมสร้างสรรค์บรรยากาศ
หัวหน้ากิจกรรมชมรมทอเสื่ อ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

๘
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน กากับ ตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๒. จัดประชุมครู ที่ปรึ กษากิจกรรม
๓. ให้คาแนะนาแก่ครู ที่ปรึ กษากิจกรรม และนักเรี ยนตามความเหมาะสม
๔. กากับ ติดตาม และประสานงานการดาเนินการจัดกิจกรรมให้อยูใ่ นระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๕. รวบรวมผลการดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรี ยนเสนอต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
๖. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อหาทางปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหานั้น ๆ
๗. กากับติดตามการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์พฒั นาผูเ้ รี ยน
๘. ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสนอต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาและสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานเมื่อสิ้นภาค
เรี ยน/สิ้นปี การศึกษา
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๗. งำนวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน
๑. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
ครู ผชู ้ ่วย
หัวหน้า
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามระเบียบสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ร่ วมจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและปฏิทินปฏิบตั ิงานของงานวิชาการ
๓. ให้คาแนะนาบุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล และเอกสารเผยแพร่ ความรู ้
๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรี ยนไว้คน้ คว้าและอ้างอิง
๕.ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุ งการประเมินผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามระเบียบ
การประเมินผลการเรี ยน
๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรี ยนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
๗. จัดทาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผล
๘. รวบรวมรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้นกั เรี ยนยืน่ คาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
๙. รวบรวม ปพ. ๕ เสนอผูอ้ านวยการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมตั ิผลการเรี ยน ตามปฏิทินงานวิชาการ
๑๐. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในการดาเนินการเรื่ องการสอบแก้ตวั
๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส
๑๒. กาหนดเวลาสอบแก้ตวั จัดทาตารางเรี ยนเสริ ม ตารางสอบแก้ตวั และประกาศผลการสอบแก้ตวั
๑๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในการจัดทาข้อสอบ กาหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบและดาเนินการสอบ
๑๔. ประสานกับครู ที่ปรึ กษาและผูป้ กครองนักเรี ยน ในกรณี ที่ตรวจพบว่านักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องผลการเรี ยน การจบ
หลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
๑๕. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ
และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๖. สารวจนักเรี ยนที่มีปัญหาการเรี ยน 0, ร, มส

๙
๑๗. ดาเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณี ที่นกั เรี ยนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๑๘. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และ
อื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๙. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ O – NET และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร กาหนดแผนพัฒนาให้สูงขึ้น
๒๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๘. งำนทะเบียน
๑. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
๒. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
๓. นางสาวศศิธร บุญล้น

ครู
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. เป็ นนายทะเบียนของโรงเรี ยน
๒. จัดทาแผนปฏิบตั ิการเรี ยนและโครงการต่าง ๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบตั ิการ และประเมินผลการดาเนินงานงานทะเบียน
๓. ทาทะเบียนนักเรี ยน ทะเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ. ๑) กรอกและตรวจทานผลการเรี ยน ให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
๔. จัดทาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
๕. ให้เลขประจาตัวนักเรี ยน และจัดทารายชื่อนักเรี ยนทุกชั้นเรี ยน จัดทาสถิติจานวนนักเรี ยน
๖. รั บคาร้ องการขอเปลี่ ยนชื่ อ ชื่ อสกุล การแก้ไขประวัติอื่น ๆ ของนักเรี ยน และดาเนิ นการเกี่ ยวกับการแก้ไ ข
หลักฐานในทะเบียนนักเรี ยน
๗.ประสานกับครู ที่ปรึ กษาและผูป้ กครองนักเรี ยนในกรณี ที่ตรวจพบว่านักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องผลการเรี ยนการจบ
หลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
๘. รับคาร้องและดาเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรี ยน
๙. รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่น ๆ ของนักเรี ยน
๑๐. ออกใบรับรองผลการเรี ยน ใบรับรองเวลาเรี ยน ใบรับรองอื่น ๆ ตามที่นกั เรี ยนหรื อผูป้ กครองต้องการ
๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรี ยนตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา
๑๒. จัดทา ปพ. ๑ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๓. ออกหลักฐานแสดงผลการเรี ยน และประกาศนียบัตรแก่นกั เรี ยนที่จบหลักสูตร
๑๔. สารวจนักเรี ยนที่ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรี ยนเพื่อดาเนิ นการ
จาหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ
๑๔. ให้บริ การข้อมูลในด้านการเรี ยนแก่ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง
๑๕. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของงานทะเบียนให้เป็ นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน
๑๖. จัดทาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน (ใบ ปพ.๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙) สาหรับผูท้ ี่ขอรับเอกสารเป็ นฉบับที่ ๒ หรื อฉบับ
ต่อ ๆ ไป
๑๗. ประสาน ดาเนินการลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่นกั เรี ยนลงทะเบียนเรี ยนไว้ในแต่ละภาคเรี ยนลงใน
โปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล
๑๘. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๑๐
๙. งำนรับนักเรียน
๑. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
ครู ผชู ้ ่วย
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ประสานงานกับการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริ การการศึกษาร่ วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
๒. กาหนดแผนการรับนักเรี ยนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการรับนักเรี ยนตามแผนที่กาหนด
๔. ร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาในการเข้าเรี ยน
๕. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรี ยนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๐. งำนวิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๑. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
ครู ผชู ้ ่วย
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. งานวิจยั ในชั้นเรี ยน มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
๑.๑ ส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการวิจยั ที่เป็ นความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจยั ในชั้นเรี ยน
๑.๒ ส่งเสริ มและสนับสนุนการนาผลการวิจยั ไปใช้
๑.๓ จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจยั และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
๒. งานเผยแพร่ งานวิจยั มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริ มการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ผลการวิจยั และพัฒนาสังคม
๒.๒ ประสานงานการวิจยั กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในโรงเรี ยน และนอกโรงเรี ยน
๒.๓ เป็ นแหล่งกลางในการทาวิจยั และประสานงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในโรงเรี ยนและภายนอกโรงเรี ยน
๒.๔ รวบรวมงานวิจยั ในโรงเรี ยนให้เป็ นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และระดับโรงเรี ยน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่วา่ ด้วยเรื่ องการวิจยั ในชั้นเรี ยน
๓. ประเมินผล สรุ ปผล/รายงานการดาเนินงานวิจยั และพัฒนาการศึกษาในโรงเรี ยนรายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ทุกสิ้นภาคเรี ยน
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๑. งำนพัฒนำสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๒. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
๓. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
๔. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
๕. นางสาวศศิธร บุญล้น

ครู
ครู ผชู ้ ่วย
ครู
ครู
ครู ผชู ้ ่วย

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

๑๑
มีหน้ ำที่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็ นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารงานวิชาการ
๒. ส่งเสริ มให้ครู ผลิต พัฒนาสื่ อ และนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
๓. จัดหาสื่ อ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ
๔. ประสานความร่ วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการ
สอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
๕. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. ส่งเสริ มให้มีการวิจยั และพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู ้
๘. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๒. งำนพัฒนำแหล่ งเรียนรู้
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
ผูช้ ่วย
๓. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย
๔. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
ผูช้ ่วย
๕. นายสุนทร จากผา
ลูกจ้างประจา
ผูช้ ่วย
๖. นายฤทัย จันทร์โท
ลูกจ้างชัว่ คราว
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
๒. สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
๓. ประสานงานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จดั ทาโครงการพัฒนาการ
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้
๔. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ใช้สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยนและชุมชน เผยแพร่ แก่กลุ่ม
สาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรี ยนรู ้และเผยแพร่ แก่บุคลากรในโรงเรี ยน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทาแบบรายงานการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และเผยแพร่ แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทาทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้ตามข้อมูลแบบสารวจ
๘. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรี ยนรู ้ให้เป็ นปั จจุบนั
๙. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นข้อมูลการพัฒนาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
๑๐. ส่งเสริ มสนับสนุน ให้ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยครอบคลุมภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
๑๑. เผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนในด้านการจัดการเรี ยนรู ้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
๑๒. จัดทาเอกสารเผยแพร่ แหล่งการเรี ยนรู ้แก่ครู สถานศึ กษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และ
สถาบันอื่น ที่จดั การศึกษาในบริ เวณใกล้เคียง

๑๒
๑๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้รวมทั้งพัฒนาให้เกิ ดองค์กรความรู ้ และประสานความร่ วมมือ สถานศึ กษาอื่น
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาในการจัดตั้ง ส่ งเสริ ม พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้
ร่ วมกัน
๑๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๓. งำนนิเทศศึกษำ
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
ผูช้ ่วย
๔.นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
ผูช้ ่วย
๕.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษา
๒. สารวจและรวบรวมปั ญหาการเรี ยนการสอนจากครู ผสู ้ อนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข
๓. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ งาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็ นเพื่อจัดโครงการนิ เทศภายใน
โรงเรี ยนและภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๔. ร่ วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิ เทศในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม ปรึ กษาหารื อ อบรม
สัมมนา ประชุมปฏิบตั ิการ ประชุมอภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
๕. ให้คาแนะนาและปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
๖. ส่ งเสริ มและแนะนาให้การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และบันทึกการสอน การจัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามแผนการเรี ยนรู ้และบันทึกการสอน
๗. นิเทศและส่งเสริ มให้ครู ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนและจัดทาผลงานทางวิชาการ
๘. จัดให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการ นิ เทศที่ ร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบ
กัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกัน หรื อแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๙. แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ควรจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ สถานศึกษาอื่น หรื อ
เครื อข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๑๑. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๔. งำนแนะแนว
๑. นางเทวา ลุสุข
ครู
หัวหน้า
๒.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษา จัดองค์กรการบริ หารงานแนะแนว กาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบ
งานด้านต่าง ๆ ที่กาหนดในขอบข่ายภารกิจของการบริ การงานแนะแนว
๒. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๓. ดาเนินการจัดหาทุนการศึกษาหรื อสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนักเรี ยนที่ขาดแคลน

๑๓
๔. ดาเนินการในการคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดาเนินการเกี่ยวกับกองทุน
อื่น ๆ เพื่อการศึกษา โดยความร่ วมมือของครู ทุกคน
๕. ประสานงานกับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งกลุ่ม
นักเรี ยนที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรื อสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก
๖. ประสานความร่ วมมือและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ดา้ นการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรื อ
เครื อข่ายการแนะแนวภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และจัดปฏิทินปฏิบตั ิงานประจาปี
๘. ประสานงานการจัดสอบวัดความรู ้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่าง ๆ รวมทั้งดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๙. จัดเก็บและรวบรวมสถิติขอ้ มูลด้านต่าง ๆ ตลอดปี การศึกษา และนาเสนอเป็ นเอกสารเผยแพร่ เมื่อสิ้นภาคเรี ยน/
สิ้นปี การศึกษา
๑๐. จัดบริ การหลัก ๕ บริ การอย่างต่อเนื่อง
๑๑. การจัดกิจกรรมแนะแนว
๑๑.๑ การบริ การแนะแนว
๑๑.๑.๑ งานศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุ ป และนาเสนอข้อมูลของ
ผูเ้ รี ยน
๑๑.๑.๒ งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรู ปศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวติ และสังคม
๑๑.๑.๓ งานให้คาปรึ กษา อบรมทักษะการให้คาปรึ กษาเบื้องต้นแก่ครู ผใู ้ ห้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนทั้ง
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
๑๑.๑.๔ งานกิจกรรมส่งเสริ ม พัฒนา ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุ่ม
ปรึ กษาปั ญหา (Case conference) ส่งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุม่ พัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยเทคนิค
ทางจิตวิทยา จัดบริ การ สร้างเสริ มประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพื่อตอบสนองความถนัดความต้องการ และความ
สนใจของผูเ้ รี ยน
๑๑.๑.๕ งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินงานแนะแนว
๑๑.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนว
๑๑.๒.๑ กิจกรรมโฮมรู ม
๑๑.๒.๒ กิจกรรมคาบแนะแนว
๑๑.๒.๓ การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว
๑๒. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
๑๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๑๔
๑๕. งำนห้ องสมุด
๑. นายสิ ทธิพร บุญยิง่

ครู

หัวหน้า

๒. นายนิวฒั น์ หนองหาญ

พนักงานราชการ

ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ เสนองบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็ นไปตามนโยบายของโรงเรี ยน
๒. จัดและพัฒนาสถานที่หอ้ งสมุดให้เหมาะสมกับเป็ นแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย
๓. จัดให้มีวสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ และเครื่ องอานวยความสะดวกที่เพียงพอกับจานวนสมาชิก
๔. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบารุ ง ครุ ภณั ฑ์ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดเวลา
๕. จัดหา ซื้อ ทาเอกสาร วารสาร และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู ้และความบันเทิง
๖. จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่ งแวดล้อม การบริ การให้ชกั จูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์และเข้ามาใช้บริ การ
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้นกั เรี ยนของโรงเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน
๘. จัดทาสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบตั ิตลอดภาคเรี ยน/ปี การศึกษา
๙. ให้บริ การใช้หอ้ งสมุดแก่นกั เรี ยน ครู และบุคคลภายนอก
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๖. งำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนเรียนรวม
๑. นายเกียรติสุนทร พลเยีย่ ม

ผูอ้ านวยการ

ประธานกรรมการ

๒. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์

ครู หวั หน้างานวิชาการ

รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง

ครู

กรรมการ

๔. นางเทวา ลุสุข

ครู

กรรมการ

๕. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน

ครู

กรรมการ

๖. ครู ที่ปรึ กษาทุกคน

ครู

กรรมการ

๗. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง

ครู ผชู ้ ่วย

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ ำที่
๑. ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
๒. จัดทาประกาศการดาเนินการโรงเรี ยนเรี ยนรวมในสถานศึกษา
๓. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๔. กาหนดปฏิทินในการดาเนินงานลงในแผนปฏิบตั ิการของสถานศึกษา
๕. ดาเนินการคัดกรองผูพ้ ิการทางการศึกษา รายงานข้อมูลในระบบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ประสานความร่ วมมือผูป้ กครอง ชุมชน ครู ที่ปรึ กษาและประสานความช่วยเหลือไปยังสานักงานการศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
๗. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลการสอนและรายงานผลการดาเนินงานในปี การศึกษา

๑๕
๔. กลุ่มบริหำรงบประมำณ
๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางเทวา ลุสุข
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงบประมาณให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุ งแก้ไข นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
๒. ให้การสนับสนุน อานวยความสะดวก แนะนา และช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดาเนินงานไปด้วยความ
เรี ยบร้อยบรรลุเป้ าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานในงานกลุ่มบริ หารงบประมาณ ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน
๔. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของกลุ่มบริ หารงบประมาณให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุเป้ าหมาย
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. หัวหน้ ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานงบประมาณ
๒. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานงบประมาณ
มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษามอบหมาย
๒. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริ หารงบประมาณ
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ หารงบประมาณ
๔. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มบริ หารงบประมาณ
๕. เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓. งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล รำยงำนผลกำรใช้ เงิน และผลกำรดำเนินงำน
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
๒.ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
๓. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

๑๖
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา ให้
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
๒. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริ การ ผลผลิตของสถานศึกษา ให้
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
๓. จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ ยงสูง
๔. ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ ยงสูง
๕. จัดทาข้อสรุ ปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การดาเนินงานไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่ งแก้ปัญหาได้ทนั สถานการณ์
๖. รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. สรุ ปข้อมูลสารสนเทศและจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงานของ สถานศึกษาเป็ นราย
ไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๔. งำนจัดกำรทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
๔.๑ งำนจัดกำรทรัพยำกร
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ รายการสิ นทรัพย์
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพร่ วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน
๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่ วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ต่อกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนของสถานศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๒ งำนจัดหำรำยได้ และผลประโยชน์
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วิเคราะห์ศกั ยภาพของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดหารายได้และสิ นทรัพย์ในส่วนที่จะนามาซึ่งรายได้และ
ผลประโยชน์ของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดหายได้และบริ หารรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพื่อจัดทาทะเบียน
ข้อมูล
๒. จัดทาแนวปฏิบตั ิหรื อระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้และหารายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพ
ของสถานศึกษา โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๗
๓. จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทาทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ งำนกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ
๑. นางเทวา ลุสุข
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. สารวจประเภทกองทุน และจัดทาข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน
๒. สารวจความต้องการของนักเรี ยนและคัดเลือกเสนอให้กยู้ มื ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๓. ประสานการกูย้ มื กับหน่วยปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
๔. สร้างความตระหนักแก่ผยู ้ มื
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๕. งำนบริหำรกำรเงิน
๑. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. นางเทวา ลุสุข
ครู
เจ้าหน้าที่การเงิน
มีหน้ ำที่
๑. ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรี ยน
๒. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการที่ปรึ กษาของโรงเรี ยน เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี
๓. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการกลุ่มบริ หารงบประมาณ
๔. เป็ นที่ปรึ กษาของหัวหน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี
๕. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกลุ่มบริ หารงบประมาณ และวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนางานของกลุ่มบริ หารงบประมาณให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
๖. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรี ยน โดยยึดระเบียบของกระทรวงการคลังทุกขั้นตอน
๗. ควบคุม ดูแล การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภทพร้อมบันทึกทะเบียน ให้
เรี ยบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการทุกขั้นตอน
๘. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามแผนฯ และถูกต้องตรงกันกับทะเบียน
๙. ควบคุม ดูแล การบันทึกทะเบียนคุมเอกสาร หลักฐาน การรับ-จ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทให้เรี ยบร้อย ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั พร้อมที่จะรับการตรวจ
๑๐. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการเงินและบัญชีทุกประเภท ให้เป็ นระบบระเบียบสะดวกในการ
ค้นหา/ตรวจสอบ และปลอดภัย
๑๑. ควบคุม ดูแล การรายงานการเงิน (งบเดือน และงบ 6 เดือน) ให้ถูกต้องและตรงเวลาตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกาหนด
๑๒. ควบคุม ดูแล การรับ-จ่าย เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย เงินรายได้แผ่นดิน ตลอดจนการนาส่งตามระเบียบ
๑๓. ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย ใบเสร็ จรับเงินบารุ งการศึกษา ตลอดจนการบันทึกทะเบียนคุมให้เรี ยบร้อยและเป็ น
ปั จจุบนั พร้อมที่จะรับการตรวจ

๑๘
๑๔. ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบตั ิงานการเงินและการบัญชี เป็ นประจาทุกวันต่อผูบ้ งั คับบัญชา ตามลาดับ
๑๕. ให้บริ การบุคลากรของโรงเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องสวัสดิการตามวาระโอกาส เช่น การกูย้ มื เงินสหกรณ์ การกูย้ มื เงิน
ธนาคาร และอื่น ๆ
๑๖. จัดเตรี ยม รับรอง บุคคลหรื อคณะที่เข้าประเมิน–ตรวจเยีย่ ม–นิเทศ–ศึกษาดูงานโรงเรี ยน
๑๗. ควบคุมกากับ ติดตาม ตรวจสอบาการเบิกจ่ายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทุกประเภท
๑๘. ควบคุม ดูแล การรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๙. ควบคุม ดูแล เบิก-จ่ายเงิน บาเหน็จบานาญให้แก่ขา้ ราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ
๒๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖. งำนบริหำรกำรบัญชี
๑. นางเทวา ลุสุข
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ปฏิบตั ิหน้าที่เจ้าหน้าที่บญั ชีของโรงเรี ยน
๒. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการกลุ่มบริ หารงบประมาณ
๓. ดาเนินการรับบันทึกเงินสดให้ถูกต้อง สะอาด เรี ยบร้อย และเป็ นปั จจุบนั ทุกวันทาการ
๔. จัดทาบัญชีแยกประเภท เป็ นปัจจุบนั และรายงานประจาเดือน
๕. จัดทางบกระทบยอด (Bank Statement) ประจาเดือน
๖. บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้เสร็ จเรี ยบร้อย ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ทุกวันทาการ
๗. นาเสนอบัญชีเงินสด ทะเบียนรับ – จ่าย และเสนองบเดือนแล้วรายงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีทุกวันทาการ เพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้อย ถูกต้อง นาเสนอผูห้ วั หน้าสถานศึกษาตามลาดับ
๘. จัดทารายงานการเงินให้เรี ยบร้อย ถูกต้องและส่งให้ทนั ตามกาหนด
๙. ควบคุม ติดตาม การรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐. จัดทาบัญชีเงินอุดหนุนบารุ งการศึกษา และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ตามระบบเกณฑ์คงค้าง
๑๑. ร่ วมทาระบบบัญชีระบบ GFMIS เข้าสู่ระบบเกณฑ์คงค้าง
๑๒. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๗. งำนจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน
๑. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
หัวหน้า
๒. นางเทวา ลุสุข
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดทารายงานประจาเดือนส่ งหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดทารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจางวด

๑๙

๒. จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานทางการเงินงบกระแส
เงินสดจัดทาโดยวิธีตรง จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่ งรายงานประจาปี ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผ่านเขตพื้นที่ การศึ กษาและจัดส่ งรายงานประจาปี ให้สานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้ นที่
การศึกษา และจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๘. งำนบริหำรงำนด้ ำนพัสดุและสินทรัพย์
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
๒. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
มีหน้ ำที่
๑. ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ ของโรงเรี ยน
๒. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์-ประจาปี /รายงานการตรวจสอบพัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ประจาปี
๓. วางแผนดาเนินการตรวจสอบพัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ ประจาปี
๔. ดาเนินการอันเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ปรับปรุ งซ่อมแซม ดาเนินการก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ การขอขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ การรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้าง การขอจาหน่ายสิ่ งก่อสร้างที่ราชพัสดุ
๕. วางแผน ควบคุม ดูแล พัสดุที่ชารุ ดอย่างรวดเร็ ว และให้มีการบารุ งรักษาเป็ นประจา
๖. ดาเนินการปรับปรุ งซ่อมแซมพัสดุ – ครุ ภณั ฑ์ของโรงเรี ยนให้อยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อยและมีการบารุ งรักษาเป็ น
ประจา
๗. เสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจาปี และวัสดุถาวร และรายงานให้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ
๘. ควบคุมและดาเนินการจัดทารายการพัสดุขอเบิก (PO) ในการดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
๙. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภท
๑๐. ควบคุมและลงทะเบียนครุ ภณั ฑ์ พร้อมกับลงรหัสในตัวครุ ภณั ฑ์ ควบคุมและลงบัญชีวสั ดุถาวร
๑๑. ดาเนินการเบิก – จ่ายพัสดุ การยืมพัสดุ
๑๒. เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานที่รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามกลุ่ม / งาน /กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เช่น
ทะเบียนครุ ภณั ฑ์ ใบเบิก ใบยืมให้เรี ยบร้อย เก็บบารุ งรักษาพัสดุของโรงเรี ยน และปรับปรุ งซ่อมแซมพัสดุที่ชารุ ดและเป็ น
ปั จจุบนั พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ
๑๓ ดาเนินการตรวจสอบและจาหน่ายพัสดุประจาปี ตามระเบียบฯ
๑๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๒๐
๙. งำนนโยบำยและแผน
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๒. นางกุสุมา แสงศรี
๓. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน

ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนหรื อโครงการสาหรับงานวางแผนและพัฒนา
๒. จัดทาแผนหรื อโครงการสาหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบตั ิการ
๓. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรี ยน และ
มาตรฐานการศึกษา ดังนี้
๓.๑ แผนยุทธศาสตร์โรงเรี ยน ๕ ปี
๓.๒ แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณของโรงเรี ยน
๔. นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ช่วยเหลือประสานงาน กากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๖. สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน
๗. จัดทาปฏิทินตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณของโรงเรี ยน
๘. ประสานแผนของโรงเรี ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบตั ิการ
๑๐. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
๑๑. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุ ปผลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รายงานผลงานประจาปี
๑๒. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย๑๑. งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้า
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาร

นังสื อราชการ โดยประสานกับสารบัญกลา

๒๑
ง๕. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มบุคคล
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางจิราพร ใยวัน
ครู
กรรมการ
๔. นายวาระชาติ ศรี โย
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุ งแก้ไข นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
๒. ให้การสนับสนุน อานวยความสะดวก แนะนา และช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดาเนินงานไปด้วยความ
เรี ยบร้อยบรรลุเป้ าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานในงานกลุ่มบริ หารงานบุคคล ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน
๔. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของกลุ่มบริ หารบุคคลให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุเป้ าหมาย
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. หัวหน้ ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
๒.นางกุสุมา แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษามอบหมาย
๒. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๔. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๕. เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๒๒
๓. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ ง
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๒. นางกุสุมา แสงศรี

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

๓.๑ งำนวิเครำะห์ และวำงแผนอัตรำกำลังคน
มีหน้ ำที่
๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓. นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อต้นสังกัด
๔. นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓.๒ งำนกำหนดตำแหน่ ง
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาภาระงาน (คู่มือการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ) สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒. นาเสนอแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาเพื่อนาเสนอ หน่วยงานบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมตั ิ
๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓.๓ งำนขอเลื่อนตำแหน่ งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ ำรำชกำรครู
มีหน้ ำที่
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง
ข้อกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวมและเผยแพร่ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตาแหน่ง/ข้อกาหนดตาแหน่งเพิ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนด
๓. ส่งคาขอปรับปรุ งกาหนดตาแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง /ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
จากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนาเสนอหน่วยงานบังคับ
บัญชาสูงขึ้นไปแล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมตั ิและเสนอผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๒๓
๔. งำนเสริมสร้ ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำร
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย
ก. กำรพัฒนำข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรพัฒนำก่ อนมอบหมำยกำรปฏิบัตหิ น้ ำที่
มีหน้ ำที่
๑.๑ เตรี ยมเอกสารสาหรับการปฐมนิเทศแก่ผทู ้ ี่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็ นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑.๒ แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ ประเมินผลงาน ฯลฯ
แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่งานให้ปฏิบตั ิ
๑.๓ ติดตาม ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
๑.๔ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. กำรพัฒนำระหว่ ำงปฏิบัตหิ น้ ำทีร่ ำชกำร
มีหน้ ำที่
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเองแก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ กาหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
๒.๓ ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนด
๒.๔ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
๒.๕ รายงานผลการดาเนินไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๖ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓. กำรพัฒนำก่ อนเลื่อนตำแหน่ ง
มีหน้ ำที่
๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง ลักษณะงาน ตามตาแหน่งที่ได้รับการปรับปรุ งกาหนด ตาแหน่ง
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม
๓.๓ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
๓.๔ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๔. กำรพัฒนำกรณีไม่ ผ่ำนกำรประเมินวิทยฐำนะ
มีหน้ ำที่
๔.๑ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย

๒๔
ข. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติหรื อกรณีพเิ ศษ
มีหน้ ำที่
๑.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๑.๒ เตรี ยมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา
๑.๓ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔ ร่ าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดาเนินการตาม ระเบียบว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
๑.๕ รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๑.๖ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ ควำมตำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัตหิ น้ ำทีร่ ำชกำร
มีหน้ ำที่
๒.๑ รวบรวมและเผยแพร่ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒.๒ แจ้งชื่อผูต้ ายและข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
๒.๓ สัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผตู ้ ายเป็ นกรณี พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
๒.๔ รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๕ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓. กำรเพิม่ ค่ ำจ้ ำงลูกจ้ ำงประจำและลูกจ้ ำงชั่วครำว
มีหน้ ำที่
๓.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๓.๒ กรณี การเพิม่ ค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๓.๓ กรณี การเพิ่มค่าจ้างและลูกจ้างชัว่ คราวกรณี อื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดาเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สถานศึกษากาหนด
๓.๔ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๒๕
๔. กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับบัญชีถือจ่ ำยเงินเดือน
มีหน้ ำที่
๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
๔.๒ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๔.๓ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๕. เงินวิทยฐำนะและค่ ำตอบแทนอื่น ๆ
มีหน้ ำที่
๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๕.๒ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๕.๓ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๕. งำนทะเบียนประวัติ
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้า
มีหน้ ำที่
๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๕.๒ จัดทาทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ ๗), ทาเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง ให้เป็ นปัจจุบนั
๕.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปี เกิดของข้าราชการครู และบุคลากรทางการและลูกจ้างตามแบบที่
กาหนดโดยนาเสนอไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมตั ิการแก้ไขต่อหน่วยงานบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป กรณี มี
การแก้ไข
๕.๔ งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ดาเนินการดังนี้
๕.๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๕.๔.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อเสนอขอ
พระราชทาน เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๕.๔.๓ ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก่ขา้ ราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๕.๔.๔ จัดทาทะเบียนผูไ้ ด้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๕.๕ งานขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนินการดังนี้
๕.๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๕.๕.๒ จัดเตรี ยมเอกสารการขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริ การข้าราชการ
และบุคลากรทาการศึกษา
๕.๕.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๕.๕.๔ นาเสนอผูม้ ีอานาจลงนามในบัตรประจาตัวโดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
และลงทะเบียนประวัติไว้

๒๖
๕.๕.๕ เมื่อได้รับบัตรแล้วนาส่งคืนผูข้ อมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕.๖. การส่งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ ดาเนินการดังนี้
๕.๖.๑ ส่งเสริ มการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบตั ิงานให้มี
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
๕.๖.๒ สร้างขวัญและกาลังใจแก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการยก
ย่องเชิดชูเกียรติผมู ้ ีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดหรื อกรณี อื่นตามความเหมาะสม
๕.๗. การลาศึกษาต่อ ดาเนินการดังนี้
๕.๖.๑ อนุญาตหรื อเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกาหนด
๕.๖.๒ เสนอเรื่ องการอนุญาตให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อ
ให้เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรื อเพื่อทราบแล้วแต่กรณี
๕.๘. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพดาเนินการดังนี้
๕.๘.๑ ดาเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้ดาเนินการต่อไป
๕.๘.๒ ติดตาม และส่งมอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมตั ิแล้วให้แก่ผขู ้ อรับ
ใบอนุญาต
๕.๙ ดาเนินการจัดทาหนังสื อรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ ราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งาน
ขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินเดือนวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ ดาเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้
๕.๖.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๕.๖.๒ ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๕.๖.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๐ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖. งำนวินัย กำรรักษำวินัยและกำรออกจำกรำชกำร
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๒. นางกุสุมา แสงศรี

ครู
ครู

๖.๑ งำนวินัยและ กำรรักษำวินัย
๖.๑.๑ กรณีควำมผิดไม่ ร้ำยแรง
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

๒๗

๖.๑.๒ กรณีควำมผิดวินัยร้ ำยแรง
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๑.๓ กำรอุทธรณ์
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๑.๔ กำรร้ องทุกข์
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๑.๕ กำรเสริมสร้ ำงและป้องกันกำรกระทำผิดวินัย
มีหน้ ำที่
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับให้ความรู ้ ฝึ กอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริ มสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒ งำนออกจำกรำชกำร
๖.๒.๑ กำรลำออกจำกรำชกำร
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๒๘
๖.๒.๒ กำรให้ ออกจำกรำชกำรกรณีไม่ พ้นทดลองปฏิบัตหิ น้ ำทีร่ ำชกำรหรื อไม่ ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้ อมและ
พัฒนำอย่ ำงเข้ มตำ่ กว่ ำเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. จัดทาแบบประเมินเกี่ยวกับการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ไว้บริ การคณะกรรมการประเมินผลและข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผา่ นการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่
๕. เสนอแต่งตั้งครู พี่เลี้ยงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่
๖. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เกี่ยวกับการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนด
๗. รายงานผลการพัฒนาอย่างเข้มไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๘. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๓ กำรออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัตทิ วั่ ไป มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. จัดทาเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการออกจากราชการกรณี ขาดคุณสมบัติทวั่ ไป
๓. จัดเตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับการออกจากราชการกรณี ขาดคุณสมบัติทวั่ ไป
๔. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
๕. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๔ กำรให้ ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๕ กำรให้ ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำรนำนหรื อเหตุทดแทน
๖.๒.๕.๑ กรณีเจ็บป่ วยโดยไม่ สำมำรถปฏิบัตหิ น้ ำทีโ่ ดยสมำ่ เสมอ มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๒๙
๖.๒.๕.๒ กรณีไปปฏิบัตงิ ำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ และดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่ง
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๕.๓ กรณีสั่งให้ ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัตทิ วั่ ไป มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๕.๔ กรณีขำดคุณสมบัตทิ วั่ ไป มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๕.๕ กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่ ำหย่ อนควำมสำมำรถบกพร่ องในหน้ ำทีร่ ำชกำรหรื อประพฤติตนไม่ เหมำะสม
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๕.๖ กรณีมมี ลทินมัวหมอง มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๒.๕.๗ กรณีได้ รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงทีส่ ุ ดให้ จำคุกในควำมผิดทีไ่ ด้ กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุโทษ
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๓๐

๗. งำนกิจกำรนักเรียน
๑. นางจิราพร ใยวัน
๒. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
๓. นายวาระชาติ ศรี โย

ครู
ครู
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. การวางแผนงานกิจการนักเรี ยน
๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดทาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรี ยน
๑.๒ การทาแผนงานกิจการนักเรี ยน
๒. การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
๒.๑ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรี ยน
๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรี ยน
๒.๓ การส่งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน และงานกิจกรรมวันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๓. การดาเนินการส่งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน (กิจการสภานักเรี ยน)
๔. การประเมินผลการดาเนินงานกิจการนักเรี ยน
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๘. รำยงำนผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้า
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกเขตบริ เวณโรงเรี ยน ใบลา บัญชีลงเวลาไว้บริ การแก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและสรุ ปผลการดาเนินงานเสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง
๒. รวบรวมแผนปฏิบตั ิราชการ (ID Plan) มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรในสถานศึกษา
๓. รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาคเรี ยน (SAR)
เพื่อนาเสนอผูอ้ านวยการของสถานศึกษาลงนาม
๔. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยดาเนินการในรู ปคณะกรรมการ
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๙. งำนเวรยำมรักษำกำรควำมปลอดภัย
๑. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
หัวหน้า
มีหน้ ำที่
๑. เสนอแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ เวรกลางวัน , เวรกลางคืน และผูต้ รวจเวรประจาวันและวันหยุดราชการ
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่เวร ทั้งครู เวร และนักการเวร
๓. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่วน ให้เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ าย เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารต่อไป
๔. ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์อยูเ่ วรยาม ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อยูเ่ สมอ
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๓๑
๑๐. งำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรื อดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ดาเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผเู ้ กี่ยวข้องเพื่อรับทราบดาเนินการหรื อถือปฏิบตั ิแล้วแต่กรณี
๕. ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมในเรื่ องการอนุมตั ิ อนุญาต สัง่ การ เร่ งรัดการดาเนินการและ
รายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
๖. เสนอหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๑. งำนชุมชนและภำคีเครื อข่ ำย
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒.นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดให้มีระเบียบการประสานงานและเครื อข่ายการศึกษา
๒. ประสานงานกับเครื อข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่ วมมือความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนงาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๓. เผยแพร่ ขอ้ มูลเครื อข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
๔. กาหนดแผน/โครงการหรื อกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเครื อข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา
๕. ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครื อข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๒. งำนนักพัฒนำ
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นายสุนทร จากผา
ลูกจ้างประจา
ผูช้ ่วย
๔. นายฤทัย จันทร์โท
ลูกจ้างชัว่ คราว
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ตรวจ กากับ ดูแล การปฏิบตั ิงาน ของนักการภารโรงที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๒. กาหนดภาระงานหน้าที่ของนักการภารโรงนาไปสู่การปฏิบตั ิ
๓. ประสานงาน เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๓๒
๑๓. งำนระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
๑. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
หัวหน้า
๒. นายวาระชาติ ศรี โย
พนักงานราชการ
ผูช้ ่วย
๓. ครู ที่ปรึ กษาทุกคน
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริ ม พัฒนา ป้ องกันแก้ไขปั ญหานักเรี ยนร่ วมกับครู ที่ปรึ กษา ครู ผสู ้ อน และ
ฝ่ ายบริ หาร กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของครู ที่รับผิดชอบ และบันทึกรายงานผลการดาเนินงานให้หวั หน้า
สถานศึกษาทราบ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน กาหนดแผน / โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ จัดประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน และเครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยน ประเมินผลการดาเนินงาน
และรายงานให้ผบู ้ ริ หาร ครู และสาธารณชน ทราบ
๓. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
- จัดทาแบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล จาแนกตามห้องเรี ยน ระดับชั้นเรี ยน
๔. การคัดกรองนักเรี ยน
- ประสานงานครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนดาเนินการคัดกรองนักเรี ยน จาแนกตามห้องเรี ยน และตามระดับชั้นเรี ยน
๕. การส่งเสริ มพัฒนานักเรี ยน
- ประสานครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กลุ่มงานในการส่งเสริ มพัฒนานักเรี ยน ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา
๖. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
- ประสานงานครู ที่ปรึ กษานักเรี ยน ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
๗. การส่งต่อ
- ประสานงานครู ที่ปรึ กษา ฝ่ ายบริ หาร ในการส่งต่อนักเรี ยน
๘. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๔. งำนเสริมสร้ ำงวินัย คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
๑. นายวาระชาติ ศรี โย
พนักงานราชการ
หัวหน้า
๒.นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู อตั ราจ้าง
ผูช้ ่วย
๓. ครู ที่ปรึ กษาทุกระดับชั้น
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. กาหนดแผนงาน / โครงการ งานเสริ มสร้างวินยั คุณธรรมจริ ยธรรม นักเรี ยน
๒. ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริ ม อบรม ระเบียบวินยั ตามแผนงาน / โครงการ
๓. กาหนดระเบียบวินยั โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์
๔. กากับ ดูแลการแต่งกาย การมาโรงเรี ยน การใช้ยานพาหนะ ความประพฤติของนักเรี ยนให้เป็ นไปตามระเบียบ
วินยั ของโรงเรี ยน
๕. ประสานงานครู ที่ปรึ กษา ผูป้ กครองนักเรี ยน ฝ่ ายบริ หาร เพื่อสนับสนุนส่งเสริ ม ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น

๓๓
๖. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ให้แก่นกั เรี ยน
๘. ประสานงานในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามร่ วมกับฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรี ยน
๙. ประเมินผลการดาเนินงาน รายงานให้ผบู ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และสาธารณชนทราบ
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑๕. งำนป้องกันและแก้ ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
๑. นายวาระชาติ ศรี โย
พนักงานราชการ
หัวหน้า
๒.นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
ผูช้ ่วย
๓.นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู อตั ราจ้าง
ผูช้ ่วย
๔. ครู ที่ปรึ กษาทุกระดับชั้น
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษา
๒. จัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง กลุ่มที่เคยเสพยาเสพติด และรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานศึกษา
๓. ประสานงาน / ดาเนินการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน To be number one โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์
หรื อหน่วยงานอื่นในการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล
๔. กากับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการดาเนินงานห้องเรี ยนสี ขาวทุกระดับชั้น
๕. ประเมินผล สรุ ป รายงานการปฏิบตั ิงานที่ได้ดาเนินงานทุกครั้ง หลังสิ้นสุดกิจกรรมตามกรอบเวลาที่กาหนด
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๓๔

๖. กลุ่มบริ หำรงำนทัว่ ไป
๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนทัว่ ไป
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสิ ทธิ พร บุญยิง่
ครู
รองประธานกรรมการ
๓.นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการ
๔. นายนิวฒั น์ หนองหาญ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕.นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุ งแก้ไข นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
๒. ให้การสนับสนุน อานวยความสะดวก แนะนา และช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดาเนินงานไปด้วยความ
เรี ยบร้อยบรรลุเป้ าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานในงานกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน
๔. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของกลุ่มบริ หารทัว่ ไปให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุเป้ าหมาย
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. หัวหน้ ำกลุ่มบริหำรงำนทัว่ ไป
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
๒. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
ผูช้ ่วย หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษามอบหมาย
๒. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
๔. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
๕. เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓. งำนธุรกำร
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้า
๒. นางเทวา ลุสุข
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นายวิทยา พิมพ์ภาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรี ยนและหน่วยงานภายนอก เพื่อความเรี ยบร้อย และราบรื่ นในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน

๓๕
๒. อานวยความสะดวกและให้การต้อนรับผูม้ าเยีย่ มเยือนโรงเรี ยน
๓. กากับ ดูแล การลงนามในสมุดตรวจราชการ สมุดเยีย่ ม
๔. ดูแล ควบคุม จัดทาทะเบียนภารกิจผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
๕. ดูแล ควบคุม การทารายงานการไปราชการผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
๖. ดูแล ควบคุม และวางแผนงานสารบรรณให้เป็ นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามที่ทางราชการกาหนด
๗. จัดทาทะเบียนหนังสื อรับ - ส่ง ทะเบียนหนังสื อคาสัง่ ทะเบียนหนังสื อลับ ทะเบียนบันทึกข้อความ ของโรงเรี ยน
๘. ดาเนินการตอบจดหมายที่ทางโรงเรี ยนได้รับ ตลอดถึงร่ าง พิมพ์ และตรวจทานก่อนที่จะนาเสนอให้ผอู ้ านวยการ
โรงเรี ยนลงนาม
๙. ควบคุมและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสาเนา ค้นหา ติดตามเรื่ องราวเอกสาร หลักฐานหนังสื อโต้-ตอบ
และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
๑๐. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสื อของโรงเรี ยน ด้วยระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ (E-OFFICE)
๑๑. รวบรวมข้อมูลและสถิติ เอกสาร หลักฐาน หรื อระเบียบและวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าติดต่อราชการ
๑๓. ดูแล ควบคุม จัดเก็บ และทาลายเอกสารทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๑๔. ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเลขานุการผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
๑๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๔. งำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสภำพแวดล้ อม
๑. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
หัวหน้า
๒.นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู อตั ราจ้าง
ผูช้ ่วย
๔. นายวาระชาติ ศรี โย
พนักงานราชการ
ผูช้ ่วย
๕. นายสุนทร จากผา
ลูกจ้างประจา
ผูช้ ่วย
๖. นายฤทัย จันทร์โท
ลูกจ้างชัว่ คราว
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. บริ หารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
๑.๑ กาหนดแนวทางวางแผนการบริ หารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๑.๒ บารุ ง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้มีสภาพมัน่ คง แข็งแรง ร่ มรื่ น
สวยงามเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้สูงสุด
๑.๓ ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๑.๔ สรุ ป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ
๓. ซ่อมบารุ งอาคารสถานที่ที่มีอยูเ่ ดิมให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้
๔. ปรับปรุ งพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทาแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น
๕. ดาเนินการแก้ปัญหางานฉุกเฉิน เป็ นงานเร่ งด่วนที่ไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่
และสิ่ งแวดล้อม

๓๖
๖. งานเฉพาะกิจ เป็ นงานที่ทาร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน มีคาสัง่ ให้ทาเป็ นงานๆ เช่น การจัดสถานที่ในงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรี ยน
๗. งานตามโครงการ เป็ นงานที่ทางอาคารสถานที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานประจาปี
๘. กาหนดนักการภารโรงให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจาอาคาร
๙. มีครู ดูแลรับผิดชอบประจาอาคารต่าง ๆ ร่ วมกับนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยน ดูแลรับผิดชอบห้องเรี ยนของตนเอง
โดยมีคุณครู ที่ปรึ กษาควบคุมดูแล
๑๐. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นกั เรี ยนดูแล
๑๑. การดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบริ เวณโรงเรี ยน
๑๒. ดูแลตกแต่งบารุ งรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุ ภณั ฑ์ประกอบอาคารสถานที่
๑๓. การให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
๑๔. การให้บริ การด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ แก่ชุมชน
๑๕. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนและการจัดบรรยากาศในโรงเรี ยน
๑๖. การซ่อมแซม บารุ ง วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และอาคารสถานที่
๑๗. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๕. งำนส่ งเสริมสุ ขภำพอนำมัยในโรงเรียน
๑.นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู อตั ราจ้าง
หัวหน้า
๒.นายนิวฒั น์ หนองหาญ
พนักงานราชการ
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานอนามัยโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ในการดาเนินงานด้านอนามัยโรงเรี ยน
๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๔. จัดเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทนั ที
๕. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริ การให้เพียงพอและจัดทาหลักฐานการจ่ายยาให้
ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรี ยน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณี เจ็บป่ วย และนาส่งโรงพยาบาลตามความ
จาเป็ น
๗. จัดบริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง
๘. จัดทาบัตรสุขภาพนักเรี ยน ทาสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรี ยน
๙. ติดต่อแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุม้ กันแก่บุคลากรของโรงเรี ยนหรื อชุมชนใกล้เคียง
๑๐. ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองนักเรี ยนในกรณี นกั เรี ยนเจ็บป่ วย
๑๑. ให้คาแนะนาปรึ กษาด้านสุขภาพนักเรี ยน
๑๒. ประสานงานกับครู แนะแนว ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
๑๓. ให้ความร่ วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรื อกิจกรรมของโรงเรี ยนตามควรแก่โอกาส
๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์และสิ่ งเสพติดทั้งหลาย

๓๗
๑๕. จัดทาสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทารายงานประจาภาคเรี ยน ประจาปี ของงานอนามัย สถิติผใู ้ ช้
ห้องพยาบาลและรวบรวมคาเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การ(ถ้ามี) เสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษาทราบเพือ่ เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งต่อไป
๑๖. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่หวั น้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๗. กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
๑๘. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ในการดาเนินงานด้านโภชนาการ
๑๙. จัดบริ การสถานที่ จาหน่าย ที่นงั่ รับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรี ยน
๒๐. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย
๒๑. ควบคุมและดูแลครุ ภณั ฑ์ของโรงอาหารให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
๒๒. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการประกอบการของแม่คา้ ให้ถูกสุขลักษณะ
๒๓. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผูจ้ าหน่ายอาหารในโรงเรี ยน
๒๔. กาหนดประเภทของอาหาร ปริ มาณและจานวนแม่คา้ ให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรี ยน
๒๕. กาหนดระเบียบควบคุมผูจ้ าหน่ายอาหาร
๒๖. ควบคุม กาหนดราคาปริ มาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ
๒๗. ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผปู ้ ระกอบการและนักเรี ยน
๒๘. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่ องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
๒๙. ให้ความรู ้ทางโภชนาการแก่ผบู ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ
๓๐. จัดกิจกรรมส่งเสริ มความรู ้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรี ยน
๓๑. เป็ นกรรมการจัดทาและจาหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นกั เรี ยนที่ขาดแคลน
๓๒. ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรี ยนในการช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
๓๓. อานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าใช้บริ การในโรงอาหาร
๓๔. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่ องดื่มและขายอาหารให้อยูใ่ น
ระเบียบวินยั และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๓๕. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทารายงานประจาปี ของงานโภชนาการ
๓๖. จัดบริ การน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
๓๗. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ าดื่ม น้ าใช้ให้เพียงพอ และให้อยูใ่ นสภาพที่จะสะดวกถูกสุขลักษณะ
๓๘. ให้ความรู ้และข้อปฏิบตั ิในการใช้น้ าในโรงเรี ยน
๓๙. วางแผนในการให้บริ การและสวัสดิการต่าง ๆ
๔๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๖. งำนประชำสั มพันธ์
๑.ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๒.นายวิทยา พิมพ์ภาค
๓. นางสาวศศิธร บุญล้น
๔. นายนิวฒั น์ หนองหาญ

ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครู ผชู ้ ่วย
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

๓๘
มีหน้ ำที่
๑. วางแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดให้มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะทางานจัดทาแผนงานประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยน ดาเนินกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ ให้บริ การประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
๒. จัดทาแผนปฏิบตั ิการงานประชาสัมพันธ์ เสนองาน/โครงการ ทาแผนปฏิบตั ิหน้าที่รายวัน รายเดือน เกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน
๓. ดาเนินการให้มีการผลิตสื่ อเพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่าง ๆ ของทางโรงเรี ยนผ่าน
ทางเครื่ องขยายเสี ยง แผ่นพับ ประกาศ ป้ ายนิเทศ วารสาร จุลสาร โทรศัพท์ สื่ อมวลชน วีดีทศั น์ ฯลฯ
๔. ประสานงานกับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ และงานต่าง ๆ ในการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดจนการพัฒนา
ความก้าวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ และงานต่าง ๆ เพื่อจัดทาเป็ นวารสารเผยแพร่ และจัดประกาศทางเสี ยงตามสาย
๕. ให้การต้อนรับผูม้ าติดต่อราชการ ผูม้ าเยีย่ มโรงเรี ยน ผูป้ กครองมาติดต่อกับนักเรี ยนในปกครอง โดยดูแลให้การ
ต้อนรับ ให้บริ การผูม้ าติดต่อขอข้อมูลสถิติ
๖. ให้บริ การข่าวสาร สาระความรู ้ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของโรงเรี ยนแก่ครู บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
๗. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน โดยให้ความร่ วมมือตามที่ชุมชนขอความ
ร่ วมมือมา
๘. ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรี ยน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรี ยนโดยส่วนรวม
๙. ติดตามประเมินผล ปรับปรุ งงานประชาสัมพันธ์ให้ทนั สมัยและก้าวหน้าอยูเ่ สมอ จัดให้มีการประเมินผล ประเมิน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการให้เป็ นปั จจุบนั และต่อเนื่อง
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๗. งำนสหกรณ์
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๒. นายนิวฒั น์ หนองหาญ

ครู
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วางแผนการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรี ยน เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลักการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
๒. ส่งเสริ มให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องการจัดสหกรณ์ท้ งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ มีเจตคติที่ดี สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
๓. จัดระบบการดาเนินงานของคณะกรรมการ ให้ปฏิบตั ิงานตามระเบียบของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
สร้างสรรค์ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดาเนินงานของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
๔. กากับ ติดตามการดาเนินกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา เพื่อไม่ให้ขดั กับนโยบายและระเบียบของสถานศึกษา
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๓๙
๘. งำนศูนย์ ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ ำยอินเตอร์ เน็ต
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๒. นางสาวศศิธร บุญล้น

ครู
ครู ผชู ้ ่วย

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์
๒. ประสานงานและให้บริ การด้านอินเตอร์เน็ตในกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/งานต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
๓. ประสานการอบรม แนะนาการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กบั บุคลากรภายในโรงเรี ยนและบุคคลภายนอก
๔. ดูแล บริ หาร ประสานงานและรักษาระบบเครื อข่ายภายในโรงเรี ยน
๕. ดูแล Server ซ่อมบารุ งเครื่ อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต
๖. งานซ่อมแซม จัดหา ทดแทนและทาความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๗. ตรวจเช็คและจัดทาทะเบียนเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๘. ปรับปรุ งคุณภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส
๙. ดูแล จัดการบริ หารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
๑๐. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรี ยน
๑๑. สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยน ให้แก่นกั เรี ยนในทุกระดับชั้นเรี ยน เพื่อมุ่งเน้น
ให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจ าวันได้
๑๒. ให้บริ การคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครู นกั เรี ยนและผูท้ ี่สนใจ
๑๓. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
๑๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๙. งำนโสตทัศนูปกรณ์
๑. นายยงยุทธ บุญทวี
๒. นายกาชัย จันทะมาตย์
๓. นายวิทยา พิมพ์ภาค

ครู
ครู อตั ราจ้าง
พนักงานธุรการ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบตั ิงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โรงเรี ยน
๒. ประสานและร่ วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยนในการดาเนินงานโสตฯ
๓. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอ จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก
ปลอดภัย
๔. จัดระเบียบการใช้ การให้บริ การโสตทัศนอุปกรณ์ และให้คาแนะนา ช่วยเหลือ การผลิตสื่ อการสอนแก่ครู
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริ ม ให้คาแนะนาวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์
๖. จัดให้มีสถานที่สาหรับให้บริ การใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องควบคุมเสี ยง
๗. จัดทาระเบียบวัสดุ ครุ ภณั ฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ และจัดให้มีการบารุ งรักษา ซ่อมแซม
โสตทัศนูปกรณ์อยูต่ ลอดเวลา

๔๐
๘. จัดและดาเนินการเกี่ยวกับบริ การระบบเสี ยงภายในโรงเรี ยนและชุมชนตามโอกาสอันควรและช่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
๙. ให้บริ การด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ ให้บริ การบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
๑๐. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็ นปั จจุบนั และง่ายต่อการนาออกไปเผยแพร่
๑๑. สารวจและจัดทาทะเบียนสื่ อการสอนของโรงเรี ยนให้เป็ นปัจจุบนั โดยการประสานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๑๒. จัดทา รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทารายงานประจาปี ของงาน โสตทัศนศึกษา
๑๓. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๑๐. งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๒.นายสิ ทธิพร บุญยิง่
๓. นายนิวฒั น์ หนองหาญ

ครู
ครู
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนหรื อโครงการสาหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. จัดวางระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรับรองการจัดระบบประกันคุณภาพภายนอก
๔. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วดั ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป้ าหมายความสาเร็ จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๕. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความสาเร็ จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วดั ความสาเร็ จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๗. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๘. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
๙. จัดทารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) ประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑. ประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๓. ประสานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
๑๔. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุ ปผลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รายงานผลงานประจาปี
๑๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๔๑
๑๑. กำรพัฒนำระบบข้ อมูลสำรสนเทศ
๑. นายนิวฒั น์ หนองหาญ
๒. นางสาวศศิธร บุญล้น

พนักงานราชการ
ครู ครู ผชู ้ ่วย

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วางแผนการดาเนินงานพัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรี ยน
๒. จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. พัฒนาบุคลากรระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิภารกิจ
๔. จัดระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่จาเป็ น
๕. นาเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร การบริ การ การประชาสัมพันธ์ และเพื่อการพัฒนา
๖. ประเมินและประสานงานระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุ งพัฒนาเป็ นระยะ ๆ
๗. ประสานงานกับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/งานต่าง ๆ ของโรงเรี ยนในด้านการจัดการเรี ยนการสอน
๘. ให้บริ การและตอบข้อมูล สถิติดา้ นต่าง ๆ ของโรงเรี ยนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทัว่ ไป
๙. ติดตาม ประเมินผล และสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๑๒. งำนระบบควบคุมภำยใน
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๒. นางกุสุมา แสงศรี

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
(๑) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน)
(๒) กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดาเนินงาน
(๓) จัดทาแผนการประเมินผลตามขอบเขต/วัตถุประสงค์ที่กาหนด
(๔) จัดทาเครื่ องมือกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการ
ติดตามและรายงานผลของผูเ้ กี่ยวข้อง
๒. ให้ความรู ้ และจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแก่ผรู ้ ับผิดชอบและหัวหน้าส่วนงานย่อย เกี่ยวกับการดาเนินการควบคุม
ภายใน แผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
๓. กากับ ติดตาม การดาเนินงานควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน ) ให้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(๑) นาแบบ ปค.๕ ของปี งบประมาณที่ผา่ นมา มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามการปรับปรุ ง
การควบคุมภายในหรื อไม่ ผลเป็ นอย่างไร แล้วสรุ ปลงในแบบติดตาม ปค.๕
(๒) นากิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง (แบบ Control Self – Assessment : CSA)
(๓) เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑ - ๒ เรี ยบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งาน ที่ผลการดาเนินงานยังไม่ลดความเสี่ ยงตาม
ข้อ ๑และกิจกรรม/งาน ที่เป็ นความเสี่ ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๒ มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุ ง แล้วกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
และระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จแล้วสรุ ปลงใน แบบ ปค.๕

๔๒
(๔) จัดส่งแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ให้ผรู ้ ับผิดชอบของหน่วยงาน
๔. กากับ ติดตาม การดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ โดยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
(๒) นาแบบ ปค.๕ (ของปี งบประมาณที่ผา่ นมา) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามการปรับปรุ ง
การควบคุมภายในหรื อไม่ ผลเป็ นอย่างไร แล้วสรุ ปลงในแบบติดตาม ปค.๕
(๓) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุ ปลงใน แบบ
ปค.๔
(๔) เมื่อดาเนิ นการตามข้อ ๑ - ๓ เรี ยบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งาน ที่ผลการดาเนิ นงานยังไม่ลดความเสี่ ยงตาม
ข้อ๒ และกิจกรรม/งาน ที่เป็ นความเสี่ ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุ ง แล้วกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
และระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็ จแล้วสรุ ปลงใน แบบ ปค.๕
(๕) นากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.๕ มาสรุ ปลงในแบบ ปค.๑
(๖) จัดส่ งแบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ และแบบติ ดตาม ปค.๕ ให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ ตามกาหนด
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๕. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผูบ้ งั คับบัญชา

๑๓. งำนบริกำรสำธำรณะ/สวัสดิกำรและปฏิคม
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๒. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
๓. นางจิราพร ใยวัน
๔. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
๕. นายยงยุทธ บุญทวี
๖.นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
๗.นายกาชัย จันทะมาตย์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู อตั ราจ้าง

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของงานปฏิคม และวางแผนการปฏิบตั ิงานปฏิคมโรงเรี ยนให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานปฏิคมให้เพียงพอ บารุ งรักษาและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ให้การบริ การ ต้อนรับ และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรี ยนในการดาเนินงานราชการ
หรื อจัดกิจกรรมสาคัญของทางโรงเรี ยน ในด้านน้ าดื่ม อาหาร อาหารว่างและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การประชุม
อบรม สัมมนา และอื่น ๆ ตามวาระโอกาส
๔. ให้บริ การชุมชนหรื อหน่วยงานที่ขอความร่ วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. ให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร และบริ การอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา
๖. พัฒนาระบบการให้บริ การแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผูม้ ารับบริ การ

๔๓
๗. จัดให้ความรู ้ เสริ มสร้างความคิด และเทคนิค ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น
๘. ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จดั โดย
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
๙. ส่งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น
๑๐. ประเมินความพึงพอใจของผูม้ าขอรับบริ การ และนาผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนางาน
๑๑. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๔๔
๗. งำนโครงกำรพิเศษ
๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำรพิเศษ
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
๒.นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ
กรรมการ
๔. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
กรรมการ
๕. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือผูอ้ านวยการในการบริ หารงานราชการของโรงเรี ยน ให้ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
บรรลุตามเป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของผูอ้ านวยการและหรื อหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ร่ วมวางแผน กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน
๓. เป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏิบตั ิ
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่ งร่ วมกับสานักงาน
ทรั พ ย์สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย ์ และมู ล นิ ธิ ส ยามกัม มาจล ก าหนดให้ส ถานศึ ก ษาดาเนิ น การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื่อ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอยู่อ ย่า งพอเพี ย ง ให้แ ก่ นักเรี ย น ครู ผูส้ อน และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตลอดจนผูเ้ กี่ ย วข้อ งใน
สถานศึกษา เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเพื่อรองรับกาประเมินจากหน่วยงานภายนอก โดยมี
หน้าที่ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ใน ๕ ด้ ำน
๑๘ องค์ ประกอบ ๖๒ ตัวบ่ งชี้ ซึ่ งระบุในเครื่ องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการบริ หาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยกาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามรายการ ต่อไปนี้
๑. นำยยงยุทธ บุญทวี
ครู
หัวหน้ ำโครงกำร
มีหน้ ำที่ ดูแล ควบคุม รวบรวมการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้มี
ผูร้ ับผิดชอบตามรายการประเมินแต่ละด้านดังนี้
๒.๑ รำยกำรประเมินด้ ำนที่ ๑ ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำมี ๕ องค์ ประกอบ ๑๔ ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย (๔ ตัวบ่งชี้)
นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ (๔ ตัวบ่งชี้)
นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ (๔ ตัวบ่งชี้)
นายสมเกียรติ แก้วหาญ
องค์ประกอบที่ ๔ อาคารสถานที่/แหล่งเรี ยนรู ้ (๑ ตัวชี้วดั )
นายยงยุทธ บุญทวี
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์กบั ชุมชน (๑ ตัวบ่งชี้)
นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๒.๒ รำยกำรประเมินด้ ำนที่ ๒ ด้ ำนหลักสู ตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มี ๔ องค์ ประกอบ ๑๔ ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรี ยนรู ้หลักปรัชญา
นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ตัวบ่งชี้)
ครู ผสู ้ อนทุกคน
องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการหลักปรัชญา
นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรี ยนรู ้ (๔ ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ ๓ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญา

นายยงยุทธ บุญทวี

๔๕
ของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๔ ตัวบ่งชี้)
๒.๓ รำยกำรประเมินด้ ำนที่ ๓ ด้ ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมี ๓ องค์ ประกอบ ๑๕ ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
นางพรสุพิศ ดีลว้ น
(๕ ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมนักเรี ยน (๖ ตัวบ่งชี้)
นายสิ ทธิพร บุญยิง่
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
(๔ ตัวบ่งชี้)
๒.๔ รำยกำรประเมินด้ ำนที่ ๔ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำมี ๒ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญา
นางกุสุมา แสงศรี
ของเศรษฐกิจพอเพียง (๔ ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและขยายผล (๓ ตัวบ่งชี้)
นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๒.๕ รำยกำรประเมินด้ ำนที่ ๕ ด้ ำนผลลัพธ์ /ภำพควำมสำเร็จมี ๔ องค์ ประกอบ ๑๒ ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา (๑ ตัวบ่งชี้)
ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
องค์ประกอบที่ ๒ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (๑ ตัวบ่งชี้)
นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา (๕ ตัวบ่งชี้)
นางกุสุมา แสงศรี
องค์ประกอบที่ ๔ ผูเ้ รี ยน (๕ ตัวบ่งชี้)
นางจิราพร ใยวัน
๓. โครงกำรเยำวชนต้ นกล้ ำ ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด กาหนดให้สถานศึกษา ต้องสร้างและกาหนดเอกลักษณ์
และ อัตลักษณ์ เพื่อแสดงผลที่ เกิ ดขึ้นกับ ผูเ้ รี ยนตามปรั ชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผเู ้ กิดมีคุณลักษณะ
ตามที่ ตอ้ งการ สถานศึ กษาจึ งจัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนและส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ ของโรงเรี ยน “มารยาทดี
สถานที่สะอาด บรรยากาศร่ มรื่ น” และสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของตัวนักเรี ยน “ไหว้สวย” โดยกาหนดหน้าที่รับผิดชอบตาม
รายการ ต่อไปนี้
๑. นำยอิทธิพล ไชยสุ ทธิ์
ครู
หัวหน้ ำโครงกำร
มีหน้ ำที่ ดูแล ควบคุม รวบรวมการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานส่งเสริ มกิจกรรม ดังนี้
๓.๑ งำนส่ งเสริมกิจกรรมสำธำรณะ กิจกรรมกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ภำยในโรงเรียน
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
รองประธานกรรมการ
๓.นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
กรรมการ
๕.นางกุสุมา แสงศรี
ครู
กรรมการ
๖.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
กรรมการ
๗. นางเทวา ลุสุข
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการ

๔๖
๙. นางสาวศศิธร บุญล้น
๑๑. นางจิราพร ใยวัน
๑๓. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน

ครู ผชู ้ ่วย
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ ำที่
๑. ให้คาปรึ กษา เสนอแนวคิด และให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเยาชนต้นกล้า ในการดาเนินกิจกรรม
สาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ภายในโรงเรี ยน
๒. ร่ วมส่งเสริ มวางแผน กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ภายในโรงเรี ยน
๓. เป็ นผูน้ าและที่ปรึ กษาในการนากิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบตั ิ
ภายในโรงเรี ยน
๔. ส่งเสริ มบทบาทของนักเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๓.๒ งำนส่ งเสริมกิจกรรมสำธำรณะ กิจกรรมกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ร่ วมกับชุมชน
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
กรรมการ
๕. นายวิทยา พิมพ์ภาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
๖. นายนิวฒั น์ หนองหาญ
พนักงานราชการ กรรมการ
๗. นายวาระชาติ ศรี โย
พนักงานราชการ กรรมการ
๘. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. ให้คาปรึ กษา เสนอแนวคิด และให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเยาชนต้นกล้า ในการดาเนินกิจกรรม
สาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับชุมชน
๒. ร่ วมส่งเสริ มวางแผน กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับชุมชน
๓. เป็ นผูน้ าและที่ปรึ กษาในการนากิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบตั ิ
ภายในชุมชน
๔. ส่งเสริ มบทบาทของนักเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับชุมชน
๔. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

๔๗
๔. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดกรอบแนวคิดการดาเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธเบื้องต้น เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนโดยใช้หลักไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา อย่างบูรณาการ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็ น ”
คือ มีปัญญารู ้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปั ญญา และมีวฒั นธรรมเมตตา เป็ นฐานการดาเนิน
ชีวติ โดยมีผบู ้ ริ หารและคณะครู เป็ นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนา ภายใต้ปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ เพื่อส่งเสริ มการดาเนินงาน
แก่โรงเรี ยนที่ดาเนินงานภายใต้กรอบอัตลักษณ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธทั้ง ๒๙ ประการ ดังต่อไปนี้
๑. นำยสมเกียรติ แก้ วหำญ
ครู
หัวหน้ ำโครงกำร
มีหน้ ำที่ ดูแล ควบคุม รวบรวมการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้ผทู ้ ี่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินกำรตำมแนวทำงดำเนินกำร ๒๙ ประกำรสู่ ควำมเป็ นโรงเรียนวิถพี ุทธ ประกอบด้ วย
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
รองประธานกรรมการ
๓.นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
กรรมการ
๔.นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
กรรมการ
๕.นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
กรรมการ
๖. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
กรรมการ
๗. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
กรรมการ
๘.นางกุสุมา แสงศรี
ครู
กรรมการ
๙.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
กรรมการ
๑๐.นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
กรรมการ
๑๑. นางเทวา ลุสุข
ครู
กรรมการ
๑๒. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการ
๑๓. นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการ
๑๔. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการ
๑๕. นางสาวศศิธร บุญล้น
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการ
๑๖.นายนิวฒั น์ หนองหาญ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๗. นายวาระชาติ ศรี โย
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๙. นางจิราพร ใยวัน
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑. ด้ ำนกำยภำพ ๗ ประกำร
๑.๑ มีป้ายโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
๑.๒ มีพระพุทธรู ปหน้าโรงเรี ยน
๑.๓ มีพระพุทธรู ปประจาห้องเรี ยน
๑.๔ มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสติดตามที่ต่าง ๆ
๑.๕ มีความสะอาด สงบ ร่ มรื่ น
๑.๖ มีหอ้ งพระพุทธศาสนาหรื อลานธรรม
๑.๗ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ %

๔๘
๒. ด้ ำนกำรเรียนกำรสอน ๕ ประกำร
๒.๑ บริ หารจิต เจริ ญปั ญญา ก่อนเข้าเรี ยน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรี ยน
๒.๒ บูรณาการวิถีพทุ ธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒.๓ ครู พานักเรี ยนทาโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒.๔ ครู ผูบ้ ริ หาร และ นักเรี ยน ทุกคน ไปปฏิบตั ิศาสนกิจที่วดั เดือนละ ๑ ครั้ง มีวดั เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
๒.๕ ครู ผูบ้ ริ หาร และ นักเรี ยนทุกคน เข้าค่ายปฏิบตั ิธรรมอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๓. ด้ ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียน และนักเรียน ๕ ประกำร
๓.๑ รักษาศีล ๕
๓.๒ ยิม้ ง่าย ไหว้สวย กราบงาม
๓.๓ ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดงั ไม่หก ไม่เหลือ
๓.๔ ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่ งของ
๓.๕ มีนิสยั ใฝ่ รู ้ สูส้ ิ่ งยาก
๔. ด้ ำนกำรส่ งเสริมวิถพี ุทธ ๘ ประกำร
๔.๑ ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรี ยน
๔.๒ ไม่ดุ ด่า นักเรี ยน
๔.๓ ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
๔.๔ โฮมรู มเพื่อสะท้อนความรู ้สึก เช่นความรู ้สึกที่ได้ทาความดี
๔.๕ ครู ผูบ้ ริ หาร และนักเรี ยน มีสมุดบันทึกความดี
๔.๖ ครู ผูบ้ ริ หาร และนักเรี ยน สอบได้ธรรมศึกษาตรี เป็ นอย่างน้อย
๔.๗ บริ หารจิต เจริ ญปั ญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง
๔.๘ มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
๕. ด้ ำนกิจกรรมประจำวันพระ ๔ ประกำร
๕.๑.ใส่เสื้ อขาวทุกคน
๕.๒.ทาบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
๕.๓. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
๕.๔ สวดมนต์แปล
๕. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว/โครงกำรห้ องเรียนสีขำว/โครงกำรโรงเรียนปลอดบุหรี่
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างจริ งจัง
และ ต่อเนื่อง ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงปั จจุบนั โดยกาหนดให้สถานศึกษาในสังกัด เป็ นหน่วยงานที่นาไปขับเคลื่อน
กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ มาตรการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปัจจัยเสี่ ยง
รอบสถานศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล ต่อไป จึงมอบหมายให้
๑. นำงจิรำพร ใยวัน
ครู
หัวหน้ ำโครงกำร
มีหน้ ำที่ ดูแล ควบคุม รวบรวมการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามแนวทางการดาเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้ วย

๔๙
๑. นางจิราพร ใยวัน
๒. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๓.นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๔.นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
๕.นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๖.นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
๗. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๘. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
๙.นางกุสุมา แสงศรี
๑๐.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
๑๑. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
๑๒. นางเทวา ลุสุข
๑๓. นายยงยุทธ บุญทวี
๑๔. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุ ขวิเสน
๑๕. นางสาวอติกานต์ ช่างทอง
๑๖. นางสาวศศิธร บุญล้น
๑๗. นายกาชัย จันทะมาตย์
๑๘. นายนิวฒั น์ หนองหาญ
๑๙. นายวาระชาติ ศรี โย

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
ครู อตั ราจ้าง
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ ำที่
๑. ร่ างโครงการ และยืน่ ใบสมัครขอเข้าร่ วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ประสานการดาเนินงานตามโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่ วมกันกาหนดกิ จกรรมในการดาเนิ นงานการป้ องกันการป้ องปราม และ/การ
บาบัดรักษาฟื้ นฟูในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- กลุ่มของผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร/- กลุ่มของผูแ้ ทนครู – อาจารย์
- กลุ่มของผูแ้ ทนผูป้ กครอง/กลุ่มของผูแ้ ทนนักเรี ยน – นักศึกษา
๔. เชิญบุคคลเข้าร่ วมเป็ นกรรมการของโครงการ ในกลุ่มของผูน้ าทุกฝ่ าย ประกอบด้วย
- ผูน้ าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ พระสงฆ์
- ผูน้ าท้องถิ่น/ผูน้ าชุมชน
๕. ติ ด ต่ อ ประสานงานในการจัด ประชุ ม ให้ ค วามรู ้ แ ละแนวทางในการด าเนิ น งานของโครงการ ให้ กับ
คณะกรรมการทุกกลุ่มโดยวิทยากรจากส่วนกลาง หรื อจากสถานศึกษานาร่ อง
๖. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกาหนดกิจกรรมและวางแผนงานในการดาเนินการ

๕๐
กิจกรรมโครงกำร ประกอบด้ วยกิจกรรมทีแ่ บ่ งเป็ นกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านการป้ องปรามและแก้ไขปั ญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข ได้แก่
- โครงการห้องเรี ยนสี ขาว
- จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน
- จัดรายการออกเสี ยงตามสาย
- จัดการเดินรณรงค์
- ให้ความรู ้การป้ องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย
- อบรมแกนนา อบรมสร้างภูมิคุม้ กัน
- จัดอบรมลูกเสื อต้านยาเสพติด
- ตรวจปั สสาวะ
๒. กิจกรรมด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสื่ อลามกอนาจารในสถานศึกษา ได้แก่
- ตรวจค้นและป้ องกันมิให้นกั เรี ยน นักศึกษา นาสื่ อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ ในสถานศึกษา
- ส่ งเสริ มให้สถานศึ กษา จัดทาสื่ อ หนังสื อ วิดีโอ เทปบันทึ กเสี ยง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็ น
สารประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพื่อให้บริ การแก่นกั เรี ยน นักศึกษา
๓. กิจกรรมด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการพนันในสถานศึกษา ได้แก่
- จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน นักศึกษา รู ้หลักประหยัดตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ให้ป้องปราม มิให้นกั เรี ยน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรู ปแบบในสถานศึกษาและตรวจค้นสถานที่ ซึ่ ง
อาจเป็ นที่มวั่ สุม
- ให้ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับสารวัตรนักเรี ยนในการสุ่ มตรวจนักเรี ยน นักศึกษา ที่ อาจไป มัว่ สุ ม
ตามแหล่งพนันและอบายมุขของชุมชน
๔. กิจกรรมด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ได้แก่
- ให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ ยงของนักเรี ยน นักศึกษา ที่ มีปัญหาเป็ นรายกรณี หรื อรายกลุ่ม และให้
ครู ไปเยีย่ มบ้านเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน
- ให้ตรวจค้นการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษากลุ่มเสี่ ยง และคาดโทษเพิ่มสาหรับผู ้
ที่ทาผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว
- ให้สถานศึ กษาจัดกิ จกรรมนักเรี ยน นักศึ กษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดระเบี ยบ วินัย กิ จกรรม
แนะแเนว กิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- ให้สร้างองค์กรเครื อข่ายระหว่างบ้าน โรงเรี ยน ชุมชน และตารวจโดยมีระบบสื่ อสารโทรคมนาคมและ
ระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง
- ให้ประสานกับฝ่ ายตารวจ ใช้มาตรการเฉี ยบขาดในการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา ที่ฝ่าฝื น ในขั้นกระทา
ผิดกฎหมาย
๕. กรณี หนังสื อภายใน และประกาศให้ใช้เลขที่ตามสารบรรณกลาง ให้มีทะเบียนคุม

๕๑

ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสี ยสละ และอุทิศเวลา เพื่อให้เกิดผลดีตอ่ การจัด
การศึกษาของสถานศึกษา นักเรี ยน ชุมชน และต่อทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายเกียรติสุนทร พลเยีย่ ม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์

๕๒

คณะผู้จัดทำ
๑. นายเกียรติสุนทร พลเยีย่ ม
๒. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๓. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๔. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
๕. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๖. นางกุสุมา แสงศรี
๗. นางจิราพร ใยวัน

ผูอ้ านวยการ
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุม่ บริ หารงบประมาณ
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุม่ บริ หารงานวิชาการ
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

๕๓

คำสั่งโรงเรียนศรีแก้วประชำสรรค์
ที่ ๑๗๕ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่พิเศษตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน
ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีแก้วประชำสรรค์
อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

๕๔
ก

คำนำ
พรรณนางานบทบาทและหน้าที่ ของบุ คลากรโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้
เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ ตามคาสั่งโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์
เลขที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ เรื่ อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน ประจาภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง นี้ ได้ก าหนดภาระงานให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านสามารถปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ด้รั บ มอบหมายได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒) ตลอดจนมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๒
(ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนั้น โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ จึ งได้ยึดถื อคู่มือการบริ หารสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานที่ เป็ นนิ ติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิ การ และคู่มือมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานโรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษา
พ.ศ.๒๕๕๒ (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) มาเป็ นแนวทางในการจัดท าพรรณนางานบทบาทและหน้าที่ ของ
บุคลากรโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ เล่มนี้ เพือ่ เป็ นคู่มือสาหรับบุคลากรได้ยดึ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ที่ชดั เจน สะดวกต่อการกากับ ติดตามและประเมินผล อันจะส่ งผลดี ต่อทางราชการต่อไป โอกาสนี้ ขอบคุณ
คณะครู และบุคลากรทุกคนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง ร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ นและช่ วยกันจัดท า พรรณนางาน
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ เล่มนี้ จนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี คณะผูจ้ ดั ทาหวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิบทบาทและหน้าที่ ของบุ คลากรโรงเรี ยนศรี แก้ว
ประชาสรรค์ ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

คณะผูจ้ ดั ทา

๕๕
ข

สำรบัญ
ภำระงำน
โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำน
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
งำนรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
คณะกรรมการบริ หารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
งานพัฒนาการเรี ยนการสอน
งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
งานทะเบียน
งานรับนักเรี ยน
งานวิจยั และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
งานนิเทศการศึกษา
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
งานบริ หารจัดการโรงเรี ยนเรี ยนรวม
กลุ่มบริหำรงบประมำณ
คณะกรรมการกลุ่มบริ หารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้เงิน และผลการดาเนินงาน
งานบริ หารการเงิน
งานบริ หารการบัญชี
งานจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน

หน้ ำ
๑
๒
๓
๓
๓
๕
๕
๖
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๗
๑๘
๑๘

๕๖
งานบริ หารด้านพัสดุและสิ นทรัพย์
งานนโยบายและแผน
สำรบัญ (ต่ อ)
ภำระงำน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
งานเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
งานทะเบียนประวัติ
งานวินยั การรักษาวินยั และการออกจากราชการ
งานกิจการนักเรี ยน
การรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
งานเวรยามรักษาการความปลอดภัย
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานชุมชนและภาคีเครื อข่าย
งานนักพัฒนา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
งานเสริ มสร้างวินยั คุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
งานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กลุ่มบริหำรงำนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ หารกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
งานธุรการ
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยในโรงเรี ยน
งานประชาสัมพันธ์
งานสหกรณ์
งานศูนย์ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

๑๙
ค
๒๐
หน้ ำ
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๖
๓๐
๓๐
๓๐
๓๑
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๔
๓๔
๓๔
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๓๙
๔๐
๔๑

๕๗
งานระบบควบคุมภายใน
งานบริ การสาธารณะ/สวัสดิการและปฏิคม
สำรบัญ (ต่ อ)
ภำระงำน
งำนโครงกำรพิเศษ
คณะกรรมการบริ หารงานโครงการพิเศษ
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
โครงการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
โครงการสถานศึกษาสี ขาว/ห้องเรี ยนสี ขาว/โรงเรี ยนปลอดบุหรี่

คณะผูจ้ ดั ทา

๔๑ง
๔๒

หน้ ำ
๔๔
๔๔
๔๔
๔๕
๔๗
๔๘

๕๒

