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คำสั่ งโรงเรียนศรีแก้วประชำสรรค์
เลขที่ ๗๐ /๒๕๖๑
เรื่ อง แต่ งตั้งและมอบหมำยให้ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ ำที่รำชกำร ประจำภำคเรียนที่ ๑ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
อาศัยอานาจบังคับบัญชาและอานาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ อานาจตามมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบี ยบส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่าด้วยพนัก งานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่ อให้การบริ ห าร
สถานศึกษาเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการ งานสนับสนุนการสอนให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ปฏิบตั ิหน้าที่ ประจาภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
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. ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือผูอ้ านวยการในการบริ หารงานราชการของโรงเรี ยน ให้ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยบรรลุ
ตามเป้ าหมายตามนโยบายผูอ้ านวยการและหรื อหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นหลักสาคัญ
๒. ร่ วมวางแผน กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกๆด้าน
๓. เป็ นผูน้ าในการนานโยบายลงสู่การปฏิบตั ิ
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๑.๑ กำรจัดระบบกำรบริหำร
๑. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง ภาระกิจการดาเนินงาน ปริ มาณ คุณภาพ และสภาพการศึกษา
๒. วางแผน ออกแบบ การจัดระบบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทางาน
และการบริ หารงานของสถานศึกษา
๓. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปทราบ
๔. ติดตามประเมินผล และปรับปรุ งการจัดระบบบริ หารให้มีประสิทธิภาพ
๑.๒ กำรพัฒนำองค์ กร
๑. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล สภาพปั จจุบนั ปั ญหาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา
๒. กาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ปัญหาและความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษา
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๓. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ เจคคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
๔. กาหนดเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
๖. นาผลการประเมินไปปรับปรุ ง พัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

๒. งำนรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
เพื่อให้โครงสร้างการบริ หารงานโรงเรี ยนมีความสมบูรณ์ เป็ นไปตามหลักการกระจายอานาจการบริ หารงานโรงเรี ยน
จึ งมอบหมายให้บุ คลากรในโรงเรี ยนปฏิ บัติหน้าที่ รองผูอ้ านวยการ โดยยึดหลักอาวุโสตามอายุและประสบการณ์ การท างาน
บริ หารงานโรงเรี ยนเป็ นหลักสาคัญ จึงมอบหมายให้ นำยอิทธิพล ไชยสุ ทธิ์ ปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นการภายใน
โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.ช่วยเหลื องานบริ หารงานราชการของโรงเรี ยนให้ดาเนิ น ไปด้วยความสะดวก เรี ยบร้ อย บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒.ช่วยกากับ ตรวจ ติดตาม ส่ งเสริ มสนับสนุ น ป้ องกัน ช่วยเหลือให้การปฏิ บตั ิงานพัฒนาคุณภาพการศึ กษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริ หารงานทัว่ ไป ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ
๓.ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย

๓. กลุ่มบริ หำรงำนวิชำกำร
๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ครู
กรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ครู
กรรมการ
๕. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. เป็ นที่ปรึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการกาหนดทิศทาง แนวนโยบายในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
๒. จัดทาแผนพัฒนางานวิชาการ และกาหนดปฏิทินงานวิชาการ
๓. ร่ วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบตั ิต่างๆ ให้ทนั เหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึ กษาหารื อใน
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
๔. เป็ นกรรมการดาเนินงาน ในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ และ กากับ ตรวจติดตาม ประเมินผลการพัฒนางาน
นภาระงานดังต่อไปนี้
๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๒ การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
๔.๓ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
๔.๔ การจัดบรรยากาศส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
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๔.๕ การวัดและการประเมินผลการเรี ยน
๔.๖ การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
๔.๗ การจัดหาและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๘ การประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ
๔.๙ ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๕. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้บรรลุผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. เสนอแนะความคิดเห็ นและให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน ตลอดจนเสริ มสร้าง
ความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนภายในโรงเรี ยนและบุคลากรภายนอกโรงเรี ยน เพื่อให้การดาเนิ นงานวิชาการดาเนินการไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
๗. จัดทาโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรี ยน และจัดตารางเรี ยน/สอน ของโรงเรี ยน
๘. ปรับปรุ ง พัฒนา ห้องสานักงานวิชาการให้สะอาด เป็ นระเบียบ สวยงามเกิดบรรยากาศการทางามอย่างมีความสุข
๙. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๒. หัวหน้ ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
ผูช้ ่วย หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษามอบหมาย
๒. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการเกี่ยวกับงานวิชาการและงานบริ หารโรงเรี ยน
๓. วางแผนกาหนดแนวทางนานโยบายด้านวิชาการสู่การปฏิบตั ิ
๔. กากับ ดูแล ควบคุม นิเทศ ตรวจ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๕. ประสาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการ เพื่อให้การบริ หารงานวิชาการ
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๖. จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน ปฏิทินปฏิบตั ิงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของงานวิชาการ
๗. เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง และชุมชน
๘. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุ ปปั ญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุ งหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรี ยน
๙. ติดตามนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านการเรี ยน การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
๑๐. กากับดูแลการจัดแผนการเรี ยนของนักเรี ยน และจัดนักเรี ยนเข้าเรี ยนตามแผนการเรี ยน
๑๑.ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๑๒.ปฏิบตั ิหน้าที่งานธุรการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
๑๓. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๓. งำนพัฒนำหลักสู ตรสถำนศึกษำ
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
๒. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๔. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา

ครู

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ ำที่
๑. ส่งเสริ ม ช่วยเหลือครู ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาสามารถนา
หลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้องและเกิดคุณภาพ
๒. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุ ปปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา เพื่อปรับปรุ งหลักสูตรให้เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรี ยน
๓. ให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน การจัดหรื อปรับปรุ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับโรงเรี ยน และนโยบายของสถานศึกษา
๔. ควบคุมการใช้หนังสื อประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ และส่งเสริ มการผลิต สื่ อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
๕. ดาเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีสื่อการสอน วัสดุฝึกที่ได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศทางวิชาการ
๖. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรี ยน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน และ
บุคลากรในกลุ่มสาระฯ
๗. วางแผน และดาเนินการให้มีการจัดสอนเสริ มให้กบั นักเรี ยนตามโอกาส
๘. อานวยความสะดวกด้านการจัดการเรี ยนรู ้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
๙. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั ครู อย่างต่อเนื่อง
๑๐. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน ตารางการใช้หอ้ ง ตารางสอนประจาชั้นให้เป็ นปัจจุบนั
๑๑. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๔. งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
๑. นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒.นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู
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
๓๒.๑ จัดหาเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
๓.๒ ส่งเสริ มให้รักการอ่าน และใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง การผสมผสานความรู ้ต่างๆให้สมดุลกันปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
๓.๓ ส่ งเสริ มให้ครู ใช้เทคนิ ค วิธีการสอน พร้อมนวัตกรรม สื่ อ เทคโนโลยีทางการศึ กษาที่ ทนั สมัยมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน อย่างหลากหลายสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและธรรมชาติสาระวิชา
๓.๔ จัดบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรื อเครื อข่าย ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม
๔. ให้คาแนะนา ปรึ กษาการนิ เทศการเรี ยนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการ นิ เทศ ที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกัน หรื อแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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๕. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
๖. กากับติดตามการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพ และให้คาปรึ กษาแนะนาเมื่อมีปัญหาด้านการเรี ยนการสอน
๗. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๕. งำนหัวหน้ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
๒. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิ ตศาสตร์
๓. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
๔. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
๕. นางจิราพร ใยวัน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
๖. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
๗. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
๘. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
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 ้ทุกคนจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาที่ รับผิดชอบ
๑๒. วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ติดตามดูแลกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๑๓. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม วิชาการ การประกวด
แข่งขัน จัดสอนเสริ ม จัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
๑๔. จัดหา และส่งเสริ มให้ครู ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
๑๕. ติดตามดูแลการสอบแก้ตวั และสอนซ่อมเสริ มเพื่อสอบแก้ตวั เมื่อนักเรี ยนติด “0” “ร” “มส” ให้ดาเนินการตาม
ระเบียบวัดผล
๑๖. ดูแลการดาเนิ นการเรื่ องการวัดผลตามหลักสู ตร สร้างและปรับปรุ งเครื่ องมือในการวัดผล การเรี ยนควบคุมเรื่ องการ
ทดสอบ กาหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ
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รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดาเนิ นการติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนทุกรายวิชา ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล
๑๗. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของกลุ่มสาระฯ ดาเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี แก่
ผูอ้ านวยการ ประเมินผลงานครู ในกลุ่มสาระทุกภาคเรี ยน เพื่อเสนอตามลาดับขั้น
๑๘. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู หัวหน้ากิจกรรมลูกเสื อ/เนตรนารี
หัวหน้า
๒. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ผูช้ ่วย
๓. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู หัวหน้ากิจกรรมชมรมไหว้สวย
ผูช้ ่วย
๔. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู หัวหน้ากิจกรรมชมรมสร้างสรรค์บรรยากาศ ผูช้ ่วย
๕. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ครู หัวหน้ากิจกรรมชมรมทอเสื่อ
ผูช้ ่วย
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. วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อหาทางปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหานั้นๆ
๗. กากับติดตามการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์พฒั นาผูเ้ รี ยน
๘. ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสนอต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาและสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานเมื่อสิ้นภาคเรี ยน/
สิ้นปี การศึกษา
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่หวั หน้ากลุ่มวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๗. งำนวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน
๑. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
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 ้ต่างๆ
๗. จัดทาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล
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๘. รวบรวมรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้นกั เรี ยนยืน่ คาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
๙. รวบรวม ปพ. ๕ เสนอผูอ้ านวยกา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมตั ิผลการเรี ยน ตามปฏิทินงานวิชาการ
๑๐. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในการดาเนินการเรื่ องการสอบแก้ตวั
๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส
๑๒. กาหนดเวลาสอบแก้ตวั จัดทาตารางเรี ยนเสริ ม ตารางสอบแก้ตวั และ ประกาศผลการสอบแก้ตวั
๑๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการจัดทาข้อสอบ กาหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบและดาเนินการสอบ
๑๔. ประสานกับครู ที่ปรึ กษาและผูป้ กครองนักเรี ยน ในกรณี ที่ตรวจพบว่านักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องผลการเรี ยน การจบ
หลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
๑๕. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และ
อื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๖. สารวจนักเรี ยนที่มีปัญหาการเรี ยน 0, ร, มส
๑๗. ดาเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณี ที่นกั เรี ยนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๑๘. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๙. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ O – NET และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร กาหนดแผนพัฒนาให้สูงขึ้น
๒๐. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๘. งำนทะเบียน
๑. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
หัวหน้า
๒. นางสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. เป็ นนายทะเบียนของโรงเรี ยน
๒. จัดทาแผนปฏิบตั ิการเรี ยนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบตั ิการ และประเมินผลการดาเนินงานงาน
ทะเบียน
๓. ทาทะเบียนนักเรี ยน ทะเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ. ๑) กรอกและตรวจทานผลการเรี ยน ให้ถกู ต้องและเป็ นปัจจุบนั
๔. จัดทาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
๕. ให้เลขประจาตัวนักเรี ยน และจัดทารายชื่อนักเรี ยนทุกชั้นเรี ยน จัดทาสถิติจานวนนักเรี ยน
๖. รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรี ยน และดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานใน
ทะเบียนนักเรี ยน
๗. ประสานกับครู ที่ปรึ กษาและผูป้ กครองนักเรี ยนในกรณี ที่ตรวจพบว่านักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องผลการเรี ยนการจบหลักสูตร
และการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
๘. รับคาร้องและดาเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรี ยน
๙. รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรี ยน
๑๐. ออกใบรับรองผลการเรี ยน ใบรับรองเวลาเรี ยน ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นกั เรี ยนหรื อผูป้ กครองต้องการ
๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรี ยนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา
๑๒. จัดทา ปพ. ๑ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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๑๓. ออกหลักฐานแสดงผลการเรี ยน และประกาศนียบัตรแก่นกั เรี ยนที่จบหลักสูตร
๑๔. สารวจนักเรี ยนที่ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรี ยนเพื่อดาเนินการจาหน่าย
ในสมุดทะเบียนประวัติ
๑๔. ให้บริ การข้อมูลในด้านการเรี ยนแก่ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง
๑๕. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็ นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน
๑๖. จัดทาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน(ใบ ปพ.๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙) สาหรับผูท้ ี่ขอรับเอกสารเป็ นฉบับที่๒ หรื อฉบับต่อๆไป
๑๗. สารวจนักเรี ยนที่มีปัญหาการเรี ยน 0, ร, มส
๑๘. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๙. งำนรับนักเรียน
๑. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
หัวหน้า
๒. นางสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ประสานงานกับการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริ การการศึกษาร่ วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
๒. กาหนดแผนการรับนักเรี ยนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการรับนักเรี ยนตามแผนที่กาหนด
๔. ร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาใน การเข้าเรี ยน
๕. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรี ยนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๖. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๐. งำนวิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๑. นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริ การการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
๒. ส่งเสริ มให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๓. ส่งเสริ ม สนับสนุน ช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ประเมินผลการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
๔. ประสานความร่ วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กรหน่วยงานและ สถาบันอื่น
๕. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๑. งำนพัฒนำสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
หัวหน้า
๒. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นางจิราพร ใยวัน
ครู
ผูช้ ่วย
๔. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
ผูช้ ่วย
๕. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
ผูช้ ่วย
๕. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
ผูช้ ่วย
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มีหน้ ำที่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็ นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารงานวิชาการ
๒. ส่งเสริ มให้ครู ผลิต พัฒนาสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
๓. จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ
๔. ประสานความร่ วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ การจัดการเรี ยนการสอน
และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
๕. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. ส่งเสริ มให้มีการวิจยั และพัฒนาการผลิตผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู ้
๘. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๒. งำนพัฒนำแหล่ งเรียนรู้
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
ผูช้ ่วย
๔. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย
๕. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
ผูช้ ่วย
๖.นายสุนทร จากผา
ลูกจ้างประจา
ผูช้ ่วย
๗.นายสุทิน สี สวรรค์
ลูกจ้างชัว่ คราว
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
๒. สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
๓. ประสานงานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จดั ทาโครงการพัฒนาการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้
๔. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ใช้สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยนและชุมชน เผยแพร่ แก่กลุ่มสาระฯ
และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรี ยนรู ้และเผยแพร่ แก่บุคลากรในโรงเรี ยน และงานต่างๆ 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 ที่เกี่ ยวข้อง รายงานการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นข้อมูลการพัฒนาการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้
๑๐. ส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยครอบคลุมภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
๑๑. เผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนในด้านการจัดการเรี ยนรู ้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
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๑๒. จัดทาเอกสารเผยแพร่ แหล่งการเรี ยนรู ้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ที่จดั การศึกษาในบริ เวณใกล้เคียง
๑๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู ้ และประสานความร่ วมมือ สถานศึ กษาอื่น บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริ ม พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ร่วมกัน
๑๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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 นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน
และภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๔. ร่ วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรู ปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึ กษาหารื อ อบรมสัมมนา
ประชุมปฏิบตั ิการ ประชุมอภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
๕. ให้คาแนะนาและปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
๖. ส่ งเสริ มและแนะนาให้การจัด ทาแผนการจัด การเรี ยนรู ้ และบัน ทึ กการสอน การจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่ อ
ความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามแผนการเรี ยนรู ้และบันทึกการสอน
๗. นิเทศและส่งเสริ มให้ครู ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนและจัดทาผลงานทางวิชาการ
๘. จัด ให้ มี ก ารนิ เทศการเรี ย นการสอนแก่ ค รู ในกลุ่ ม สาระต่ า งๆ โดยเน้น การ นิ เทศที่ ร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กัน แบบ
กัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกัน หรื อแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๙. แลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ ควรจัดระบบนิ เทศการศึ กษาภายในสถานศึ กษากับ สถานศึ กษาอื่ น หรื อ
เครื อข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๑๑. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๔. งำนแนะแนว
๑. นางเทวา ลุสุข
ครู
หัวหน้า
๒.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑.จัดทาแผนงานแนะแนว จัดทาระบบสารสนเทศงานแนะแนว ให้เป็ นระบบสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๑. รับส่งต่อนักเรี ยนจากครู ที่ปรึ กษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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๒. ให้ การบริ การ ด้านการให้ ค าปรึ ก ษา และช่ ว ยเหลื อ แก่ นัก เรี ย น ผู ้ป กครอง ในด้าน การเรี ย น , การศึ ก ษาต่ อ ,
การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวติ และสังคม การเยีย่ มบ้านนักเรี ยนหรื อด้านอื่นๆ ตาม ความเหมาะสม
๓. ดาเนินการประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
๔. จัดป้ ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์
๕. ร่ วมกับสมาคมผูป้ กครอง – ครู โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ ในการจัดหาทุนการศึกษา
๖. ดำเนินกำรคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อเข้ ำรั บทุนกำรศึกษำประจำปี
๗. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคู่มือการดาเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว
๘. ติดตามนักเรี ยนที่จบการศึกษา ในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
๙. รำยงำนผลนักเรี ยนรั บทุนกำรศึกษำ ข้ อมูลสถิติของงำนแนะแนวต่ อผู้บริ หำรสถำนศึกษำ
๑๐. จัดบริ การครบ ๕ งาน คือ
๑๐.๑ งานศึกษารวบรวมข้อมูล
๑๐.๒ งานสารสนเทศ ให้ขอ้ มูลด้านการศึกษาต่อ การปรับตัว และการอาชีพ
๑๐.๓ งานให้คาปรึ กษา รับส่งต่อจากครู ประจาชั้น และส่งต่อหน่วยงานภายต่อไป
๑๐.๔ งานกิจกรรมส่งเสริ ม พัฒนา ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนร่ วมกับเครื อข่าย หรื อองค์กรภาคเอกชน
๑๐.๕ งานติดตามผลและรายงานผลตามลาดับขั้นต่อไป ทั้งในส่วนของการศึกษาต่อและอื่น ๆ
๑๑. ปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว คือ
๑๑.๑ ใช้กระบวนการแนะแนวเป็ นกลไก ในการพัฒนาผูร้ ับบริ การ (ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง นักเรี ยน)
๑๑.๒ ส่งเสริ มและพัฒนาผูร้ ับบริ การ ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุมชน ให้มีบทบาทในการแนะแนว
๑๑.๓ พัฒนาสื่ อ เครื่ องมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว
๑๑.๔ พัฒนาระบบบริ หารจัดการแนะแนว
๑๑.๕ กาหนดมาตรฐานและเร่ งรัดการประกันคุณภาพการแนะแนว
๑๑.๖ รณรงค์การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการแนะแนว
๑๒. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๕. งำนบรรณำรักษ์ ห้องสมุด
๑. นางศศินนั ท์
๒.นางเทวา ลุสุข

สมประสงค์

ครู

หัวหน้า

ครู

ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วางแผนบริ หารงานห้องสมุดให้ดาเนินไปตามนโยบายสู่สากลนิยมและวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
๒. จัดหาและคัดเลือกหนังสื อเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความรู ้ทวั่ ไป
๓. จัดทาและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่างๆ ของห้องสมุดให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
๔. ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมรักการอ่านให้นกั เรี ยนได้พฒั นานิสยั รักการอ่าน
๕. ให้บริ การและอานวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วสั ดุสารนิเทศเพื่อประโยชน์ในการสอน
๖. ให้คาแนะนาแก่ครู และนักเรี ยนในการค้นคว้าหนังสื อในห้องสมุด
๗. กาหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้หอ้ งสมุดเสนอผูบ้ ริ หาร เพือ่ ขออนุมตั ิต่อไป

14
๘. จัดเก็บและรวบรวม จัดหมู่ จุลสาร และกฤตภาค
๙. จัดทาการซ่อมแซมหนังสื อที่ชารุ ดให้เป็ นปั จจุบนั
๑๐. ควบคุม บารุ งรักษาห้องสมุด ICT พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ พร้อมใช้งาน
๑๑. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผูบ้ ริ หารทราบ
๑๒. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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. นางศศินนั ท์ สมประสงค์

ครู

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
๒. จัดทาประกาศการดาเนิ นการโรงเรี ยนเรี ยนรวมในสถานศึกษา
๓. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๔. กาหนดปฏิทินในการดาเนินงานลงในแผนปฏิบตั ิการของสถานศึกษา
๕. ดาเนินการคัดกรองผูพ้ ิการทางการศึกษา รายงานข้อมูลในระบบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ประสานความร่ วมมือผูป้ กครอง ชุมชน ครู ที่ปรึ กษาและประสานความช่วยเหลือไปยังสานักงานการศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด
๗. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลการสอนและรายงานผลการดาเนินงานในปี การศึกษา

๔. กลุ่มบริหำรงบประมำณ
๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
๒. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
๓. นางเทวา ลุสุข
ครู
๔. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
๕. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษามอบหมาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๒. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการ เกี่ยวกับงานต่างๆ ของฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
๔. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มบริ หารงบประมาณ
๕. เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของฝ่ ายบริ หาร เกี่ยวกับงานต่าง ๆของโรงเรี ยน
๖. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ
๗. กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่งานในฝ่ ายบริ หารงบประมาณ ให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
๘. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของกลุ่มบริ หารงบประมาณให้เป็ นไปด้วยความ เรี ยบร้อยและบรรลุเป้ าหมาย
๙. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
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 านวยการเกี่ยวกับงานงบประมาณและงานบริ หารโรงเรี ยน
๓. วางแผนกาหนดแนวทางการบริ หารงบประมาณสู่การปฏิบตั ิ
๔. กากับ ดูแล ควบคุม นิเทศ ตรวจ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงานงบประมาณ
๕. ประสาน กลุ่มงานและบุคลากร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการ เพื่อให้การบริ หารงานงบประมาณเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย
๓. งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้ เงินและผลกำรดำเนินงำน
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
หัวหน้า
๒.ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ และแผนการใช้ งบประมาณรายไตรมาศ
๒. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริ การ ผลผลิตของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
๓. จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ ยงสูง
๔. ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา
โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ ยงสูง
๕. จัดทาข้อสรุ ปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การ ดาเนินงานไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่ งแก้ปัญหาได้ทนั สถานการณ์
๖. รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. สรุ ปข้อมูลสารสนเทศและจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงานของ สถานศึกษาเป็ นรายไตรมาศต่อ
เขตพื้นที่การศึกษา
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๘. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๔. งำนจัดกำรทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
๔.๑ งำนจัดกำรทรัพยำกร
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ รายการสิ นทรัพย์ของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพร่ วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน
๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่ วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ต่อกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนของสถานศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๔.๒ งำนจัดหำรำยได้ และผลประโยชน์
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วิเคราะห์ศกั ยภาพของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดหารายได้และสิ นทรัพย์ในส่วนที่จะนามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์
ของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดหายได้และบริ หารรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูล
๒. จัดทาแนวปฏิบตั ิหรื อระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้และหารายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของ
สถานศึกษา โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทาทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๔.๓ งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
๑. นางเทวา ลุสุข
๒. นางสาวสริ กาญจน์ 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 ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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๕. งำนบริหำรกำรเงิน
๑. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. นางเทวา ลุสุข
ครู
เจ้าหน้าที่การเงิน
มีหน้ ำที่
การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็ น
ไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
งานการเงินมีการแยกเป็ นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ
 งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
- รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
- ประสานงานเรื่ องเงินกับหน่วยงานต่างๆ
- เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจา
- เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร
- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู
- ทาหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการการ
- รักษาพยาบาล, เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจา เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากร รับเงินเหล่านั้น ทางธนาคาร
- ดาเนินเรื่ องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจาปี ของข้าราชการครู และแจกแบบชาระเงิน ให้แก่บุคลากรทุกคน
- เป็ นที่ปรึ กษาของรองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณและสิ นทรัพย์เกี่ยวกับเรื่ องงบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
 งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
- รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา
- รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน
- รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายให้เกิดความคุม้ ค่ามากที่สุด
- ติดตามทวงถามใบสาคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ
- ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็ นไปตามสัญญาการยืมเงิน
- จ่ายค่าจ้างชัว่ คราว
- ทาสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน
- ทาสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย
- งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้
- งานอื่นๆ ที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย

18
๖. งำนบริหำรกำรบัญชี
๑. นางเทวา ลุสุข
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปี งบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิ ดบัญชีงบประมาณปี ก่อน และการตั้งยอดก่อนการปิ ด
บัญชีงบประมาณปี ก่อน
๒. ปรับปรุ งบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิ ดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก และเงินประกัน ตั้ง
ยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็ นบัญชีวสั ดุ หรื อบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทา ใบสาคัญการลงบัญชี
ทัว่ ไป โดยใช้จานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุ ง
๓. บันทึกเปิ ดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้าน เดบิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน
รายได้)
๔. บันทึกบัญชีประจาวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสิ นค้า หรื อการให้บริ การ การรับ
เงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยมื การซื้ อวัสดุ หรื อสิ นค้าคงเหลือ
เงินทดรองจ่าย เงินมัดจา และค่าปรับ การรับเงินบริ จาค
๕. สรุ ปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทาการ สรุ ปรายรับ หรื อรายจ่ายผ่านไปบัญชี แยกประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากคลัง สาหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปให้ผา่ น รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
๖. ปรั บ ปรุ งบัญ ชี เมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณ โดยปรั บ รายการบัญ ชี รายได้จากงบประมาณค้างรั บ ค่าใช้จ่าย/รั บ ที่ ได้รับ
ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้คา้ งรับ วัสดุหรื อสิ นค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและหนี้สูญ
๗. ปิ ดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและปิ ดรายการได้สูง (ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนาส่งคลังเข้าบัญชีรายได้
แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
๘. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงิ นสด และเงิ นฝากธนาคารตามรายงานคงเหลื อประจาวัน และงบพิ สูจน์ ยอดฝาก
ธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชีแยกประเภททัว่ ไป และการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชียอ่ ยและทะเบียน
๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิด หรื อตัวเลขผิดจากการบันทึกตัวเลขผิดช่อง
บัญชียอ่ ยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรื อตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อกากับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรื อตัว
เลขที่ถูกต้อง
๗. งำนจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน
๑. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
หัวหน้า
๒. นางเทวา ลุสุข
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดทารายงานประจาเดื อนส่ งหน่ วยงานต้น สังกัดส านักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ น และกรมบัญ ชี กลางภายในวัน ที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป โดยจัดทารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจางวด
๒. จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานทางการเงินงบกระแสเงินสด
จัดทาโดยวิธีตรง จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงิ นและจัดส่ งรายงานประจาปี ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่ งรายงานประจาปี ให้สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่ การศึกษาและจัดส่ ง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูผ้ อู ้ านวยการมอบหมาย
๘. งำนบริหำรงำนด้ ำนพัสดุและสินทรัพย์
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
๒. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
มีหน้ ำที่
๑. ดาเนินการทางพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
ให้เป็ นไปตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการเป็ นหลักสาคัญ
๒. จัดซื้อ – จัดจ้าง จัดทาเอง บารุ งรักษา ควบคุม ตรวจสอบ จาหน่าย พัสดุ
๓. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็ นวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ให้เป็ นปั จจุบนั ทั้งที่ซ้ือหรื อจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริ จาค ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่รับสิ นทรัพย์
๔. จดทะเบียนเป็ นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน อาคาร และสิ่ งก่อสร้างในกรณี ที่ยงั ไม่ดาเนินการและที่ยงั ไม่สมบูรณ์ให้
ประสานกับกรมธนารักษ์ หรื อสานักงานธนารักษ์จงั หวัดเพื่อดาเนินการให้เป็ นปั จจุบนั และให้จดั ทาทะเบียนคุมในส่วนของ
โรงเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั
๕. จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามี
ความพร้อม
๖. จัดทาระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเป็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๗. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๙. งำนนโยบำยและแผน
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีวฒั น์ แสงศรี
ครู
หัวหน้า
๒.นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี เสนอคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
๒. กากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุ ปรายงานการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยนเสนอผูอ้ านวยการ
๓. จัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนฯสอดคล้องกับนโยบายยึดความจาเป็ น ประโยชน์สูงประหยัดสุด
๔.จัดทาแผนงาน โครงการ ประมาณการงบประมาณในการเสนอของบประมาณ
๕. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๑. งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้า
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาร
บบงานสารบัญ รับ – ส่
ง หนังสื อราชการ โดยประสานกับสารบัญกลาง
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๕. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มบุคคล
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางจิราพร ใยวัน
ครู
กรรมการ
๔. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
กรรมการ
๕. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. เป็ นที่ปรึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการกาหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบุคคล
๒. จัดทาแผนพัฒนา และกาหนดปฏิทินงานบุคคล
๓. ร่ วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบตั ิต่างๆ ให้ทนั เหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึ กษาหารื อใน
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
๔. เป็ นกรรมการดาเนินงาน วางแผน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ และ กากับ ตรวจติดตาม ประเมินผลการพัฒนางานบุคคล
๕. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุด
๖. เสนอแนะความคิดเห็ นและให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน ตลอดจนเสริ มสร้าง
ความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนภายในโรงเรี ยนและบุคลากรภายนอกโรงเรี ยน เพื่อให้การดาเนิ นงานบุคคลดาเนิ นการไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
๗. ปรับปรุ ง พัฒนา ห้องสานักงานบุคคลให้สะอาด เป็ นระเบียบ สวยงามเกิดบรรยากาศการทางามอย่างมีความสุข
๘. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๒. หัวหน้ ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
๒.นางกุสุมา แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานและปฏิทินงานกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๒. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่งานในฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน
๓. จัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในรอบ ครึ่ งปี /ปี
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๓. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ ง
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
ผูช้ ่วย
๓.๑ งำนวิเครำะห์ และวำงแผนอัตรำกำลังคน
มีหน้ ำที่
๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
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๒. จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓. นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อต้นสังกัด
๔. นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
๕. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๓.๒ งำนกำหนดตำแหน่ ง
มีหน้ ำที่
๑. จัดทาภาระงาน (คู่มือการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ) สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒. นาเสนอแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาเพื่อนาเสนอ หน่วยงานบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมตั ิ
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๓.๓ งำนขอเลื่อนตำแหน่ งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ ำรำชกำรครู
มีหน้ ำที่
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง
ข้อกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวมและเผยแพร่ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตาแหน่ง/ข้อกาหนดตาแหน่งเพิ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนด
๓. ส่งคาขอปรับปรุ งกาหนดตาแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง /ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจาก
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนาเสนอหน่วยงานบังคับบัญชาสูงขึ้น
ไปแล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมตั ิและเสนอผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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 และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑.๒ แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่งานให้ปฏิบตั ิ
๑.๓ ติดตาม ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
๑.๔ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย

22
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 ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๓. กำรพัฒนำก่ อนเลื่อนตำแหน่ ง
มีหน้ ำที่
๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง ลักษณะงาน ตามตาแหน่งที่ได้รับการปรับปรุ งกาหนด ตาแหน่งของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม
๓.๓ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
๓.๔ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๔. กำรพัฒนำกรณีไม่ ผ่ำนกำรประเมินวิทยฐำนะ
มีหน้ ำที่
๔.๑ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนด
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
ข. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติหรื อกรณีพเิ ศษ
มีหน้ ำที่
๑.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๑.๒ เตรี ยมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางศึกษา
๑.๓ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔ ร่ าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดาเนินการตาม ระเบียบว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
๑.๕ รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๖ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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๒. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ ควำมตำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัตหิ น้ ำทีร่ ำชกำร
มีหน้ ำที่
๒.๑ รวบรวมและเผยแพร่ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒.๒ แจ้งชื่อผูต้ ายและข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อดาเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
๒.๓ สัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผตู ้ ายเป็ นกรณี พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
๒.๔ รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๕ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๓. กำรเพิม่ ค่ ำจ้ ำงลูกจ้ ำงประจำและลูกจ้ ำงชั่วครำว
มีหน้ ำที่
๓.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๓.๒ กรณี การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๓.๓ กรณี การเพิม่ ค่าจ้างและลูกจ้างชัว่ คราวกรณี อื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดาเนินการจ้างลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชัว่ คราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
๓.๔ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๔. กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับบัญชีถือจ่ ำยเงินเดือน
มีหน้ ำที่
๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๔.๒ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๔.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. เงินวิทยฐำนะและค่ ำตอบแทนอื่นๆ
มีหน้ ำที่
๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๕.๒ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๕.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๕. งำนทะเบียนประวัติ
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้า
มีหน้ ำที่
๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๕.๒ จัดทาทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ ๗), ทาเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ให้เป็ นปั จจุบนั
๕.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปี เกิดของข้าราชการครู และบุคลากรทางการและลูกจ้างตามแบบที่กาหนด
โดยนาเสนอไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมตั ิการแก้ไขต่อหน่วยงานบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป กรณี มีการแก้ไข
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๕.๔ งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ดาเนินการดังนี้
๕.๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๕.๔.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๕.๔.๓ ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก่ขา้ ราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๕.๔.๔ จัดทาทะเบียนผูไ้ ด้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๕.๕ งานขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนินการดังนี้
๕.๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๕.๕.๒ จัดเตรี ยมเอกสารการขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริ การข้าราชการ
และบุคลากรทาการศึกษา
๕.๕.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๕.๕.๔ นาเสนอผูม้ ีอานาจลงนามในบัตรประจาตัวโดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
และลงทะเบียนประวัติไว้
๕.๕.๕ เมื่อได้รับบัตรแล้วนาส่งคืนผูข้ อมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕.๖. การส่งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ ดาเนินการดังนี้
๕.๖.๑ ส่งเสริ มการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
๕.๖.๒ สร้างขวัญและกาลังใจแก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการยก
ย่องเชิดชูเกียรติผมู ้ ีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดหรื อกรณี อื่นตามความเหมาะสม
๕.๗. การลาศึกษาต่อ ดาเนินการดังนี้
๕.๖.๑ อนุญาตหรื อเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกาหนด
๕.๖.๒ เสนอเรื่ องการอนุญาตให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อ
ให้เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรื อเพื่อทราบแล้วแต่กรณี
๕.๘. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพดาเนินการดังนี้
๕.๘.๑ ดาเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้ดาเนินการต่อไป
๕.๘.๒ ติดตาม และส่งมอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมตั ิแล้วให้แก่ผขู ้ อรับ
ใบอนุญาต
๕.๙ ดาเนินการจัดทาหนังสื อรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ ราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินเดือนวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ ดาเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้
๕.๖.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๕.๖.๒ ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๕.๖.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๐ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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๖. งำนวินัย กำรรักษำวินัยและกำรออกจำกรำชกำร
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๒. นางกุสุมา แสงศรี
๖.๑ งำนวินัยและ กำรรักษำวินัย
๖.๑.๑ กรณีควำมผิดไม่ ร้ำยแรง

ครู
ครู

หัวหน้างาน
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๑.๒ กรณีควำมผิดวินัยร้ ำยแรง
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๑.๓ กำรอุทธรณ์
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๑.๔ กำรร้ องทุกข์
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๑.๕ กำรเสริมสร้ ำงและป้องกันกำรกระทำผิดวินัย
มีหน้ ำที่
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับให้ความรู ้ ฝึ กอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริ มสร้างและพัฒนาเจต
คติ จิตสานึก และพฤติกรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒ งำนออกจำกรำชกำร
๖.๒.๑ กำรลำออกจำกรำชกำร
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๒ กำรให้ ออกจำกรำชกำรกรณีไม่ พ้นทดลองปฏิบัตหิ น้ ำทีร่ ำชกำรหรื อไม่ ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้ อมและพัฒนำอย่ ำง
เข้ มตำ่ กว่ ำเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. จัดทาแบบประเมินเกี่ยวกับการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ไว้บริ การคณะกรรมการประเมินผลและข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใหม่
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่
๕. เสนอแต่งตั้งครู พี่เลี้ยงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่
๖. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เกี่ยวกับการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนด
๗. รายงานผลการพัฒนาอย่างเข้มไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๘. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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 ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๒.๔ กำรให้ ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๕ กำรให้ ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำรนำนหรื อเหตุทดแทน
๖.๒.๕.๑ กรณีเจ็บป่ วยโดยไม่ สำมำรถปฏิบัตหิ น้ ำทีโ่ ดยสมำ่ เสมอ มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๕.๒ กรณีไปปฏิบัตงิ ำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ และดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่ง
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด
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๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๕.๓ กรณีสั่งให้ ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัตทิ วั่ ไป มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๕.๔ กรณีขำดคุณสมบัตทิ วั่ ไป มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๕.๕ กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่ ำหย่ อนควำมสำมำรถบกพร่ องในหน้ ำทีร่ ำชกำรหรื อประพฤติตนไม่ เหมำะสม
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๕.๖ กรณีมมี ลทินมัวหมอง มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๖.๒.๕.๗ กรณีได้ รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงทีส่ ุ ดให้ จำคุกในควำมผิดทีไ่ ด้ กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุโทษ
มีหน้ ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสัง่ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๗. งำนกิจกำรนักเรียน
๑. นางจิราพร ใยวัน
๒. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
๓. นายวาระชาติ ศรี โย
มีหน้ ำที่
๗.๑. การวางแผนงานกิจการนักเรี ยน

ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
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๗.๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดทาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรี ยน
๗.๑.๒ การทาแผนงานกิจการนักเรี ยน
๗.๒. การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
๗.๒.๑ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรี ยน
๗.๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรี ยน
๗.๒.๓ การส่งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน และงานกิจกรรมวันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานบันพระมหากษัตริ ย ์
๗.๓. การดาเนินการส่งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน (กิจการสภานักเรี ยน)
๗.๔. การประเมินผลการดาเนินงานกิจการนักเรี ยน
๘. รำยงำนผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้างาน
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 ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๙. งำนเวรยำมรักษำกำรควำมปลอดภัย
๑. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
หัวหน้างาน
มีหน้ ำที่
๑. เสนอแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ เวรกลางวัน , เวรกลางคืน และผูต้ รวจเวรประจาวันและวันหยุดราชการ
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่เวร ทั้งครู เวร และนักการเวร
๓. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไมปกติหรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่วน ให้เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ าย เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารต่อไป
๔. ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์อยูเ่ วรยาม ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อยูเ่ สมอ
๕. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบุคคลหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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
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๖. เสนอหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการรับมอบหมาย
๑๑. งำนชุมชนและภำคีเครื อข่ ำย
๑.นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒.นายวาระชาติ ศรี โย
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 อข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. งำนนักพัฒนำ
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
หัวหน้า
๒. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นายสุนทร
จากผา
ลูกจ้างประจา
ผูช้ ่วย
๔. นายสุทิน สี สวรรค์
ลูกจ้างชัว่ คราว
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ตรวจ กากับ ดูแล การปฏิบตั ิงาน ของนักการภารโรงที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๒. กาหนดภาระงานหน้าที่ของนักการภารโรงนาไปสู่การปฏิบตั ิ
๓. ประสานงาน เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๔. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๓. งำนระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
๑. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
หัวหน้า
๒. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
ผูช้ ่วย
๓. ครู ที่ปรึ กษาทุกคน
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๒. จัดระบบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริ มสนับสนุน กากับ ตรวจ ติดตาม นิเทศ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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๔. ประสานครู ที่ปรึ กษาและผูป้ กครองนักเรี ยนในเรื่ องการควบคุม ดูแล ช่วยเหลือและการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรี ยน
๕. สรุ ปสถิติและรายงานข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
๖. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่หวั หนากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๔. งำนเสริมสร้ ำงวินัย คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
๑. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
หัวหน้า
๒.นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู
ผูช้ ่วย
๓. ครู ประจาชั้นทุกคน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. วางแผนเสริ มสร้างพัฒนาวินยั คุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนตามแนวทางโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
๒. กาหนดแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรี ยนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ
๓. กาหนดมาตรการป้ องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยน โดยต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ระเบียบ แนวปฏิบตั ิและนโยบายของทางราชการเป็ นสาคัญ
๔. เก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรี ยนส่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เป็ นปัจจุบนั
๕. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๑๕. งำนป้องกันและแก้ ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
๑. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
หัวหน้า
๒.นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
ผูช้ ่วย
๓.นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู
ผูช้ ่วย
๔. ครู ประจาชั้นทุกคน
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. วางแผนการป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาสี ขาวและโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
๒. เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรี ยกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งดาเนินการแก้ปัญหา
๓. ประสานงานกับทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
๔. เก็บและประสานข้อมูลปัญหายาเสพติดกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและงานเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน
๕. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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๖. กลุ่มบริ หำรงำนทัว่ ไป
๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนทัว่ ไป
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสิ ทธิ พร บุญยิง่
ครู
รองประธานกรรมการ
๓.นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู
กรรมการ
๔.นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปตามนโยบายของทางราชการ
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานในงานฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน
๓. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุเป้ าหมาย
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๒. หัวหน้ ำกลุ่มบริหำรงำนทัว่ ไป
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
หัวหน้า
๒. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษามอบหมาย
๒. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการเกี่ยวกับงานต่างๆ ของฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
๔. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
๕. เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรี ยน
๖. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๓. งำนธุรกำร
๑. นางกุสุมา แสงศรี
ครู
หัวหน้า
๒. นางเทวา ลุสุข
ครู
ผูช้ ่วย
มีหน้ ำที่
๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดาเนินงานให้เหมาะสม
๓. พัฒนาการปฏิบตั ิงานธุรการให้เป็ นไปตามระบบกาหนด
๔. ดาเนินงานธุรการตามระบบที่กาหนดไว้ โดยยึดความถูกต้องรวดเร็ ว ประหยัด และคุม้ ค่า
๕. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสื อ และแยกประเภทหนังสื อแจ้งฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทาแบบฟอร์มหนังสื อราชการไว้บริ การคณะครู
๗. ร่ าง พิมพ์ ทาสาเนา โต้ตอบหนังสื อราชการ
๘. ร่ าง พิมพ์ หนังสื อ แนวปฏิบตั ิ นโยบายของโรงเรี ยนตามที่ผบู ้ ริ หารกาหนด
๙. นัดหมายการประชุม และจดรายงานการประชุมของโรงเรี ยนเสนอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปเพื่อตรวจ
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รายงานการประชุม และเสนอถึงผูบ้ ริ หารให้ทราบในวันรุ่ งขึ้น
๑๐. ให้การต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการตามสมควร
๑๑. รับผิดชอบสมุดเยีย่ ม สมุดตรวจราชการ และสมุดนิเทศ เพื่อเสนอให้ผมู ้ าเยีย่ มชมโรงเรี ยนหรื อนิเทศงานได้ลงนาม
ในกรณี เป็ นการตรวจราชการให้ดาเนินการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตามระเบียบฯ
๑๒. จัดเก็บ รักษา และทาลายหนังสื อราชการ
๑๓. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุ งงานธุรการให้มีประสิ ทธิภาพ
๑๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการรับมอบหมาย
๔. งำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสภำพแวดล้ อม
๑. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
หัวหน้า
๒.นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
ผูช้ ่วย
๓. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
ผูช้ ่วย
๔. นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู
ผูช้ ่วย
๕. นายสุนทร จากผา
ลูกจ้างประจา
ผูช้ ่วย
๖. นายสุทิน
สี สวรรค์
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 อาคารสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม
๖. งานเฉพาะกิจ เป็ นงานที่ทาร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน มีคาสัง่ ให้ทาเป็ นงานๆ เช่น การจัดสถานที่ในงาน
กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรี ยน
๗. งานตามโครงการ เป็ นงานที่ทางอาคารสถานที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานประจาปี
๘. กาหนดนักการภารโรงให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจาอาคาร
๙. มีครู ดูแลรับผิดชอบประจาอาคารต่างๆ ร่ วมกับนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยน ดูแลรับผิดชอบห้องเรี ยนของตนเอง โดยมี
คุณครู ที่ปรึ กษาควบคุมดูแล
๑๐. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นกั เรี ยนดูแล
๑๑. การดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบริ เวณโรงเรี ยน
๑๒. ดูแลตกแต่งบารุ งรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุ ภณั ฑ์ประกอบอาคารสถานที่
๑๓. การให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
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๑๔. การให้บริ การด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ แก่ชุมชน
๑๕. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนและการจัดบรรยากาศในโรงเรี ยน
๑๖. การซ่อมแซม บารุ ง วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และอาคารสถานที่
๑๗. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่หวั หน้างานอาคารสถานที่หรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
๕. งำนส่ งเสริมสุ ขภำพอนำมัยในโรงเรียน
๑. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
หัวหน้า
๒. นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู
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 และนาส่งโรงพยาบาลตามความจาเป็ 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
๑๕. จัดทาสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทารายงานประจาภาคเรี ยน ประจาปี ของงานอนามัย สถิติผใู ้ ช้หอ้ ง
พยาบาลและรวบรวมคาเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การ(ถ้ามี) เสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษาทราบเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ 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
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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 นภาพที่จะสะดวกถูกสุขลักษณะ
๓๘. ให้ความรู ้และข้อปฏิบตั ิในการใช้น้ าในโรงเรี ยน
๓๙. วางแผนในการให้บริ การและสวัสดิการต่าง ๆ
๔๐. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย

๖. งำนประชำสั มพันธ์
๑. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
๒.ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรี ยน
๒. ประสานงาน ร่ วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยนในการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
๓. ต้อนรับและบริ การผูม้ าเยีย่ มชมหรื อดูงานโรงเรี ยน ผูป้ กครองหรื อแขกผูม้ าติดต่อกับนักเรี ยนและทางโรงเรี ยน
๔. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรื อข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรี ยนทราบ
๕. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน
๖. เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรื อพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
๗. เผยแพร่ กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนทางสื่ อ internet
๘. จัดทาเอกสาร – แผ่นพับ ,วารสาร จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบตั ิงานและความ
เคลื่อนไหวของโรงเรี ยนให้นกั เรี ยนและบุคลากรทัว่ ไปทราบ
๙. รวบรวม สรุ ปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทารายงานประจาปี ของงานประชาสัมพันธ์
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย
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๗. งำนสหกรณ์
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๒. นายยงยุทธ บุญทวี

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. ดาเนินงานร้านค้าสหกรณ์ ให้เป็ นเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
๒. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๓. ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจาปี การจ่ายเงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย

๘. งำนศูนย์ ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ ำยอินเตอร์ เน็ต
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
๒. นายชาญชัย ลอยฟ้า

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. เสนอแผนการปรับปรุ ง พัฒนา ดูแลรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์และเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
๒. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
๓. กาหนดระเบียบ ข้อบังคับการให้บริ การและการรับบริ การ รวมทั้งขอบเขตการให้บริ การ
๔. ดูแลบารุ งรักษาเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรี ยน บารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ปฏิบตั ิการและภายใน
โรงเรี ยน ให้พร้อมต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการให้บริ การ

๙. งำนโสตทัศนูปกรณ์
๑. นายยงยุทธ บุญทวี
๒. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
๓. นายวาระชาติ ศรี โย
๔. นายชาญชัย ลอยฟ้า

ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบตั ิงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรี 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 ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์
อยูต่ ลอดเวลา
๘. จัดและดาเนินการเกี่ยวกับบริ การระบบเสี ยงภายในโรงเรี ยนและชุมชนตามโอกาสอันควรและช่วยงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรี ยน
๙. ให้บริ การด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ ให้บริ การบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน

36
๑๐. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็ นปั จจุบนั และง่ายต่อการนาออกไปเผยแพร่
๑๑. สารวจและจัดทาทะเบียนสื่ อการสอนของโรงเรี ยนให้เป็ นปัจจุบนั โดยการประสานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๑๒. จัดทา รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทารายงานประจาปี ของงาน โสตทัศนศึกษา
๑๓. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผูอ้ านวยการมอบหมาย

๑๐. งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๒.นายสิ ทธิพร บุญยิง่
๓. นายยงยุทธ บุญทวี

ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑๐.๑ งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยนอก
๑. จัดวางระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรับรองการจัดระบบประกันคุณภาพภายนอก
๒. กาหนดผูร้ ับผิดชอบพร้อมเกณฑ์การประเมินเป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึ กษาและตัวชี้ วดั ของโรงเรี ยน สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
๕. ประสานกับสานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๑๐.๒ งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
๑. จัดวางระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรับรองการจัดระบบประกันคุณภาพ
๒. กาหนดผูร้ ับผิดชอบพร้อมเกณฑ์การประเมินเป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึ กษาและตัวชี้ วดั ของโรงเรี ยน สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน เพื่อปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕. จัดทารายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) และรายงานประจาปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
๑๐.๓ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
๑.ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนกากับติดตาม การติดตาม
งานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตาม เร่ งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
๓. จัดทาเครื่ องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและ
รายงานผลของผูเ้ กี่ยวข้อง
๔. เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผน กากับ ติดตามต่อผูม้ ีอานาจพิจารณา
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๕. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (Annual Report) ของเขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
และจัดทาข้อสรุ ปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน

๑๑. กำรพัฒนำระบบและเครื อข่ ำยข้ อมูลสำรสนเทศ
๑. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
๒. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทาสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา
๒. จัดทาแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นรู ปแบบเดียวกัน
๓. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
๔. ประสานการจัดทาสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๕. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นรู ปเล่ม เพื่อใช้เป็ นข้อมูลปรับปรุ งและ
พัฒนางาน
๖. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็ นระบบที่ทนั สมัย สะดวกการใช้งานของผูบ้ ริ หารและ หน่วยงานต่างๆ
๗. ให้บริ การและตอบข้อมูล สถิติดา้ นต่างๆของโรงเรี ยนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทัว่ ไป
๘. ติดตาม ประเมินผล และสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา
๙. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. งำนระบบควบคุมภำยใน
๑. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๒. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน

ครู
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ ำที่
๑. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
(๑) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน)
(๒) กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดาเนินงาน
(๓) จัดทาแผนการประเมินผลตามขอบเขต/วัตถุประสงค์ที่กาหนด
(๔) จัดทาเครื่ องมือกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตาม
และรายงานผลของผูเ้ กี่ยวข้อง
๒. ให้ความรู ้ และจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแก่ผรู ้ ับผิดชอบและหัวหน้าส่วนงานย่อย เกี่ยวกับการดาเนินการควบคุมภายใน
แผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
๓. กากับ ติดตาม การดาเนินงานควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน ) ให้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(๑) นาแบบ ปย.๒ ของปี งบประมาณที่ผา่ นมา มาติดตามผลการปฏิบตั ิงานว่าได้ดาเนินการตามแผนปรับปรุ ง
หรื อไม่ อย่างไร แล้วสรุ ปผลการดาเนินงานลงในแบบติดตาม ปย.๒
(๒) ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับส่วนงานย่อย แล้วสรุ ปผลลง
ในแบบ ปย.๑
(๓) ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ตามกิจกรรม/งานที่ดาเนินการของส่วนงานย่อย

38
(๔) เมื่อดาเนินการตามข้อ (๑) – (๓) เรี ยบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งาน ที่มีความเสี่ ยงหลงเหลืออยู่ ตามข้อ (๑) และ
กิจกรรม/งานที่เป็ นความเสี่ ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ มาหามาตรการ/ แนวทางการปรับปรุ งแล้วกาหนดผูร้ ับผิดชอบและ
ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็ จ สรุ ปลงใน แบบ ปย.๒
(๕) จัดส่งแบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒ ให้หน่วยรับตรวจ
๔. กากับ ติดตาม การดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ โดยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(๑) นาแบบ ปอ.3 ของปี งบประมาณที่ผา่ นมา มาติดตามผลการดาเนินงาน ว่าได้ดาเนินการตามแผนการปรับปรุ ง
หรื อไม่ อย่างไร แล้วสรุ ปผลการดาเนินงานลงใน แบบติดตาม ปอ.3
(๒) ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจ แล้วสรุ ปผล
ลงในแบบ ปอ.๒
(๓) เมื่อดาเนินการตามข้อ (๑) - (๒) เรี ยบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่มีความเสี่ ยงหลงเหลืออยูต่ ามข้อ (๑) และ
กิจกรรม/งานที่เป็ นความเสี่ ยงที่พบใหม่ตามข้อ (๒) และแบบ ปย.๒ ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้คณะทางาน/กรรมการที่แต่งตั้ง
พิจารณากิจกรรม/งาน ที่เป็ นความเสี่ ยงในระดับหน่วยรับตรวจ แล้วสรุ ปลงในแบบ ปอ.๓
(๔) นากิจกรรม/งาน ในแบบ ปอ.๓ มาสรุ ปลงในแบบ ปอ.๑
(๕) รายงานข้อมูล (แบบ ปอ.๑) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ และผูอ้ านวยการสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๕. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

๑๓. งำนบริกำรสำธำรณะ/สวัสดิกำรและปฎิคม
๑. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
๒. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
๓. นางจิราพร ใยวัน
๔. นางพรสุพิศ ดีลว้ น
๕. นายยงยุทธ บุญทวี
๖.นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
๗.นายวาระชาติ ศรี โย
๘.นางศศินนั ท์ สมประสงค์
๙.นายกาชัย จันทะมาตย์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

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

มีหน้ ำที่
๑. จัดให้มีระบบการบริ การ/สวัสดิการและปฎิคม
๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริ การต่อสาธารณะ
๓. ให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร และบริ การอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา
๔. พัฒนาระบบการให้บริ การแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผูม้ ารับบริ การ
๕. จัดให้ความรู ้ เสริ มสร้างความคิด และเทคนิค ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในชุมชน ท้องถิ่น
๖. ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการ
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ของสถานศึกษาและที่จดั โดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
๗. ส่งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น
๘. ประเมินความพึงพอใจงานจากผูม้ าขอรับบริ การ
๙. นาผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนางาน
๑๐. ต้อนรับแขกจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับในการต้อนรับแขก และบุคคลทัว่ ไปที่มา
เยีย่ มโรงเรี ยน
๑๑. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่ องดื่มสาหรับบุคลากร และบุคคลทัว่ ไปในการประชุมอบรม
สัมมนา หรื ออื่นๆ ตามโอกาส
๑๒. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งำนโครงกำรพิเศษ
๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำรพิเศษ
๑. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
๒.นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
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 ยบร้อยบรรลุตาม
เป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของผูอ้ านวยการและหรื อหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ร่ วมวางแผน กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน
๓. เป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏิบตั ิ
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๒. โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งร่ วมกับสานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง ให้แก่นกั เรี ยน ครู ผสู ้ อน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเพื่อรองรับกาประเมินจากหน่วยงานภายนอก โดยมีหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ใน ๕ ด้ ำน ๑๘ องค์ ประกอบ ๖๒ ตัวบ่ งชี้
ซึ่งระบุในเครื่ องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปี 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
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องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ (๔ ตัวบ่งชี้)
นายสมเกียรติ แก้วหาญ
องค์ประกอบที่ ๔ อาคารสถานที่/แหล่งเรี ยนรู ้ (๑ ตัวชี้วดั )
นายสิ ทธิพร บุญยิง่
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
นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
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)
นายยงยุทธ บุญทวี
๒.๕ รำยกำรประเมินด้ ำนที่ ๕ ด้ ำนผลลัพธ์ /ภำพควำมสำเร็จมี ๔ องค์ ประกอบ ๑๒ ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา (๑ ตัวบ่งชี้)
นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
องค์ประกอบที่ ๒ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (๑ ตัวบ่งชี้)
นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา (๕ ตัวบ่งชี้)
นางกุสุมา แสงศรี
องค์ประกอบที่ ๔ ผูเ้ รี ยน (๕ ตัวบ่งชี้)
นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
๓. โครงกำรเยำวชนต้ นกล้ ำ ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด กาหนดให้สถานศึกษา ต้องสร้างและกาหนดเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ เพื่อแสดงผลที่เกิดขึ้นกับ ผูเ้ รี ยนตามปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผเู ้ กิดมีคุณลักษณะตามที่ตามการ
สถานศึกษาจึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนและส่งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน “มารยาทดี สถานที่สะอาด
บรรยากาศร่ มรื่ น” และสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของตัวนักเรี ยน “ไหว้สวย” โดยกาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามรายการ ต่อไปนี้
๑. นำยอิทธิพล ไชยสุ ทธิ์
ครู
หัวหน้ ำโครงกำร
มีหน้ ำที่ ดูแล ควบคุม รวบรวมการดาเนิ นงานตามโครงการและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้
มีผรู ้ ับผิดชอบงานส่งเสริ มกิจกรรม ดังนี้
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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. นางจิราพร ใยวัน
ครู
กรรมการ
๕.นางกุสุมา แสงศรี
ครู
กรรมการ
๖.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
กรรมการ
๗. นางเทวา ลุสุข
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙.นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ครู
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. ให้คาปรึ กษา เสนอแนวคิด และให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเยาชนต้นกล้า ในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ
กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ภายในโรงเรี ยน
๒. ร่ วมส่งเสริ มวางแผน กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ภายในโรงเรี ยน
๓. เป็ นผูน้ าและที่ปรึ กษาในการนากิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบตั ิภายใน
โรงเรี ยน
๔. ส่งเสริ มบทบาทของนักเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
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.นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
กรรมการ
๖. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายกาชัย จันทะมาตย์
ครู
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. ให้คาปรึ กษา เสนอแนวคิด และให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเยาชนต้นกล้า ในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ
กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับชุมชน
๒. ร่ วมส่งเสริ มวางแผน กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับชุมชน
๓. เป็ นผูน้ าและที่ปรึ กษาในการนากิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบตั ิภายใน
ชุมชน
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๔. ส่งเสริ มบทบาทของนักเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับชุมชน
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
๔. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดกรอบแนวคิดการดาเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธเบื้องต้น เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยน
โดยใช้หลักไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็ น ” คือ มีปัญญารู ้
เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวฒั นธรรมเมตตา เป็ นฐานการดาเนินชีวติ โดยมีผบู ้ ริ หารและ
คณะครู เป็ นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนา ภายใต้ปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ เพื่อส่งเสริ มการดาเนินงานแก่โรงเรี ยนที่ดาเนินงานภายใต้
กรอบอัตลักษณ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธทั้ง ๒๙ ประการ ดังต่อไปนี้
๑. นำยสมเกียรติ แก้ วหำญ
ครู
หัวหน้ ำโครงกำร
มีหน้ ำที่ ดูแล ควบคุม รวบรวมการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้
ผูท้ ี่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
๗. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี
ครู
กรรมการ
๙. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
กรรมการ
๑๐.นางกุสุมา แสงศรี
ครู
กรรมการ
๑๑. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ครู
กรรมการ
๑๒.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
กรรมการ
๑๓.นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
กรรมการ
๑๔. นางเทวา ลุสุข
ครู
กรรมการ
๑๕. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการ
๑๖. นายกาชัย จันทร์มาตย์
ครู
กรรมการ
๑๗. นางจิราพร ใยวัน
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. 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 พระราชดารัสติดตามที่ต่างๆ
๑.๕ มีความสะอาด สงบ ร่ มรื่ น
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๑.๖ มีหอ้ งพระพุทธศาสนาหรื อลานธรรม
๑.๗ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ %
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 ไมเหลือ
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 ได้ ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงปั จจุบนั โดยกาหนดให้ สถานศึกษาในสังกัด เป็ นหน่วยงานที่นาไปขับเคลือ่ นกาหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ มาตรการในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปั จจัยเสีย่ งรอบ
สถานศึกษา ให้ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ต่อไป จึงมอบหมายให้
๑. นำยสิทธิพร บุญยิง่
ครู
หัวหน้ ำโครงกำร
มีหน้ ำที่ ดูแล ควบคุม รวบรวมการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามแนวทางการดาเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้ วย
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๑. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
ครู
รองประธานกรรมการ
๓.นายสมเกียรติ แก้วหาญ
ครู
กรรมการ
๔.นางบุญเรี่ ยม ไชยสุทธิ์
ครู
กรรมการ
๕.นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง
ครู
กรรมการ
๖.นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู
กรรมการ
๘. นายสิ ทธิพร บุญยิง่
ครู
กรรมการ
๙. นางจิราพร ใยวัน
ครู
กรรมการ
๑๐.นางกุสุมา แสงศรี
ครู
กรรมการ
๑๑.นางพรสุพิศ ดีลว้ น
ครู
กรรมการ
๑๒.นางสาวสุนนั ทา ศรี บุญนา
ครู
กรรมการ
๑๓. นางเทวา ลุสุข
ครู
กรรมการ
๑๔. นายยงยุทธ บุญทวี
ครู
กรรมการ
๑๕. นางศศินนั ท์ สมประสงค์
ครู
กรรมการ
๑๖. นางสาวสิ ริกาญจน์ สุขวิเสน
ครู
กรรมการ
๑๗. นายวาระชาติ ศรี โย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นายกาชัย จันทร์มาตย์
ครู
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ ำที่
๑. ร่ างโครงการ และยืน่ ใบสมัครขอเข้าร่ วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ประสานการดาเนินงานตามโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่ วมกันกาหนดกิจกรรมในการดาเนิ นงานการป้ องกันการป้ องปราม และ/การบาบัดรักษา
ฟื้ 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. ติดต่อประสานงานในการจัดประชุมให้ความรู ้และแนวทางในการดาเนิ นงานของโครงการ ให้กบั คณะกรรมการทุก
กลุ่มโดยวิทยากรจากส่วนกลาง หรื อจากสถานศึกษานาร่ อง
๖. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อกาหนดกิจกรรมและวางแผนงานในการดาเนินการ
กิจกรรมโครงกำร ประกอบด้ วยกิจกรรมทีแ่ บ่ งเป็ นกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านการป้ องปรามและแก้ไขปั ญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข ได้แก่
- โครงการห้องเรี ยนสี ขาว
- จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน
- จัดรายการออกเสี ยงตามสาย
- จัดการเดินรณรงค์
- ให้ความรู ้การป้ องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย
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- อบรมแกนนา อบรมสร้างภูมิคุม้ กัน
- จัดอบรมลูกเสื อต้านยาเสพติด
- ตรวจปั สสาวะ
๒. กิจกรรมด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสื่ อลามกอนาจารในสถานศึกษา ได้แก่
- ตรวจค้นและป้ องกันมิให้นกั เรี ยน นักศึกษา นาสื่ อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ ในสถานศึกษา
- ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา จัด ท าสื่ อ หนั ง สื อ วิ ดี โ อ เทปบัน ทึ ก เสี ย ง และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เป็ น
สารประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพื่อให้บริ การแก่นกั เรี ยน นักศึกษา
๓. กิจกรรมด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการพนันในสถานศึกษา ได้แก่
- จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน นักศึกษา รู ้หลักประหยัดตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ให้ป้องปราม มิให้นักเรี ยน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรู ปแบบในสถานศึ กษาและตรวจค้นสถานที่ ซึ่ งอาจ
เป็ นที่มวั่ สุม
- ให้ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับสารวัตรนักเรี ยนในการสุ่มตรวจนักเรี ยน นักศึกษา ที่อาจไป
มัว่ สุมตาม
แหล่งพนันและอบายมุขของชุมชน
๔. กิจกรรมด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ได้แก่
- ให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ ยงของนักเรี ยน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็ นรายกรณี หรื อรายกลุ่ม และให้ครู ไป
เยีย่ มบ้านเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน
- ให้ตรวจค้นการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษากลุ่มเสี่ ยง และคาดโทษเพิ่มสาหรับผูท้ ี่ทา
ผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว
- ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดระเบียบ วินยั กิจกรรม แนะแเนว
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- ให้สร้างองค์กรเครื อข่ายระหว่างบ้าน โรงเรี ยน ชุมชน และตารวจโดยมีระบบสื่ อสารโทรคมนาคมและระบบ
ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง
- ให้ประสานกับฝ่ ายตารวจ ใช้มาตรการเฉี ยบขาดในการลงโทษนักเรี ยน นักศึ กษา ที่ ฝ่าฝื น ในขั้นกระทาผิด
กฎหมาย
๕. กรณี หนังสื อภายใน และประกาศให้ใช้เลขที่ตามสารบรรณกลาง ให้มีทะเบียนคุม
ทั้งนี้ ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสี ยสละ และอุทิศเวลา เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา นักเรี ยน ชุมชน และต่อทางราชการต่อไป
สัง่ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นายเกียรติสุนทร พลเยีย่ ม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์

