คำสั่งโรงเรียนบ้ำนคลองสอง
ที่ 34 /๒๕64
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕64
.................................
อาศัยอานาจบังคับบัญชาและอานาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอานาจระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ
จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนบ้านคลอง
สอง ปฏิบัติหน้าที่ประจาปีการศึกษา ๒๕64 ดังต่อไปนี้
๑. นายธนิต เยี่ยมรัมย์
๒. นายบุญลือ โสมพันธ์
๓. นายอุเทน ศรีสุข
๔. นางณัฐชา ชวดสลุง
๕. นางวรัญญา ประพันธ์

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
1. เป็นที่ปรึกษาผู้อานวยการ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
2. เป็นที่ปรึกษาด้านการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน
3. แก้ปัญหา ให้คาแนะนา และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน
4. กากับดูแล นิเทศ ติดตาม ให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นไปตามคู่มือครู
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. กลุม่ บริหำรวิชำกำร
*************************
๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
๒. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง ครูชานาญการพิเศษ
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
4. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกาหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดาเนินงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ
๒. วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติ
๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึกษาหารือใน
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง
๔. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คาแนะนางานทั่วไปของกลุ่มบริหารวิชาการด้านต่าง ๆ
๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๒ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน
๔.๓ การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
๔.๔ การวัดและการประเมินผลการเรียน
๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๖. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดาเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานของ
ฝ่ายดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๗. ร่วมจัดทาแผนการเรียนของโรงเรียน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร
นางวรัญญา ประพันธ์

ครูชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้ำที่
1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
3. กาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนางานในกลุ่มบริหารวิชาการ
4. นิเทศ กากับติดตาม และดูแลให้การบริหารงานในกลุ่มบริหารวิชาการ ดาเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามภาระงานที่กาหนดไว้ในคู่มือ
5. นิเทศ กากับติดตาม การจัดการะบวนการเรียนรู้การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ และนาผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
กลุ่มบริหารวิชาการมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
8. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
9. ให้บริการสื่อวัสดุอุปกรณ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งในงานการเรียนการสอนและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
10. วางแผนการจัดชั้นเรียนประจาปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
๑. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
๒. นางสาวบุศรากร สาคะเรศ

ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้า
ผูช้ ่วย

มีหน้ำที่
๑. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพื่อโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ
3. ติดตาม สรุป รายงาน การดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ
4. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ
5. ร่าง/พิมพ์ สาเนาโต้ตอบหนังสือราชการ
6. บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
7. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มบริหารวิชาการ
8. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพื่อเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
๒. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
๓. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
๗. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร นาไปสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
๓. ให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน และนโยบายของสถานศึกษา
๔. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน
๕. ดาเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อการสอน วัสดุฝึกที่ได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ
๖. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ
นักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ
๗. วางแผน และดาเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส
๘. อานวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๙. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจาชั้นให้เป็นปัจจุบัน
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
๒. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
3. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
4. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
5. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยดาเนินการดังนี้
๒.๑ จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง
๒.๒ ส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/กิจกรรม
๒.๓ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม
๓. ให้คาแนะนา ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศ
ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือ
แบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
๕. กากับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้คาปรึกษาแนะนาเมื่อมีปัญหาด้านการเรียน
การสอน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. นางวรัญญา ประพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
3. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
4. นายบุญลือ โสมพันธ์
5. นายอุเทน ศรีสุข
6. นางสาวณัฐชา ชวดสลุง
7. นายอุเทน ศรีสุข
8. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์

ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

มีหน้ำที่
1. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2. กาหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. กาหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผลและการ
ตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่กาหนด
5. พิจารณาจัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่าง ๆ และเป็นคณะกรรมการจัดทาตารางสอน ตารางเรียนราย
ภาค/รายปี
6. นิเทศ กากับติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและระเบียบของสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
7. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตสื่อ/จัดหา และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมทันสมัย
และมีประสิทธิภาพประกอบการจัดการเรียนรู้
8. จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือ
ต้องการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ
9. ร่วมกับกลุ่มบริหาร พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากับการอบรม
ประชุมสัมมนา หรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
10. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามศักยภาพ
โดยการจัดทาผลงานทางวิชาการ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
11. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายงานสรุปทุกภาคเรียน /
ทุกสิ้นปี
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
๒. นางวรัญญา ประพันธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน

ครูชานาญการพิเศษ
ครูครูชานาญการ
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีปฏิทินปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสือและกิจกรรมแนะแนว
3. กาหนดกลุ่มผู้เรียน และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี
5. จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งการจัดการเรียนรู้และการจัดบริการต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน
6. การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
7. การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. ประสานการดาเนินงานกับกลุ่มสาระ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
๒. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตร
๒. ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ
๓. ให้คาแนะนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทาเอกสารเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน
๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน
๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๗. จัดทาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล
๘. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้นักเรียนยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
๙. รวบรวม ปพ. ๕ เสนอผู้อานวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน
๑๐. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดาเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว
๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส
๑๒. กาหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทาตาราเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว
๑๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทาข้อสอบ กาหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ
และดาเนินการสอบ
๑๔. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ
เรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน
๑๕. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๖. สารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส
๑๗. ดาเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๘. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งำนทะเบียนนักเรียน
๑. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
๒. นายอุเทน ศรีสุข

ครู
ครูชานาญการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และ
ประเมินผลการดาเนินงานงานทะเบียน
๓. ทาทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) กรอกและตรวจทานผลการเรียน
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๔. จัดทาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
๕. ให้เลขประจาตัวนักเรียน และจัดทารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดทาสถิติจานวนนักเรียน
๖. รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และดาเนินการ

เกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน
๗. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่อง
ผลการเรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน
๘. รับคาร้องและดาเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรียน
๙. รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่น ๆ ของนักเรียน
๑๐. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่น ๆ ตามที่นักเรียนหรือ
ผู้ปกครองต้องการ
๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา
๑๒. จัดทา ปพ. ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๑๓. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร
๑๔. สารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อ
ดาเนินการจาหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ
๑๔. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
๑๕. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ
และใช้งาน
๑๖. จัดทาทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙) สาหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับ
ที่ ๒ หรือฉบับต่อ ๆ ไป
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
ครู
3. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
ครู
4. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ
๒. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
๓. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ
๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
๕. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้
๑. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
๒. นายรัตนากร บุดดา
3. นายจานง อ่าขา

ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แม่บ้าน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
๒. สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่นในเขต
พื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
๓. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทาโครงการ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้
๔. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ไว้ใช้สารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และชุมชน
เผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียน และงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๖. จัดทาแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
๗. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน พร้อมจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้
๘. ประสานงานกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ให้เป็นปัจจุบัน
๙. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้
๑๒. จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
๑๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้ และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑0. งำนนิเทศกำรศึกษำ
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
๒. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
3. นายอุเทน ศรีสุข
4. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
๒. สารวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข
๓. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
๔. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึกษาหารือ
อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ
๕. ให้คาแนะนาและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
๖. ส่งเสริมและแนะนาให้การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน การจัดทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน

๗. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทาผลงานทางวิชาการ
๘. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร
เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๙. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์ควรจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑1. งำนแนะแนว
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
3. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
4. นายรัตนากร บุดดา

ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. รับส่งต่อนักเรียนจากครูประจาชั้นตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ให้การบริการด้านการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน, การศึกษา
ต่อ, การประกอบอาชีพ, ทุนการศึกษา, การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือด้านอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
๓. ดาเนินการประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
๔. จัดป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์
5. ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาประจาปี
6. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคู่มือการดาเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว
7. ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
8. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา
9. จัดบริการครบ ๕ งาน คือ
9.๑ งานศึกษารวบรวมข้อมูล
9.๒ งานสารสนเทศ ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การปรับตัว และการอาชีพ
9.๓ งานให้คาปรึกษา รับส่งต่อจากครูประจาชั้น และส่งต่อหน่วยงานภายต่อไป
9.๔ งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชน
9.๕ งานติดตามผลและรายงานผลตามลาดับขั้นต่อไป ทั้งในส่วนของการศึกษาต่อและอื่น ๆ
๑0. ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว
๑1. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
๒. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
ครูชานาญการพิเศษ
3. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
ครู
4. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
ครูผู้ช่วย
5. นางสาวบุศรากร สาคะเรศ
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. จัดระบบ โครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวงเป้าหมายความสาเร็จของพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความสาเร็จของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพเพื่อจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน

ครูชานาญการ
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์วิจัยและสามารถนากระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ
2. จัดอบรม เชิญวิทยากรมาเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้แก่คณะครูเพื่อให้สามารถทาวิจัยในชั้น
เรียนได้
3. จัดให้บริการเอกสาร สื่อตาราที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. ให้คาปรึกษา แนะแนว หรือแนะนาครูให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัย
5. รวบรวม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของครูให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
6. สนับสนุนให้ครูที่ทางานวิจัยได้นาผลงานเข้าสู่วิชาการและพัฒนาเป็นผลงานวิชาการต่อไปได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14. กำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
๒. นายรัตนากร บุดดา
3. นายจานงค์ อ่าขา
มีหน้ำที่

ครูชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แม่บ้าน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ
เลือกสรรภูมิปัญญา วิทยาการต่างๆ
4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
15. งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT)
1. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
ครูผู้ช่วย
2. นายรัตนากร บุดดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. สารวจข้อมูล ICT ของสถานศึกษา รวมถึงวางแผนและกาหนดนโยบายการนา ICT มาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
2. ให้ความรู้และสนับสนุนให้บุคลากรนานวัตกรรมและ ICT มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา
3. ดูแลและซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอุปกรณ์ ICT ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการใช้ ICT ให้แก่ทุกกลุ่มบริหารงาน ดังนี้
- สารวจปัญหาความต้องการจาเป็นด้านการใช้ ICT
- จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางด้าน ICT ให้แก่ทุกกลุ่มงาน
- ซ่อม บารุงสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของทุกกลุ่มงาน
- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ทางด้านใช้ ICT
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกด้านการใช้
ICT ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลและจัดการเว็บไซต์ของสถานศึกษา รวมถึงอัพเดตข่าวสารหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16. กำรจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
๒. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
3. นางสาวบุศรากร สาคะเรศ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง
4. นาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

5. ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
และนาไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป
๑7. งำนเศรษฐกิจพอเพียง
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
๓. นายรัตนากร บุดดา

ครูชานาญการพิเศษ
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ส่งเสริมให้ครูนาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้และบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๒. ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๓. เป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายในด้านการพัฒนาและนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
นาไปใช้และบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑8. งำนห้องสมุด
๑. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
๒. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. วางแผนบริหารงานห้องสมุดให้ดาเนินไปตามนโยบายสู่สากลนิยมและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒. จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความรู้ทั่วไป
๓. จัดทาและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่าง ๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๔. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการอ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสัยรักการอ่าน
๕. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วัสดุสารนิเทศเพื่อประโยชน์ในการสอน
๖. ให้คาแนะนาแก่ครูและนักเรียนในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด
๗. กาหนดระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติต่อไป
๘. จัดเก็บและรวบรวม จัดหมู่ จุลสารและกฤตภาค
๙. จัดทาการซ่อมแซมหนังสือที่ชารุดให้เป็นปัจจุบัน
๑๐. รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด
๑๑. ควบคุม บารุงรักษาห้องสมุด ICT พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ พร้อมใช้งาน
๑๒. เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุม่ บริหำรงบประมำณ
*************************
๑. คณะกรรมกำรดำเนินกำรกลุม่ บริหำรงบประมำณ
๑. นายธนิต เยี่ยมรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ

๒. นางวรัญญา ประพันธ์
๓. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
4. นายอุเทน ศรีสุข
๒. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ
นายอุเทน ศรีสุข

ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

มีหน้ำที่
๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ
๒. กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๑. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและ
บรรลุเป้าหมาย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน

ครู

หัวหน้า

มีหน้ำที่
๑. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่าง ๆที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพื่อโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ
๓. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ
๔. ติดตาม สรุป รายงาน การดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
๕. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ
๖. ร่าง/พิมพ์ สาเนาโต้ตอบหนังสือราชการ
๗. บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ
๘. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มบริหารงบประมาณ
๙. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพื่อเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนจัดทำและเสนอของบประมำณ
๑. นายอุเทน ศรีสุข
2. นางวรัญญา ประพันธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
4. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

4.๑ งำนวิเครำะห์ และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
มีหน้ำที่
๑. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement :PSA) ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต (Service Delivery
Agreement :SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่
การศึกษาและความต้องการของสถานศึกษา
๔. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษาด้านปริมาณ
คุณภาพ เวลาตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดทาข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๖. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๒ งำนจัดทำแผนกลยุทธ์ (PBB) หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ
มีหน้ำที่
1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา
๓. การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ และเป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของสถานศึกษา
๔. กาหนดกลยุทธ์ทางสถานศึกษาและวางแผน จัดทาแผนชั้นเรียน
๕. กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) ตัวชี้วดั ความสาเร็จ (Key Performance
indicators:KPls) โดยจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
๖. กาหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทาร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนาเสนอขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. จัดทาร่างและประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๓ งำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ
มีหน้ำที่
๑. จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน งานโครงการ
เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการ
จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
๒. จัดทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure : MTEF)
วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา
ของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดาเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ
3. จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
๔. จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาทีจะต้องทากับ
เขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถานศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๔ งำนจัดสรรงบประมำณภำยในสถำนศึกษำ
มีหน้ำที่
๑. จัดทาข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ
๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอน
และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร
๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตาม
แผนงาน งานโครงสร้างของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญและกาหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละ
สายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร
๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ
๖. จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งระบุแผนงาน โครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่
ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร
๗. จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกาหนดผู้รับผิดชอบ
๘. นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๙. แจ้งจัดสรรเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรดำเนินงำน
๑. นายอุเทน ศรีสุข
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน ครู
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
๒. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ

ผลผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
๓. จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๔. ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๕. จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การ ดาเนินงาน
ไม่ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
๖. รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. สรุปข้อมูลสารสนเทศและจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงานของ สถานศึกษาเป็น
รายไตรมาศต่อเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
๑. นายอุเทน ศรีสุข
ครูชานาญการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. จัดการทรัพยากร และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากร
2. ร่วมกันวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทางภาครัฐและ
เอกชน
3. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4. ระดมทรัพยากร โดยการจัดหารายได้และผลประโยชน์
5. จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกาหนดวิธีการ แหล่งสนับสนุน
เป้าหมาย เวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
6. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ขอความเห็นชอบและดาเนินการในรูปคณะกรรมการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนกำรเงินและกำรบัญชี
๑. นายอุเทน ศรีสุข
ครูชานาญการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน ครู
3. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์ ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

มีหน้ำที่
1. กากับติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นปัจจุบัน
2. จ่ายเงินทุกประเภทที่มีระเบียบให้จ่ายได้และได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษาแล้ว
3. จัดทาสมุดเงินสด ทะเบียน และรายงานการเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
4. จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจาปีงบประมาณ
5. จัดเก็บนาส่งจัดทาบัญชีเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนตัว
6. จัดทะเบียนเงินฝากกระแสรายวันประเภทเงิน บ.ก.ศ. และจัดทางบเทียบยอดประจาเดือน

7. จัดทาทะเบียนเงินฝาก และจัดทางบเทียบยอดประจาเดือน
8. จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณที่ได้รับแล้วจัดสรร และรายงานประจางวด (ปีละ2 ครั้ง)
9. รวบรวม จัดทาสถิติเกี่ยวกับงานการเงินทุกประเภท เพื่อจัดทารายงานประจางวดและประจาปี
10. รวบรวม ตรวจสอบ จัดทา และจัดส่งหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณทุกหมวด
11. จัดทาใบเบิกเงินงบประมาณ (แบบ 350) และรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งตามกาหนดเวลา
12. จัดทาหนังสือการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณ
13. จัดทาทะเบียนเงินงบประมาณทุกประเภทในส่วนที่เกี่ยวข้อง
14. จัดทาแบบ ภงด. 1ก และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรในโรงเรียน
15. จัดทาทะเบียนเงินฝากกระแสรายวันประเภทเงินงบประมาณและจัดส่งงบเทียบยอดประจาเดือน
16. จัดทาหลักฐาน รับ- จ่ายเงินประจาส่งธนาคารและรายบุคคล
17. เป็นกรรมการตรวจสอบรายรับ– จ่ายเงินประจาวันและรายงานตามแบบบันทึก
18. เป็นกรรมการการรับ- ส่งเงินทุกประเภท
19. เป็นกรรมการฝากเงินธนาคารทุกประเภท
20. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้เก็บเงิน
21. กากับติดตามและประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นปัจจุบัน
22. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนพัสดุและสินทรัพย์
1. นายบุญลือ โสมพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน

ครูชานาญการพิเศษ
ครู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

มีหน้ำที่
1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากร สารวจวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินอาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบ
สภาพการใช้งาน
2. จาหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์
3. จัดทาทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนได้รับการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์
4. จดทะเบียนเป็นราชพัสดุสาหรับที่ดินอาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดาเนินการ และที่ยังไม่
สมบูรณ์ให้ประสานกรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทา
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5. จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา
6. จัดทาระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ในการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นมาตรฐาน
8. ในการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ
ของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

9. จัดซื้อจัดจ้างโดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะ ประกาศ จ่าย-ขายแบบรูปรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดทาสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องให้แก่
เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
10. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
11. กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์
12. กาหนดให้ผู้มีความรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ
13. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่างสม่าเสมอ
14. ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษา และซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สาหรับทรัพย์สินที่มี
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาจาหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง
15. ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน/และจานวนเงินงบประมาณที่แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระได้รับตามแผนปฏิบัติการประจาปี
16. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระเกี่ยวกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก
17. ควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน
18. จัดทาบัญชีควบคุมการขออนุมัติใช้เงินประเภทต่าง ๆ ของหมวด/ฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว
19. จัดทาแบบฟอร์มงานพัสดุประเภทต่าง ๆ
20. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
21. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุม่ บริหำรงำนบุคคล
*****************************
๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. นายธนิต เยี่ยมรัมย์
๒. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
๓. นางณัฐชา ชวดสลุง

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศษ
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงาน
กับผู้เกีย่ วข้อง
๒. กากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
๓. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย
๒. งำนหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
นางณัฐชา ชวดสลุง

ครู

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

มีหน้ำที่
1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. พัฒนาระบบบริหารของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดาเนินงานในงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล

4. กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน
5. วางแผนและดาเนินการนิเทศ กากับติดตาม ให้การดาเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษาให้ครูปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และครูที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
9. เป็นผู้นาในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารบุคคลและร่วมในการดาเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น
10. สรุปประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอผู้บริหาร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
๑. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง ครูชานาญการพิเศษ
2. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์ ครู
3. นางสาวบุศรากร สาคะเรศ ครูอัตราจ้าง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ที่ฝ่าย/งานต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผล โครงการฝ่าย
บริหารงานบุคคล
4. ติดตาม สรุป รายงาน การดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๕. ร่างพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
๖. ร่างพิมพ์ สาเนาโต้ตอบหนังสือราชการ
๗. บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล
๘. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๙. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพื่อเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนบุคลำกร
1. นางณัฐชา ชวดสลุง
ครู
2. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง ครูชานาญการพิเศษ
3. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์ ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. จัดทาแบบฟอร์มการลงเวลาการปฏิบัติงาน การลา การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ของครูและ
บุคลากร สรุปรายงานการปฏิบัติงาน การลา ในแต่ละวันพร้อมทั้งติดตามให้เป็นไปตามระเบียบ และจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ

2. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูการจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ
และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองสิทธิต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร เช่น สิทธิการ
รักษาพยาบาล หนังสือรับรองเงินเดือน และอื่น ๆ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ การปรับวุฒิการแต่งตั้งการย้าย
การโอนข้าราชการครูและบุคลากร
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต/ลาศึกษาต่อการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ
และการถึงแก่กรรม
7. ดาเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ พนักงานบริการ และลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
9. ดาเนินการปฐมนิเทศ และการพัฒนาแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา หรือบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
ราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
10. ดาเนินการติดตาม ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
11. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
12. จัดกิจกรรมพัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู
13. ส่งครูเข้ารับการอบรม จัดการอบรม และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
14. ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งำนเวรยำมรักษำกำรณ์
๑. นางณัฐชา ชวดสลุง
2. นางวรัญญา ประพันธ์
๒. นางสาวบุศรากร สาคะเรศ

ครู
ครูชานาญการ
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. จัดครูเวร ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรและรายงานผู้บริหาร
2. ร่างคาสั่งเสนอผู้บริหารให้ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน
3. จัดครูเวร และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการใน
วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. และกลางคืนทุกคืนตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น.
4. นิเทศ กากับดูแล ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง
ประสานงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
5. จัดทาแบบฟอร์มการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และการ
ตรวจเวรพร้องทั้งสรุปรายงานผู้บริหารเป็นรายเดือนทุกเดือน

6. วางระบบการบริหารงานครูเวร โดยจัดระบบเตือนผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดและหลงลืมถ้าผู้อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องบันทึกขออนุญาตต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
7. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องความ
ปลอดภัยทั่วไป
8. ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานของครูเวร และรายงานผลการดาเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
********************
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป
๑. นายธนิต เยี่ยมรัมย์
๒. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
๓. นายบุญลือ โสมพันธ์

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปตามนโยบายของทางราชการ
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
๓. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมาย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นายบุญลือ โสมพันธ์

ครูชานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้ำที่
1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบดาเนินงานในงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป
4. กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน
5. วางแผนและดาเนินการนิเทศ กากับติดตามให้การดาเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไปมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารทั่วไปและร่วมในการดาเนินงานของงานต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริหารทั่วไปให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น

9. สรุปประเมินผล การดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป และจัดทาเอกสาร สรุปผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารทั่วไปเสนอผู้บริหาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป
1. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
2. นางสาวบุศรากร สาคะเรศ

ครู
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพื่อโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ
๓. กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป
๔. ติดตาม สรุป รายงาน การดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป
๕. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป
๖. ร่าง/พิมพ์ สาเนาโต้ตอบหนังสือราชการ
๗. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป
๘. จัดเก็บหนังสือราชการฝ่ายบริหารทั่วไป
๙. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพื่อเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนธุรกำรและสำรบรรณ
๑. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
๒. นางสาวบุศรากร สาคะเรศ
3. นายรัตนากร บุดดา

ครู
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. ดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือราชการจากระบบ e – office จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
2. รับ – ส่งและลงทะเบียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
3. ร่าง – พิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และทันเวลา
4. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การดาเนินงานทันกาหนดเวลา
5. แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะค้นหาได้สะดวกและ
รวดเร็ว
6. ทาลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
7. จัดทาทะเบียนคุมคาสั่ง และประกาศของโรงเรียน
8. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ
9. ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน
10. อานวยความสะดวกในด้านวัสดุครุภัณฑ์และการบริการการพิมพ์เอกสารแก่คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
11. จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมในการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน
12. จัดทารายงานการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครูและบุคลากรในแต่ละครั้ง

13. จัดทาแบบฟอร์มในการติดต่อทางราชการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการติดต่อ
ราชการกับทางโรงเรียน
14. สรุปประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
๒. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. จัดทาคู่มือระเบียบการดาเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ประชาสัมพันธ์และสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในระเบียบ
การปฏิบัติงาน
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ประสานงานและสร้างความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนของบทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
6. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เข้าร่วมประชุมจัดทารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการ
หรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี
8. ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการได้ทราบ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
๒. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
ครูผู้ช่วย
3. นายรัตนากร บุดดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. จัดให้มีระเบียบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา
๒. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๓. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๔. กาหนดแผน/โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา
๕. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
๑. นายอุเทน ศรีสุข
ครู
2. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง ครูผู้ช่วย
3. นายรัตนากร บุดดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. สารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และดาเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศทาง
การศึกษาต่าง ๆ
๒. จัดทาทะเบียนข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
๓. จัดทาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาโดยประสานงานกับงานเลขานุการฝ่ายต่างๆ
๔. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
๕. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการแลการประชาสัมพันธ์
๖. ประเมินผลและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
3. นายรัตนากร บุดดา
๓. นายจานงค์ อ่าขา

ครูชานาญการพิเศษ
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แม่บ้าน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ กาหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานที่
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๑.๒ บารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุ้มค่า
และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๑.๓ ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๑.๔ สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก
๓. ซ่อมบารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู
น่าใช้
๔. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทาแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น
๕. งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา
๖. งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ทาร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีคาสั่งให้ทาเป็นงานๆ เช่น การจัด
สถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
๗. งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานประจาปี
๘. กาหนดนักการภารโรง แม่บ้านให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจาอาคาร

๙. มีครูดูแลรับผิดชอบประจาอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน
ของตนเอง โดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล
๑๐. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล
๑๑. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน
๑๒. ดูแลตกแต่งบารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่
๑๓. การให้บริการด้านสาธารณูปโภค
๑๔. การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน
๑๕. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน
๑๖. การซ่อมแซม บารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งำนจัดทำสำมะโนผู้เรียน
๑. นายอุเทน ศรีสุข
๒. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสารวจข้อมูล จานวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการสถานศึกษา
๒. จัดทาสามะโนผู้เรียนที่จะเข้าบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เสนอข้อมูลสารสนเทศการสามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๒.๓ ช่วยงานพัสดุ สารสนเทศ และแผนงาน
๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งำนรับนักเรียน
๑. นายอุเทน ศรีสุข
๒. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ประสานงานกับการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่
การศึกษาเห็นชอบ
๒. กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กาหนด
๔. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน การเข้า
เรียน
๕. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในโรงเรียน
๑. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
๒. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์

ครูชานาญการ
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน
๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที
๕. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดทาหลักฐาน
การจ่ายยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีเจ็บป่วย และนาส่งโรงพยาบาลตาม
ความจาเป็น
๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง
๘. จัดทาบัตรสุขภาพนักเรียน ทาสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้าหนักและส่วนสูงนักเรียน
๙. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง
๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
๑๑. ให้คาแนะนาปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
๑๓. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส
๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์และสิ่งเสพติดทั้งหลาย
๑๕. จัดทาสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทารายงานประจาภาคเรียน ประจาปีของงาน
อนามัย สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมคาเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. งำนประชำสัมพันธ์
๑. นายอุเทน ศรีสุข
๒. นายรัตนากร บุดดา

ครูชานาญการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดประสงค์ของโรงเรียน
๒. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
๓. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียนและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียน
และทางโรงเรียน
๔. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ
๕. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน
๖. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน
๗. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน

๘. จัดทาเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ
๙. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทารายงานประจาปีของงาน
ประชาสัมพันธ์
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑3. งำนสหกรณ์
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
๒. นางณัฐชา ชวดสลุง

ครูชานาญการ
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. วางแผนกาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานสหกรณ์โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๒. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจาปี การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์
๔. ให้คาปรึกษาแก่คณะทางานของสหกรณ์
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑3.๑ คณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมสหกรณ์
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
๒. นายอุเทน ศรีสุข
ครูชานาญการ
๓. นางณัฐชา ชวดสลุง
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. ดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดหาเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ / จัดหาบัญชีเงินสด ,รายรับ รายจ่าย
๓. สรุปผลการดาเนินงานและปิดบัญชีประจาปีให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาคของทุกปี
๔. เสนอบัญชีต่าง ๆ ให้กรรมการตรวจสอบกิจกรรมสหกรณ์ทุกเดือน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑3.๒ คณะทำงำนกิจกรรมสหกรณ์
๑. นางณัฐชา ชวดสลุง
๒. นางวรัญญา ประพันธ์
๓. นายอุเทน ศรีสุข
๔. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์
๕. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
๖. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครู
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

ผู้จัดการสหกรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่บัญชีเงินสด
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสินค้า
เหรัญญิก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

มีหน้ำที่
๑. จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย
๒. ช่วยจาหน่ายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่นามาฝากจาหน่าย
๓. จาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามราคาท้องตลาดหรือต่ากว่าท้องตลาด

๔. จัดสินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพประจาวันมาจาหน่าย หลายๆ ชนิด เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสเลือกซื้อได้
ตามความต้องการ
๕. แนะนาส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักการประหยัด
๖. แนะนาส่งเสริมให้ความรู้ด้านการค้าและสหกรณ์แก่สมาชิกได้
๗. จัดร้านค้าฝึกหัดจาหน่ายสินค้าแก่นักเรียน
๘. จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกตามหุ้น
๙. จ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่สมาชิกทาธุรกิจกับสหกรณ์
๑๐. จัดสรรกาไรเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รวมทั้งเงินบารุงการศึกษาและเงินสาธารณประโยชน์
๑4. งำนโสตทัศศึกษำ
๑. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
2. นายรัตนากร บุดดา

ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๒. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงานโสตฯ
๓. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
๔. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
๕. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คาแนะนาวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์
๗. จัดให้มีสถานที่สาหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องควบคุมเสียง
๘. จัดทาระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
๙. จัดให้มีการบารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
๑๐. จัดและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน
๑๑. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร
๑๒. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ
๑๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๑๔. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนาออกไปเผยแพร่
๑๕. สารวจและจัดทาทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา
๑๖. ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป
๑๗. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
๑๘. จัดทา รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทารายงานประจาปีของงาน โสตทัศนศึกษา
๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑5. งำนสุขำภิบำลและโภชนำกำร
๑. นางสาวณัฐสินี สุวรรณบาง
๒. นางณัฐชา ชวดสลุง
3. นางสาวพิมพ์พิศา สาระพันธ์

ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด้านโภชนาการ
๓. จัดบริการสถานที่ จาหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
๔. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย
๕. ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
๖. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
๗. ควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหารให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ
8. ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบอาหาร
9. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
๑0. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน
๑1. ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
๑2. อานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร
๑3. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๑4. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทารายงานประจาปีของงานโภชนาการ
15. จัดบริการน้าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
16. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้าดื่ม น้าใช้ให้เพียงพอ และให้อยู่ในภาพที่จะสะดวกถูกสุขลักษณะ
17. ให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการใช้น้าในโรงเรียน
18. วางแผนในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16. งำนจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
๑. นายอุเทน ศรีสุข
๒. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

หัวหน้า
ผู้ชว่ ย

มีหน้ำที่
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
๓. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงานของสถานศึกษา
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
๕. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดาเนินงาน
ตามภารกิจ
๖. ดาเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๗. ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กาหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

17. งำนระเบียบวินัยและส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
ครูชานาญการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
ครู
3. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
ครูผู้ช่วย
4. นายรัตนากร บุดดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ชว่ ย

มีหน้ำที่
1. จัดทาแผนบริหารงานระเบียบวินัยและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
2. จัดทาสารสนเทศเพื่อใช้เป็นคู่มือดาเนินงานระเบียบวินัย
3. กาหนดเกณฑ์ความประพฤติและเกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่ทาผิดกฎของ
โรงเรียนอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎ – ระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
5. ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นมีทักษะชีวิตหมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกัผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
6. ติดตามการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
7. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองนักเรียน
8. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม รวมถึงการกาหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน
9. จัดทาหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กาหนด
10. ควบคุมกากับดูแลเอาใจใส่แก้ไขในเรื่องของการมาโรงเรียนและการเข้าห้องเรียนของนักเรียน
11. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไขนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
12. พิจารณาปัญหา และวินิจฉัยการกระทาผิดของนักเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณา
สั่งการลงโทษ
13. ประสานงานและแจ้งเรื่องต่าง ๆ ต่อผู้อานวยการและคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประชุมปรึกษา
และดาเนินการแก้ไขงานปกครองอย่างสม่าเสมอ
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
๒. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง

ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการและนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาระบบ
2. จัดทาเอกสารหลักการเกี่ยวกับการดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่ออานวยความสะดวก
กับครูประจาชั้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ชี้แจงและทาความเข้าใจกับครูประจาชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

4. นิเทศ ติดตามและประสานงานกับครูประจาชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
5. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้าน วิธีการและ
ผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียนและรายงานผู้บริหารสถานศึกษา
6. ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
7. ประสานกับกลุ่มบริหารวิชาการ ในการนาระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนไปใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
8. ควบคุมดูแลจัดทาสถิติข้อมูลการมาเรียน ขาดเรียน มาสายของนักเรียนให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และดาเนินการ ติดตามแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
9. ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียน
10. จัดทาหนังสือเชิญผู้ปกครองพบในกรณีนักเรียนไม่มาเรียนขาดเรียนบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
11. จัดทาแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับโรงเรียนและระดับครูประจาชั้นให้เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน
12. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
๒. นายรัตนากร บุดดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. วางแผนและดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามงาน/โครงการ โดยกาหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงานและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน
3. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงาน/โครงการและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
นักเรียน
4. ดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้
ประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
5. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมทั้งกากับดูแลเสนอแนะให้การ
ดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร
6. ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลให้นักเรียนในระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม/
พิธีการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน
8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของงานส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน
9. สรุปประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20. งำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
๒. นางณัฐชา ชวดสลุง
ครู
3. นายรัตนากร บุดดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
1. กาหนดแผนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
2. เสนอแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
3. เสนอคาสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจาสัปดาห์ในชั่วโมงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสม
4. จัดทาปฏิทินอบรมนักเรียนประจาสัปดาห์ในชั่วโมงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
5. จัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย
6. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน
8. จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
รวมทั้งวันสาคัญทางศาสนา
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
10. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม ให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรอื่น ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มี
ความสนใจ
11. จัดกิจกรรมยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณให้กาลังใจนักเรียนที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีกับ
นักเรียน
12. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
13. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมจากพฤติกรรมนักเรียน
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๑. นายบุญลือ โสมพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
๒. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน ครู
ผู้ช่วย
3. นายรัตนากร บุดดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒. วางแผนการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม
๓. กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน
๔. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือป้องกันตาเห็นสมควร
๕. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
๖. ดาเนินการจัดทาสถานศึกษาสีขาว
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

22. งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน
๑. นางวรัญญา ประพันธ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
3. นายรัตนากร บุดดา

ครูชานาญการ
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภารเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. ติดต่อประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
๓. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน
๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง
๕. วางแผนประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23. งำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดอบำยมุข
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
2. นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง
3. นายรัตนากร บุดดา

ครู
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้ำที่
๑. ศึกษาคู่มือการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๒. กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงาน แนวทางการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนบ้านคลองสอง
๓. ประชุม ปรึกษา วางแผนการดาเนินงานตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อให้บุคลากรมีความรู้อย่างชัดเจนและนาไปปฏิบัติได้
๔. มอบหมายงาน รายละเอียดการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาวฯ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียนและให้คาปรึกษา แนะนา ในการดาเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. ประสานงาน ดาเนินงานเรื่องที่รับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
ทราบ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
ลงชื่อ
(นายธนิต เยี่ยมรัมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองสอง

